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“| nakas 
Pa 

“ig meliputi tingkas kedua dari 

“kini d'bitjarakan oleh panitya 

“'Mendjalani tugas sebagai 

Tilp. A str 
Harga Lengg. (l 

Aksi 
Akan Didjalankan ' 
PBB Bila Perundi. ' 

 Panmunjom ' 
Gagal—Kata Cohen 

Mi MUKA SERIKAT mem- 
beritahukan kepada PBB 

hari Rebo, bila harapan? akan 
j sendjata di Korea ti 

dak akan terleksana mala PBB 
akan terpaksa melakukan aksi 
militer baru, Keterangan itu di- 
berikan oleh wakil Amerika Se- 
rika Benjamin Cohen ketika 
sidang umum mulai mengada- 
"kan sidangnja kembali di Paris 
setelah recess hari Natal sela- 
ma 10 hari. Cohen mengemuka- 
kan peladjaran2 jg didapatnja 
di Korea itu dim seruannja ke- 
pada panitia politik supaja me- 
njokong resolusinja 11 negara 

   

renfjana Acheson, jaitu jg ber- 
tudjuan memperkuat ala? kol- 
lektif PBB agar dapa' mengha- 
dapi peristiwa? sebagai di Ko- 
rea jg mungkin terdjadi di ke- 
mudian hari. 

Resolusi 11 negara jtu jang 

pe telah diadjukan pada 1 
Desember jang lalu oleh wakil2 
dari Australia. Belga, Brazi- 
Ha Canada Perantjis, Philippi 
na, Turki, Inggeris, Amerika 
Serikat Venezuela dan Jugosla | 
via, Dalam resolusi bersama | 

itu Cinjatakan salah satu tu- 
juan2 PBB jang terpenting ja 

untuk ambil tindakan? ber 
sama jang effektif untuk men- 
tjegah atau mentiadakan an- 
tjaman2 terhadap perdamaian 
dan untuk menindas tindakan? 
agressi atau perlanggaran2 per 
Clamaian lainnja. 

Resolusi PBB diadjukan kepada 
setiap anggauta PBB supaja: 1) me. 
ngambil tindakan? berikutnja jg di 
anggap perlu untuk memel:hara di 
daiam 2 bersendjatanja ana. 
si'2 jg dilatih, diorgahisir dan di:- 
berj perlengkapan sedemikian rupa 
sehingga djika perlu segera dapat 

satuan2 

PBB, -(2)omengambil tindakan ig 
perlu untuk dapat memberi baniuan 
Gan faciliteit2 kepada pasukan? PBB 
r mendjalankan tugas tindakan m.. 
iter bersama atas perintah Dewan 
Keamanan atau sidang umum (3) 
menindjau perundingan2 dan peratu. 
Ian2 pemeriifah agar tindakan? isb. 
dapat diaksanakan 

Resolusi itu djuga. minta - kepada 
sekdjen PBB supaja ia mengangka' 
setjepat mungkin satu badan ahl2 
militer sesuai dengan ig ditentukan 
da'am..resolusi... sankuk- mere 
Gemaian” “ig diter'ma pada s'idanc 
Umuni ig lampau di New York, de- 
Mik'an antara lain resolusi Hye. (An 
tara-— UP). 

— Ketjelakaan 
' Pesawat AURI 

oleh patroli penjelidik pada ha 
ri Senen jl, telah diketemukan 
teruntuk dari pesawat jang hi 
lang sedjak 19 Desember jl di 

  

  
pang?2nja letnan muda Rukma- 

nazah? korban? tsh 

gia df Bandung. (PIA) 

— Menteri perekonomian Iran 
dr. Ali Amini mengumumkan 
pada hari Senen bahwa import 
Iran akan dikurangi dengan 
3045, karena berhentinja pen- 

? 

dapatan minjak Iran. : 

“Ek 208 Ma an 

. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota 
Rp. 11.— luar kota. Advertensi “3 

Militer Baru 

Semarang. 

80 sen per mi kolom. 

. Smg. 

  

  

.. Naskah 
Penjerahan 
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Pembatjaan naskah penjerahan timbang terima komando 
divisi Diponegoro jang d batjakan oleh kolonel Gatot £u- 
broto dan overste Bachrun kemaren pagi dihadapan K.S. 
AD, kolonel Nasution. Ki ri kolonel Gatot Subroto mem- 
bat'akan naskah penjerahan dan kanan overste Bachrun 
membatja naskah spenerim aan komando divisi Diponegoro.     

    

    

nja bagi p: 
but, sebal 
pat bertahan bex 
pi S apakah 
dibalik lajar ini, pemerintah be 
Tum Capat bukti? jang tjukup. 
Dulu pengatjau2 dapat 
han 

25 (Foto: “Suara Merdeka”). g 

Dasar Kekatjauan 
Karena Perasaan Tidak Puas-Memang 
Ada Golongan jang Hendak Meman- 
ting Di A'r keruh: Kata Sewaka 
ALAM PERTJAKAPAN dengan pers di Semarang tadi 

D pagi, menteri pertahanan Sewaka menegaskan, bahwa ke 

katjauan jg timbul aehir2 ini, djuga Djawa Tengah, (pembe- 
rontakan bataljon 426) menurut pemarintah tak ada hubugan- 
nja Ggn kehangatan suasana politik mengenai tuntutan-tun- 
tata: claim nasional daerah Irian Barat Demikian pula 
dgn adanja kekatjauan2 jang berturut2 di Djawa Barat. Me- 
mang disamping itu terang ada sementara fihak jg hendak me 
mantjing ikan di air keruh, menjari keuntungan dari ada- 
uja kekatjauan dewasa ini, demikian menteri pertahanan. 

Kini pemerintah pun “sudah | 
i dugaan2, hatwa me! 
osuatu golongan ig. 

y. baik beru- 
naypun lain2 

engatjaw terse 
ihil mergia da 

| “4 teta 

ma mudah diatasinja, buktinja 
Barisan Sakit Hati jang terdiri 
olah cramg2 jang tidak puis, ba 
ru2 ini sudah dapat dilusjarkar 
kemba'i.dan ditampung oleh pe 
merintah, semua terdiri atas ku 

   

   

   
bab 

  

fjahan golongan jang kedua le- 
|bih Sulit, sehab. golongan jang 
tak menjukai Republik kta itu 
ada jang bergerak -setjara te- 
rang2-an (terlihat) ada jg ber- 
aksi dibelakang lajar sadja. 

    
         1 ti FI 3 tar ang be 

berta- 

karena menjerbu2 gudang 

  

   
. 79 Pemberontak Tewas 

| Pertempuran Seru Seorang Lawan 
. Seorang Diselatan Karangpandan 

: MENJAMB UNG BERITA pe 

rang lebih 1200 orang. Peme- 

gudang amunisi atai menjerbu 
perkebunan2, tapi ditiiik lama 

nja kekatjauan ini sebenarnja 
hasil2 dari penjerbuan ini ha- 

» Teka-teki” Soumokil. 
Atas pertanjaan, apakah Ka 

har Muzakar itu benar ada pe 
rintis gerakan Darul Islam di 

rus sudah habis 

kekatjauan ini 
sebelah timur Bandung, Penum 'isinnja oleh 

Gjahat, ajuga o 
na dan sersan Iskandar tewas | karena kurang puss ata 
Pesawat itu diduga telah mem 'dukan mereka, ja r 
bentur gunung sebagai akibat | mereka sendiri dia 
dari tjuatja jang buruk, Dje' selaras: dan ada » 

dimakam-, mang oleh anasir jg tidal 
kan hari Selasa di Taman Baha | hendaki adanja Rep. I 

Sebagaimana 

jalah pertama cleh orang2 jang 
tidak puas orang 
atau golongan 12 
dak menghendaki a 
blik Indonesia. Golongan perta- 

Sulamesi, menteri. pertahanan 
tak man memberi djawaban 
atau sangkalan apa2, hanja di 
terangkan bahwa kini "Kahar 
Mvzakar memang masih ada di 

daerah pedalaman Sulawesi Se 
latan, tetapi sudah tidak mem 
punjai kekuatan2 jang tunggal 
lagi. Mereka selalu menghinda 
ri pentempuran frcmntaal Ten- 
tang dirj dr. Soumokil ada pel 
bagai matjam dugaan: ada jg 
mengabarkan Soumokil sudah 
melarikan diri keluar negeri, 

Dasar keka:jauan. 

Menurut menteri pertahanan,    
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Tjirebon, kekatjauan tadi dise- | ada pula jang mengatakan, bah 
babkan terutai ah 2 olo- wa Soumokil masih dibumi In- 
ngan jang tei ut achir tadi: kdonesia   

dan Tindakan pemerintah. 
2 Ie Da am menghadapi masalah 
S$“ keamanan di Indonesia ini, pe- 

merintah telah menetapkan ren 
  

Pesanan Stalin 
Mungkin Akan Mempengaruhi 

“ Rakjat Djepang 
Ketjemasan Diplomat2 Barat di Tokio. 

JP AEA DIPLOMAT Djepang dan megara2 Barat di Tokyo 
bertanja Ann Sovjet Uni akan mengikuti pess 

: h Stalin jg manis kata?nja ilu, jg ditu- 
djukan kepada rakjat Djepang. Demikianlah kata wartawan 

erti dikabarkan Stalin mengandjurkan di- 
perdamaian dgn Djeparg. Seperti di 

ketahui, Saxjet Uni tidak menanilatangani perdjandjiaj San 

nan Tahun Baru 

UP Hoberecht, 
lakukannja 

e 
Francisco 

Beberapa diplomat Barat di 
Tokyo menjatakan ketjemasan | 
mereka, atas akihat jg mung 
kin timbul dikalangaf rakiat 
Djepang terhadap pidato Tahun 
Baru tadi. Kata diplomat2 i3ai 
pernjataan Stalin ini mungkin 
merupakan permulaan dari usa 
ha Sovjet untuk mendapat te 
man2 di Djepang, jang dalam 
waktu2 iang lalu tidak besar 
djumlahnja itu, Kalangan lain 
nja lagi berpendapat, bahwa 
pernjataan Stalin tadi mung- 
kin merupakan sebagaian da- 
ri dasar hubungan antara Sov 
jet dan Djepang dimasa jang 
akan datang. Mungkin ini meru k 
kan langkah pertama kearah 
perdjandjian perdamaian So- 
vjet Uni — Djepang. 

Pada waktu ini. Sovjet Uni 
mempunjai suatu perutusan mi 
liter di Djepang, jaitu wakil2 
Soviet pada Dewan Serikat un 
tuk Djepang, Apabila Perdjan 
dj'an San Francisco sudah di-     Pan Kena maka badak, tadi | satu bunt satu, tapi PBB mintaf muanja orang jang minta di: | akan dibubarkan dan belirapa supaja tiap2 orang diperboeh | kembalikan. Djika sesudah itu 
kalangan berpendapat Mahwa kan menentukan sendiri apakah ' salah satu fihak masih mempu- | 

“ “ 

  

Sovjet mungkin merasa ragi 
akan masa Gdepannja di 

pang. 

ngan lainnja, Sovjet tidak akar 

menempatkan perwakilannja d: 
Djepang, Oleh sebab itu Sovjet 

harus segera ambil tindakan2 
untuk menjusun hubungannja 
dengan D:epags, 
“melakukan penukaran diploma 

si jang normal. Beberapa pera 
besar Amerika di kalangan res- 
mi, "mengatakan kepada U. P. 
bahwa pern'ataan S'alin kepa 
da bangsa Djepang ini 

rang2nja merupakan . ksmena- 

ngan diplomasi ketjil bagi $o- 

vset.” 

tjana terientu tetapi belum da 
pat menentukan djangka wak- 
tunja. Selain politionele-offen- 
sief pun didjalankan politieke- 
oftensief. Mengenai  daerah2 
aman, menteri pertahanan me- 
ajebut daerah Sumatra jarig pa 
ling aman, di Kalimantan hanja 
teraapat sedikit kekatjauan di 
daerah Hulu Sungai, Sulawesi 
djuga boleh dikata sudah aran 
kembali sedang di Djawa umum 
nja hanja timbul kekatjauan2 
jang belum padam sama sekali 
di Djawa barat. Tapi puku: ra- 
ta, keadaan di Indonesia umum 
nja sudah dapat dikatakan 

| baik. 

100 Bataljon 
Tentang plan Nasution, bah- 

wa di Indonesia akan diadakan 
100 bataljon sadja, oleh mente 
ri Sewaka ditegaskan, bahwa 
ini bukamnja berarti rasionali- 
sasi atau lain sebagaija, Per- 

lu Gtegaskan, bahwa achir ta- 
hun 1952 mi, contract tentara 
akan habis: dan dalam mengh - 
dapi masalah itu, mulai seka- 
rang sudah disiankam rentjana 
rentjama, siapa nanti orang2 jg 
sudah masanja dipensiun, Siapa 
jang masih dibutuhkan tenaga 
nja hingga perlu diperpandjang 
contractnja. Dengan djalan de- 
m'kian, gapatlah ditjegah tim 
bulnja hal2 jang tidak di-ingin 

Dje- 

Mungkin djuga, kata kala- 

supaja bisa 

“ge -   

Des, '51 jl. di Lawu Kom ' dapai dinjatakan lebih landjut 
ea dan ditambah lagi 4 01Ang dim keadaan 

: Adapun kerugian gerombolan 
orang mati Pada & 

ngan tembakan mortier, Dan 
lawan satu SAN TEGEN AA N 
batkan 4 orang dari pasukan kita gugur sedang gerombolan 
pembrontak menderita kerugiar 7 orang mati. 88 - 

Pada tg 31-12-51 gerombo- 

lan pemberontak sudah sampai 

di daerah Wonogiri. Disini me: 

reka menamakan Ciri sebagai 

tentara pembebas-padjak. Dan ' 

disini pula mereka-mengangku: | 

ti penduduk Gan memaksa pe: 

muda2 utk mengerdjakan neria- 

tahnja. Pada tg. itu djuga. di 

Wonogiri mulai diadakan alam: 

malamdarj djam 23.00—05.00. 
Setelah pada tg 1/1-52 dari 

djam 17.00 — 20.30 terdiadi 

vuurcontact, maka pada tg. 2/ Ti 

1952 “gerombolan pemberontass | 

sudah berada di Selatan Wono: 

ts aa: 

Di daerah ini kemaren siang 

telah terdjadi pertempuran se: 

ngit hingga kedua belah fihak, 

menderita kerugian. Tapi sam- 

pai dikeluarkannja komunike 

ini, belum dapat diket: be- 

rapa djumlah kerugian kedua 

belah fihak tsb. 5 

Daerah pembersihan 

di Merapi-Komplex. 
Dengan tidak mengenal pa- 

jah pasukan2 kita disini terus- 
menerus mengatlakan gerakan 
pembersihan. Seorang bernama 
Mochamir dari desa Djelobo, 
waktu sedang kita periksa te- 
lah melawan dan melarikan &: 
ri, achirnja tertembak djuga. 

hingga mendjadikan tewasnja. 
Gerakan pembersihan kita di 
Selatan Kariasura telah ber- 
hasil dapat merampas beberapa 

putjuk sendjata dengan peluru 
nja dari kaum . pemberontak 

Pada tanggal 30 Des 1951 te 
lah terdjad: tembak menembak: 

antara paSukan2 kita  gengan: 

gerombolan didekat Djatinom,! 

Ben Pan On 
beberapa send'ata mereka ting 

galkan: gemikian komunike diu 
rubitjara Div. Diponegoro. Ke- 
mis pagi ini. Nanga f 

LITWINOF MENINGGAL 
Radio Moskou menjiarkan: 

Kemaren telah meninggal dunia 
Litwinof daiam usia 75 tahun. 

  

Tahanan 16 Agustus. 
Tentasig tahanan2 razzia i86 Agus 

tus duigaskan, bahwa peikaanja 
masih teudp Giselidik.: jang pening 
bukan menunggu ,ieit op zich ze.f”, 
tapi djuga hubungan2 lainnja, de. 
mikiaa menteri Sewaka, Seandjut. 
nja beliau tegaskan kepada ners, 
agar peikala pembesiahan sendjaw 
Kapal ,,Talise” djangan terlalu di- 
besai2kan. Pembesiahan sendjata ter. 
sebut memang berdasar hukum can 
sekal.2 tilak untuk memperuntijing 
keadaan serta lepas dari segala hu 
bungan politik, demikian menter. 
Sewaka mengaghirj pertiakasaanja 
Selandjutnja pat dikabaikan, bah. 
wa kedatangan. menteri Sewaka di 
Semaiang mi hanja untuk msnjak. 
Sikan upatjata timbare terima ko. 

ini biliau terus berangkat bersama? 
kolonel Gatot Subrito ' se Makasar 
dengan kapal terbang AURI urtuk 
menghadliri upatjata timbang teri. 
ma komardo T & T VM di Makasar 
besuk pagi. . 2 

Lagi suatu snapshot da- 
lam upatjara timbang teri 
ma komando divisi Dipone 
goro kemaren pagi. Tam- 
pak kolonel Gatot Subroto 
kolonel Nasution dan. over 

  

g 29-1251 
“wu Komplex jang terus lari kearah Selatan kita pukul de- 

   
   

Kerugian kita 2 orang “gugur. 

O Divisi Diponegoro dan hari: 

—- Anggauta S. P. S. 

    

rtempuran sengit pada tg 28 
plex (Selatan Karangpandan), 
bhw korban kita ada 17 orang 

»vermirkt”, 
pembrentak berdjumlah 79 
gerombolan pembrontak di La 

selandjuinja pertempuran satu 
terdjadi, hingga mengaki 

Rakjat 
Usaha2 Pemerintah Un- 
tuk Mentjukupi Perpus- 

takaan Indonesia 

DALAM djawabannja ke 
pata anggota Kariemek 

Kusnun jg menaajakan sampa 
dimana “usaha pemerintah uji. 
mengadakan: lekiuar rakjat dasi 
memberdung pendjuajan atau 
beresaran lesiuur jg merusak 
kKosusiaan, pemdiiah mene- 

, : 2 & 

k 3 ingat untuk mengirimkan 

  rangkan sbb.: DjaWwate: Pendi- 
dikaa Masjarakat dari Kemen: 
prian PK bagian perpusta 
ka'an rakjat terbagi 4 tikgkai 

Bagian it jalah. - perpusta- 
kaan pengantar jang ditempa 
kan didesa2 guna pembatja 'jc 
pengetahuannja masih rendah 
Perpustakaan tingkat A untuk 
ditempatkan di -ketjamatan ba 
Yi pembatja jang tingkat pe- 
ngetahuannja sedjadjar dgn. 
orang2 keluaran SR, perpusta- 
kaan tingkat B, jang ditempat 
kan di ibukota kabupaten atau 
kotopradja untuk pambatja jg 
pengetahuannja sedjadjar dgn. 
orang tamatan SMP" sedang 
tingkat tertinggi jalah perpus 
takaan tingkat C, ditempatkan 
dikota besar atau ibukota be- 
Sar atau ibukota propinsi buat 
pembatija jang pengetahuannja 
sedjadjar dengan orang2 tama 
tan SMA atau lebih tinggi lagi. 

29 Buku2 jang merusak 
     Meja 

Centrale Boekery Indonesia 
(CBI jang dulu dengan 46 tja 
bang2nja diselutuh. Indonesia 

kaan- rakjat. Mengenai lektuut 
jang merusak kesusilaan dite- 
rangkan oleh pem., bahwa mem 
berentas pendjualan atau pe- 
redaran itu buat sementara ha 
nja jang bertentangan dengan 

ukuran kriminil semata2 dan 
soal ini diurus oleh Kedjaksa 
an Agung. 

Buku2 SR tjukup. 

Mengenai pembagian -buku2 
peladjaran di sekolah2 diterang 
kan sbb.: Bagi Sekolah Rakjat 
hampir utk semua mata peladja 
ran telah siap buku2nja. Nas- 
kah telah 90 pCt. masuk dan di 
sjahkan diantaranja sebagian 
dibagi2kan pada permulaan ta- 
hun 'pengadjaran 1950—1951, 

AP esnsilaan, (- 

dimasukkan kedalam permista |   bagi Sekolah Landjutan tingkat 
pertama 70 pCt. dari peladjaran 
telah dibikin bukunja dan telah 
selesai dibagikan pada permu- 
la'an tahun pengadjaran 1950— 
1951. Sekolah Lanfjutan ting- 
kat atas masih baniak kekura- 
ngan buku, tapi utk mata2 pe- 
ladjaran pokok telah ada buku- 
nja. Telah banjak pula naskah 
jg masuk dan berangsur2 dise- 
lidiki nilainja . Bagi perguruan 
tinggi masuknja naskah tidak   Ste Bachfun sedang mene 

rima penghormatan defile 
tentara sehabis upatjara 
resmi, (Foto: “Suara Mer 

| deka”).   
  

  (Ant — UP). kam. 

Dasar Pertukaran Tawanan Di Korea: 
ALAM perundingan di Pan, ia mau dikembalikan. Tawanan 
wtunjom hari Rebo kema perang jang minta dikembali- 

ren PBB telah mengusu'kan su' kan akan ditukar berdasarkan 

baja diadakan penukaran tawa 

nan perang dan tawanan sipil satu fihak 

  

satu buat satu, sehingga salah | 

telah menukar se- 

njai orang jang hendak dikem- 
ba'ikan, maka orang2 ini akan 
ditukar dengan tawanan Sipil. 

Berkenaan dengan perundi- 
ngan hari Rebo itu, laksamana 
Libby menerangkan, bahwa 
djenderal "Lee Sang Che tidak 

crnyaga gear 

Kon Betawassh Gencotschap 

van Kunstenen Wetenschappan 
MEA 

    

     
MEA 

lantjar, baik jg berupa terdje- 
mahan maupun lukisan originil. 
Beberapa usaha “dlm djurusan 
ini sedang dikerdjakan. 

  

  
i   

setudju clengan usul PBB itu. 
Tapi dienderal Lee nampaknja 
kurang mengerti usul itu, ma- 
ka ia akan berdjandji akan 
mempeladjari sebelum memberi 
djawaban tegas, Seterusnia AF 
P memberitakan, sebuah komu 
nike resmi jang dikeluarkan (ti 

mn menimpa Ha aa HN 

ndunesa 

I Ganti I 

ngatakan perundingan itu ti- 

2 na“ “ 5 
«0 ja, bulan baru, tentu saja 

nafkah 

bagi ,,Suara Merdeka”! 
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Pembubuhan 

RN 5 sa 
“Detik berriwajat bagi divi si D'ponegoro, 
tanda tangan pada naskah timbang terima komando DVI 

Bachrun, Gambar atas, ko lonel Gatot. Subroto waktu me 
nanda tangani naSkahsmen jerahkan pimpinan divisi Dipo 
negoro dan bawah overste Bachrun menanda tangani pe 

si Diponegoro, oleh kolonei Gatot Subroto dan Overste | 

nerimaan komando terseb nt. (Photo: “Suara Mercka”). $ 
  

DivisiDiponegoro 
Angk. Perang , Tetap Bertekad Satu 

Dan Setia Pada Sumpahnja . 
Na PERAH SELESAI upaljara resmi limbang terima ko- 

mando T&T. Divisi Diponegoro kemaren pagi, oversie 
Mochamad Bachrun sebagai panglima baru divisi Diponegoro 
telah menguijapkan amanatanja, jg ditudjukan kepada segenap 
anggauta Divisi Diponegoro. Mengingat pentingnja amanat tadi, 
maxa dibawah ini kita muatkan amanat tersebut selengkapnja: 
Para Perwira, Bintara dan Pra djurit dari Seluruh  anggauta 
Divisi Pangeran Diporegoro, Mulai sa'at ini saja mengoper Ko 
mando Divisi Pangeran Dipone goro / 

Komando dapat berganti Zi: | 
ma kali sehari, Tetapi Angka- 
tan Perang. tetap mempunjai 
satu tekat dan tetap setia kpd. 
sSumpahknja jalah sebaga, alat 
untuk menghadapi bahaja2 da 
ri luar jg mengantjam Kemer- 
dekaan Negara, dan menghada- 

pi bahaja-bahaja “dari dalam 
jang mengantjam keselamatan 
Negara dan  menga- 
tian penghidupan Rakjat. Te- 

lah kerap kali kami membukti- 
kan kesetiaan terhadap tekad 
dan sumpah kami sehingga te- 
lah ban,ak diantara kita jang 
gugur atau mendjadi pender-ta 

tjatjad. : 
Barang siapa jang beran 

menjalahi  sumpahnja tentu 
akan mengalami  kehantjuran 
seperti waktu  pembrontakan 
Madiun pembrontakan  Maka- 
sar, pemberontakan Kebumen 

nanja Angkatan Perang den. 

mengisi kekurangan» kita 
menglemparkan djauh2 pera- 
saan puas dengan apa jang 
telah tertjapai Didepan kita 
masih “erbentang djalan jang 
pandjang dan Sulit kearah ' ke 
Sempurnaan Angkatan Perang, 
kearah Indonesia jg adil kuat 
dan makmur, 

Semoga Tuhan memberikan 
pertolongan dan petundjuk ke- 
pad» k'ta semua, 

Resmi Diganti 
Dan 

ADA TANGGAL 15 
Negeri 

ini takan : 2 kimi pemberontak: Bn kabar resmi ,El Wakae RJ Na aa B0 ya 

Lg no, Vi6 tahun 1951 tentang perobahan fatsz 
Para Perwira, Bintara| 13 Undang? Dasar, jg menetapkan kedudukf 

dan Pradjurit. Rakja" K.ta te-| Sudan dan menentukan gelaran Radja megAsi 
lah bertahun-tahun menderita dan Sudan, Demikian 
dan menghendaki keamanan un 
tuk bekerdja guna pembangu- 
nan dan kemakmuran, Mari ki- 

ta segera mengachiri kegiatan2 
dari anasir2 jang mengantjam 
keselamatan Negara bersama- 
sama dengan Rakiat dan semua 
instansi Pemerintah Un'uk me- 
lantjarkan usaha ini kita harus 
membersihKan diri, dari per- 
huatan2 jang men!jemarkan na 
ma Angkatan Perang: dan se- 
landjutnja harus bertindak se 

bagai Pradiur't Indonesia sedja 
ti jang setia, berani, djudjur 
Tan sederhana Disambing itu 
tdak boles kita Jupakan suatu 
nSaha untuk, menudiu sempur- 

Mesir dan Sudan Ha 
Diterangkan Selandjutnja 

oleh Menteri Subardjo bahwa 
no-a itu telah disampaikan pu- 
la kepada negara? lain oleh pe 
merin ah Mesir, Dan dari nega 
r52 jang telah mengakui gela. 
ran baru dari Radja Mesir itn 
adalah 2? matjam reaksi, jaitu 

| a. jang mengakui explicitly 
jaru Iran, Libanon. Jaman da 
Indonesia pada tg 31 Desemi 
1951 jg baru lalu 
, b, jang dianggap meng 
implic'tly oleh Mesir jai 
tican, Polandia, Afghg 
dan Spanjol iang oleh 
kemudian dibantahnja 

Demikian keterang 
ri Luar Negeri Sub 

  
      r 

ah 

   
Sir.   
oleh 

    

Didjelaskannja T 4 1 : $ 5 jelas! 6 Menurut Abadig Duta Indonesia) Panmunjom mengenai perundi- bahwa pengertian di Mesir sekarangh Hadji Rasjidi, 2 
ngan soal pengawasan perleta- jalah pemberia mungkin akan difait'kan oeh Mhg 
kan sendjata hari Rebo itu me oleh Indonesia 

atas | terian 
nota Mesir tsh       

(Bisa Petjah 

) 

3 
: 

Amanat Panglima| 

Gelaran! Faro 
Mendjadi Rad,a 

Ada ga ae Ana na 1951 Kemen 
A L n Sebuah notajf Republik Indonesia di Cairo, 4 engan mana dis 

5 “keterangan js dik 
Luar Negeri Mr, Subardjo Ne Bian 

Indonesia kepada 

   
   

ensi 

aru kepada Kepala 

tentang Duta Indi 
Sir Sekarang ini 
mutasi, tidak h 

Kaftawi 

djauh. 

    

kistas' Mengambil Rgs 
kah2 Thd Kashmig 

Peringatan Ne 

dia, Shri Nehru 
Selasa malam  memper 
kan, bahwa setiap lang 
agressif dari Pakisian ter 
Kashmir akan berarti sa 
rang umum diantara India 
Pakistan. : 

Dalam pedatonja jang € 
tjapkan dalam rapat raksasa: 
dihadiri oleh 500.000 orang 
Benggala-Barat pedato' Mm 
adalah jang terpenting 8 
naan dengan pemilihan, ps 
na.menteri Nehru' menera 
san, bahwa. tentara India: 
tetap tinggal di Kashmir 
ma rakjat Kashmir mengh 
kinja, Meng 

Setelah sekali lagi mem) 
kan kepastian, bahwa. ad 
kebendak India utk, mene 
hasil pemilihan umum, 
mengatakan, bahwa djika 
jat Kashmir dalam pemil 
itu 'meminta supaja tentara 
dia meninggalkan Kashmir, 
ka. tentara India gkan me 

| bulkan permintaan itu. ( 

C1 

  
  

Ingin Membitjarak 
Masalah Djepang 

IKAYANGAN JG. mongeta | 
hui di Washington. meme- 

rangkan pada hari Rebo kema-' 4 
ren, bahwa presiden Truman te- 

Izh. mengumumkan kepada per- 
Jana menteri Inggris Winsion “1 
Churchill, bahwa minggu ja. 
ia ingin membitjarakan soal pel 
ngakuan Djepang terhadaps 
merintah Nasionalis Tiongkok 
di Formosa. Djepang akar me- 
ngakui pemerintah Taipeh. sex 
bagai pemerintah jang sah di 
Tiongkok. Rentjana isi ialah 
tambahan terpenting dari presi- 
den Truman pada rentjana P.M. 
Churokill jazz diadjukan dalam 
minggu? ini. Seperti diketahui 
Inggris mengakui Republik Rak 
jav Tiongkok, sedangkan Ar 
rika Serikat mengakui 
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TAUFAN DI MALANG 
Beberapa hari jang lalu be 

berapa tempat ketjil dikabupa 
ten Malang telah diserang 
angin taufan, jang jebab: 

ataupun rusak sangat, Dk 
matan Wagir kl 180 buar 
mah runtuh 7 orang luks 
ternak pun menderita” kersis' 
Di Pakisadji :.3G buah rum 
runtuh. Di kota Malang serdi 
ri sebuah rumah jang sed 
dalam pembangunan runtu 
dan menjebabkan dug orang i 
ka2, € 

OVERSTE TASWIN PIND 
KE BANDUNG 2 
nan Taswin,  Koman 

jakarta “Raya telah & 
pindahkan ke Bandung 2 3 kepala Staf Div, Sin 
"menggantikan kedudukan 
ste Dr. Erie Sudewo j   
di Djakarta, 
iri komando : 
3 dipegang oleh major Su 

ra 

Sudan 

     

  

      
D5 kemaren pai 

buk sebagai Radj          
         

   

han UUD Mesir mi 
Tobahan titulatuur 4 

garuan implicitly sadig 
Ujawaban shanja: Kang | 
a nota Ma 

         
   

        

  

        
    

   
     

    

  

Ss pertanjgar Mentah IM 
egeri Subardjo megang” NN 
lagi, bahwa sebagajonsex Mn 

pengakuan omesia| dik 
oleh Duta Indonegf di Me TA 
nanti. akan dilakyftn penjas T 
an surat kepertjgfan jang” | 

egara Meja . 
Pan apakah 
sa di meli 

n diadakan $ 
ak didjawah | 

2. 

     

     

    

   
   
   

   

   
   
   
   

    
   

         
    

  

   

            

        
         

       Tetapi pertan 
      

     

      

        
       

   
Menteri Sujerdio. 

           
     

s-djendetal Kemen 
dapat kabar 
engakuan 

     

  

sekreti 
Agama, 
bahwa 

          lebh 
Indonesia      

  

   

  

    

   

    

dak dapat kemadjuan. Tapi pe , . kepada Faroukf sebngaj Radia Mesir 
rundingan ini akan dite Ti e BAN: Kami P' Rep. Ini tan Sudan IM kemaren afukg di hari Kemi an CleruSsan | donesia men P1 Peme- | sambaikan #Epada Kedutaan Besar 
ui emis (hari Ini) djam 11 rintah Me ngan ini Wndonesia df ang Pn “I.ber 

$ 1 5 Ltan “0. | tahuka epada pemerinta, yg Tg menjataka an. keini | eh ukan na 

 



   
   

   

  

  

      

    

50 pt 

“hanja baru merupakan 

korsi mengenai kedudukan, 

, Dikatakannja, bahwa PST sa 
ngat menghendaki disegerakan 
nja pemilihan umum di Indone 
Sia, Supaja dengan begitu orang 
Orang jang duduk ditampuk pe 
merintahan benar2 terdiri dari 
orang2 jang ahli. Dalam hubu 
ngan ini ia katakan, bahwa P 
SI tidak akan memperebutkan 
korsi, sebaliknja akan menjo- 
  

ah disamping ' .kong tiap pemerintahan asal sa 
eneng dja jang duduk “didalamnja 

orang2 jang mempunjai rentja 
na jang tegas untuk memberi 

MERDEKA | 
  

20 bae ia 

'pembangun wilajah hutan 

DJANUARI 1952 

MENIPU BARANG? TEX- 
TIEL SEHARGA 
Rp. 25299,25, 

Oleh polisi Semarang semen- 
tara waktu ditahan seorang ber 
nama TIS, tinggal gi Kam- 
pung Montjol, Pekalongan ka      an Djawa Tengah telah 

Semarang diketuai oleh 
ONO 

   

    

   
    

  

   

    

  

     

    

290,29. 

  

8, Pada 
an. .Tudjuan panitya 

Pusaka Betopakijh mia 
te) usa can2 hutan, memper 

gi tanah2 miring (termasuk 
iga tanah2' sekitar Rawa Pening) 

perlu djuga- memperlindu- 
milik penduduk jg tidak 

rdjakan gntuk pertani- 
kan tanaman? jg 

misalnja “djambu-mete. 
9 Sari usaha panitya 

ah kajer sebagai bahan 
| persediaan export, 

s soal perairan. 
keterangan para ahli, bila 

n2 “hutan jg sekarang 

(Kodok): 

ika: 

505: 47185. 

1967. Dalam en 0 20 tahun j.a.d. Indo 
(mengalami malapetaka 

krisis makanan, 

rena tersangkut dalam perkara 
penipuan Sedjumlah besar ba- 
rang2 tektiel seharga Rp 25. 

HASIL PENARIKAN 
UNDIAN KE IX, 

tanggal 22-12-1951. 
Mobiel FIAT 1400 dengan 

RADIO: 66995 hadiah tamba- 
han- Retour Ticket 

66994 66996, Mobiel FIAT 500 
per GIA: 

101630, Koelkast 
GIBSON : 92123 103639, Seped,,' 
(ber) motor DUCATI: 36172, 
Kato. THE  BUSH : 
38149 73750 Radio Philips BX 

32791 

KESIBUKAN PENGADILAN 
NEGERI TAHUN JL 

Dalam tahun 1951 jl. Pengadilan 
Negeri Semarang telah dapat menje 
lesaikan pemeriksaan perkara rol se 
banjak 11.425, perkara biasa ada 

tahun 1950 hanja da 
pat diselesaikan pemeriksaan perka- 
ra rol 6.533, sedangkan perkara bia 

    
    

    

     
   

    

        

    

4 baru? ini. 

rin desa Barokan (Suruh 
ngaran Salatiga) bernama M 

Toha, baru2 ini oleh gerombo- 
Jan pendjahat, terdiri dari Ik. 

Fs 15 orang bersendjata otomatis 
.PM, karabijn dan pistol telah 

“- “diambil dari rumahnja dan ti 
“dak djauh dari rumahnja oleh 
gerombolan tersebut telah dibu 
nuh mgti. Menurat penjelidi- 

“kan sementara, lurah tersebut, 
etelah di-ikat tangannja lalu 

disuruh “mengkurep” lalu diba 
Wa keluar, dimana ia menemui 

“-adjalnja. Selain dari melaku- 
perbuatan demikian, gerom 
In pendjahat tersebut - me- 
pas djuga barang2nja. 

- 3 

            

   

paman 

aa aa aa 
rell 0 

5 AOA j3 5 

13 F 

          

    
     

  

SIARANGRI SEMARANG. 
LL — 4 3 Djan 52. 
|. 1700 Pergkaan, 17.10 Donge- 
gan kanak2Wi7.30. Pengumuman 
lan warta dah, 18.31 Adzan di 
ambung pengdan, . 18.45 - Radio 

es Surakarta800 Tanda waktu 

kelantjaran usaha? dah pe 
Tentjana tsb. panitya me 

Nee akan lebih hebat pula sa hanja ada 1.582. Mengingat masih 

musim kemarau sangat pan- banjak perkara jang harus diperiksa, 
maka kini tenaga Djaksa teldh di- 
perbanjak jaitu ditambah dengan 3 
orang lagi, hingga djumlah Djaksa 
dikota ini ada 7 orang. Tenaga ha 
kim masih tetap 4 orang dan tam- 
bahnja tenaga hakim belum dapat 
diketahui. y : 

RENTJANA PEMAKAIAN 
PUPUK. 

Untuk kebutuhan pupuk dalam 
musim hudjan th. 1951/52 Djaw. 
Pertanian propinsi Djawa Tengah 
telah merentjanakan pemakaian pu 
puk bidjau (ZADS) dan Compost 
ialah jg dibikin dari erotalaria jun- 
Cea, anagyroides, usaramoensis, dll. 
jang direntjanakan menanam pohon2 
tsb. uasnja 36.467 ha. jaitu didaerah? 
karesidenan Semarang 500 ha:, Pati 
602 'ha., Surakarta 6400 ha., Kedu 
17.165 ha.,: Banjumas 2.300 ha: dan 
Pekalongan 5000 ha. 

Pupuk Dubbelsuperfosfaat jg ter- 
utama diperlukan didaerah2 kabupa- 
ten PurwodadiGrobogan, Demak, 
Sragen dan. Wonogiri, disediakan 
untuk daerah2 tsb. sedjumlah 150. 
000 dan 104.000 Ka. Jang dimak- 
sudkan pupuk Compost ialah tjam- 
puran tletong dengan daun2an dll. 
jang biasa dikerdjakan dalam masja- 
rakat tani: ' 

Dengan memakai pupuk hidjau 
bagi tanaman padi kenaikan hasil- 
nja mendjadi 20 pCt. dan djenis pu- 
puk tsb sangat berguna bagi tanah 
atau sawah jang kurang subur, se- 
dang dengan memakai pupuk ZA 
hasil tanaman padi bisa naik 15 pCt. 
pun untuk Sajuran pupuk ini sangat 
tjotjok daa bisa naik sampai 

arta berita, 19-g indjauan tanah 
ir, 1930 Dua s4 dikuntjup ma 
am, 2000 Sari W@ berita, 20-05 
Siaran pemerintan, 0 Mimbar 
islam oleh kantor P ngan Aga- 
ma, 2100 Berita bh ra, 21,15 

# Sandiwara radio, 22.00 a berita 
terachir atjara esok has Mo 

Htjonat, 23:00 Tutup. 

   
     
    

     
    

   
   

   

pCt. hasilnja. 

     

    

     
   

   

Baru trima: 

di.   
uman 

ui - i/51. 
segenap Pemilik Ker 

an Pati, jang bernomo 

terima uang persewa al 

ftarkatr kepada Kantor 

alun Rendeng No. 386 A 

9 bukti jang Meparhukan, 
Pi kn 

ari "52, pendaftaran m 

Kuda 
Kantg 

  

     

   

      

    

   
    

  

   

As 

  

Seyan nevan — Shantung linnen 

L Immitatie wol — 1004 ol 

Kembang dan. Polos. 

(Vrachtauto) seluruh Ka- 

, jang hingga kini masih 

D.L.L.T., diharap datang 

ati Motor 

jt-1e . 

Biselesaikan sebagai 

81. December 1951. 

100 

Karesidenan 

dengan membawa 
ambatnja . tgl. 15 

tan Motor Kares. 

| Kudus 

keur : 

' Roial Bel 
Pindjaman EXIM-8: 

nakan Uik Membeli Mobil2 Sadj: 
dagang2 jg Tidak Keruan Mer 
Kredit Djutaan, Sedang Produsen Jg 
Baik2 Kurang Mendapat Perhatian : | 

Keterangan2 Djuir Mohammad. Sa ) 

Hp TE MOHAMMAD, anggota Dewan Partai Sosialis In 
. Gonesia di Djakarta, jg djuga mendjadi anggota parle 

men, mengatakan bahwa kesulitan? dan sikap 
terdapat 

pi  pOlitisi jg memegang tampuk 
(mempunjai rentjana? ix tegas, 
ngatasi kesulitan? Ia katakan, 

sa 

  

    

  

    
   

  

   

  

   

                  

   

  

   

apat 

a kau m 

Kemerdekaan 

isi kepada kemerdeka'an dan 
kemakmuran rakjat. 

Djuir Mohammad mengata- 
kan, bahwa Indonesia perlu pin 
Gjaman dari luar negeri untuk 
membangun negara. Tetapi ke- 
njataannja kata Djuir seterus 
nja, 50 96 dari pindjaman da 
ri Exim-bank hanja diperguna- 
kan untuk membeli mobil. Saja 
takut, demikian Duir, sebentar 
lagi di Djakarta mobil2 akan 
lebih banjak dari pada pendu- 
duk kota itu sendiri......... 

Kaum produsen ditje- 
kik idjon-systeem. 

Sebaliknja bagi keperluan 
petani dan kaum produsen. jg. 
berdjumlah lebih dari 60 djuta 
orang hanja 50 djuta rupiah, 
diberikan kredit, djadi kurang 
dari Rp. L— untuk tiap orang. 
Dalam hubungan ini ia terang- 
kan, bahwa kaum produsen di- 
daerah Lampong ditjekik pula 
oleh idjon systeem. Produsen? 
lada didaerah itu karena tidak 
dapat “pindjaman pemerintah 

Lu, F3 “aa 
:          

SELERA, 

| Dagang KENA Ui 
| 

  

Ban Djepang laku kare 

na negara2 Barat ada- 
kan. persendjataan 

kembali. 
Persendjataan kembarfdi ne: 

gara2 Barat telah menimbul- 
kan pasar? baru untuk bafi lu- 
ar dan dalam Djepang, demiki 
an menurut “Nippon Times”. 
Dalam minggu2 jang belaka- 
ngan ini telah dikirim dengan 

Indo China, Australia, INDO- 
NESIA, Ceylon dan Amerika 
Selatan dan Tengah sedangkan 
permintaan2 telah diterima da 
ri Pakistan, Junani, Nederland 
dan Afrika, : 

Dikatakan djuga bahwa ba- 
njak negeri memesan ban di 
Djepang karena paberik? Dje- 
pang membuat ban dalam dan 
luar- dalam bermatjam2 uku- 
ran. Suatu pemesanan jang pen 
ting ialah pemesanan pihak mi 
liter Perantjis di Indo China 
sebesar 9000 ban luar kepada 
“The Yokohama Rubber Compa 
ny”, “The ' Bridgestone Tire 
Company”, dan “The Nitto Tire 
Coy”. ala Ti 1 

Soni 
India menang di 

: Calcutta. 
Pemain? tennis Djepang PF. Naka- 

no dan A. Miyagi dalam “pertandi- 
agan demonstrasi di Calcutta telah 
dikalahkan oleh pemain2 tennis India 
Narendra Nath dan Sumant Misrae. 
Demonstrasi ini ada sebagai pertan 
dingan - penutup, dari kedjuaraan 
lawntennis nasional di India. Nath 

   

6—3 dan Misrae: kalahkan 
dgn 6—4, 6—4, 6—4. - 

Russia belum tentu 

ikut olympiade 
- Sampai pada Senen malam, jaitu 
penutupan pendaftaran bagi Olym- 
piade musim dingin di Oslo, panitya 
Olympiade Norwegia belum meneri 
ma kabar tentang ikut sertanja Rusia 
dalam pertandingan itu: jang sudah 
pasti akan ikut ada 27 negara. 

Miyagi   KERETA-API ,,WEEK-END”, 
Mulai Mei jang akan datang 

ini oleh DKA akan diadakan pe 
" robahan setjara besar?an da- 

BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
“ » Nonongan 3 — Solo 

lam perdjalanan kareta api di 
seluruh Djawa, Disamping per 
djalanan kereta api jang kini 
didjalankan, dalam bulan terse 
but akan dibuka pula perdjala 
nan kareta api tjepat Demiki 
an sneltrein Semarang—Sura- 
baja, disampingnja  eendaagse, 
akan diadakan djuga. Selan- 
djutnja ditambahkan bahwa 
mulai 15 Djanuari jang akan 
datang ini dibuka pula. perhu- 
bungan kereta api tjepat Ban 
dung — Kroja. Djuga tidak be 
rapa lama lagi oleh DKA akan 
diadakan kereta api 
END jang tiap2 hari Saptu di- 
djalankan dari Djakarta ke 
Bandung, Perobahan setjara be 
sar2an ini, adalah mengingat 
datangnja Loc2 serta wagon. 
baru dari luar negeri. Disam- 

ping perobahan tersebut diatas 
sebentar lagi oleh DKA akan 

diberikan pakaian dinas kepada 

pegawai2 jang bekerdja pada 
kereta-api2,   INDI)    
    

    
       

3 a masa bodoh ig| 
Gikalangan rakjat dewasa ini, adalah karena im. 

pemerintahan sekarang, tidak |c 
sebagai pegangan untuk me- ji 

'pengg antian kedudukan? jg dulu pegang oleh orang Belarda dan selainnja adajkh perebutan 

kapal ban2 Djepang ke Korea, 1.5 

kalahkan Nakan6 dgn 9—7, 8—6,1 

2. 6 @ &: 
Hk Pa 

a meiljual ladanja s0. 
idipetik . dengan harga 

et
a,

 
x 

Be
 

aa 

    

m 
Rp, 500,— sekwintal, | Sedang- 
kan lada itu, apabila sudah, di- Naetn, dubar merhataa » sampai 

ribuan rupiah sekwintal. Ia 
berpendapat, bahwa petani dan 

si Te udi Sumatera, 

jang 

  

           

  

   
dari 

seluruh devisen Indonesia, se- 

mestinigi harus mendanat per. | 
hatian jang Istimewa dari pe- 
ne 2 kredit. 

    

intah dalam soal 

kaum pe- 
jang belum 

      

  

     

  

     

(ga agunan, 
2 nama jamg be- 

krediti oleh pe- 

(Rp. 80 djuta) dari 
(pada kaum tahi dan producen. 
FDan ternjata 
dari mereka ini apabila uang 
pindjaman telah diterima, Jan- 
tas membeli mobil jeng haru, 

    

    
Mer $2- mn ong2 baru, 

4 Ym tidak dapat 
lagi m -baramg?2 dari lu- 

z. kepada mereka ba- 
njak mengalir ketangan perusa 

. Seterusnja Djuir Mohammad 
djuga menjentil beleid Menteri 
Keuangan, jang baru mengadju 
kan begroting keuangan tahun 
1950/1951 kepada parlemen pa 
da achir tahun 1951, bahkan 
baru dapat dibitjarakan oleh 
parlemen pada awal tahun 1952 

  
Masih banjak kemung. 
kinan -utk. mengatasi 

kesulitan. 
irnja ja terangkan walaupun Pa sekarang kelihatan dr tetapi PSI masin melihat banjak ks mungkinan dan lapang2 Utk menga 1 keadain ihe sulit ini. Diseru kannja kesada- tak'at supaja data ngan berputus isa dan mesti vsetin la kepada ciri sendri. Kalau ka 1 Ikita tidak tertu « jaiannja, dianean lantas kita ferdjitn kelaut. atau me Dumpang kanal oranz “lain tetapi kita harus fiari dimana kesalahan, kapal jtu dan segera memperbaiki nja. demikian Diuir Mohammad 1g berbitjara dalan: suatu rapat 11 Me 

Yekta: 
Orarg2 Indon Halus 

— Budi-Bahasanja 
Fa 

D UTA IRAN DI DJAKAR: 

  

    
| Pesawat 

kannja jang bara, jaitu- New 
Delhi, dari Djakarta pada hari 
Djum'at tanggal 4-1 jang akan 
datang Mengenai kesan?nja se 
lama berada di Indonesia ini, 
Abdcl-Ahad Yekta menjataka 
bahwa bangsa Indonesia adalah 
ternjata bangsa jg. baik budi- 
bahasanja, Yekta selandjutnja 
berharap agar dimasa depan 
Indonesia dapat lebih madju 
dan z » 3: Kun aa 5 

   
      

Ia belum dapat menerangkan 
sekarang, apakah perwakilan 
Iran di Djakarta dengan kepin 
dahannja ke India itu selandiut 
nja akan dipimpin oleh seorang 
konsol-djenderal atau kuasa- 
usaha.  Hanja diterangkannja, 
bahwa penutupan - sementara 
dari kedutaan Iran di Dja- 
karta ini adalah atas pertimba 

|ngan2 ekonomi-keuangan nega- 
ra Iran sekarang ini. 

,Saja berharap dimasa de- 
pan ini di Indonesia akan da- 
pat ditempatkan seorang duta- 
besar Iran”, kata Abdol-Ahad': 
Yekta. (Ant). | 

PERUMAHAN BURUH 4 BU- 
LAN LAGI SELESAI. 

“Djawatan Penjuluh Perburu 
han menerangkan, bahwa pendi 
rian perumahan buruh jang ki- 
ni dilakukan di Mlaten dan 
Brumbungan akan selesai da- 
lam waktu 4 bulan lagi, Untuk 
pendirian ini Djawatan Penju- 
luh Perburuhan telah menjedia 
-kan uang sebanjak Rp 2000000. 
Rumah2 tersebut Usediakan 
chusus untuk buruh partikelir. 
Sebaliknja rumah2 untuk bu- 
ruh Pelabuhan berhubung de- 
ngan soal2 kesehatan tak akan 
dapat didirikan dsekitar pela-' 
buhan, maka direntjanakan 
mendirikan. parumahan itu d: 
lain tempat, mungkin"di Perba 
lan. 1 

Perumahan jang akan sele- 
sai dalam 4 bulan ini diusaha 
kan oleh Djawatan Penjuluh' 
Perburuhan supaja dapat d be 

Fli oleh kaum buruh dengan tja' 
ra huurkoop dan .pembajaran 
kembali uang tersebut diatur 
seringan2nja, sesuai dengan. 
besar ketjilnja penghasilan. Un 
tuk tiap2 kompleks akan diada 
kan djuga satu ruangan untuk 
membatja dls, Seterusnja kita 
terima kabar, bahwa tidak la- 
ma lagi akan diusahakan mendi: 
rikan Balai Buruh Umum, Di 
mana tempatnja belum dapat 
kita katakan. Tentang pembeli 
an tanah untuk pensanggera- 
han buruh (di Solo) kini se- 
dang dim perundingan. Achir 
nja untuk menambah pengeta- 
huan umum bagi para buruh, 
Djawatan 'Penjuluh Perburu-   

r-mu el ja, t 

dengan djumlah lebih | 

“G@chit? ini berarti bahwa pen- 
dudukan Inggris di Mesir itu set 

" Et si LI bertson mengatakan KLM menudja tempat kedu du-f pers, bahwa satuInja - penjcle- 

  

P3 

rikat, terpaksa mengikuti p 

jg mendjadi perantaraannja 

da salah satu sekolah, pes aw:   diatas medja. 

  
Karena telah sedjak berumur 3 thun menderita sakit tu: 
lang Y(rheumatiek) Ann Odiorne dari Ohio, Amerika Se- 

Guk diatas kursi beroda di rumahnja. 

mendengar apa sadja jg di katakan dlm klas dan djuga me- 
lalui mana ia dapat menga djukan pertanjaan? dgn mudah 
kepada gurunja. Pada gam bar: Ann Odiorne ditemani ibu- 
nja sedang mengikuti peia djaran: pesawat tilpun nampak 

t 

eladjaran, sedangkan ia du. 
Satu. pes. telefoon 

mengikuti peladjarannja pa- 
at mana memungkinkan ia   

d 
  

Pendudukan Inggris 

Acting Menteri 

Inggris telair befiicbar Ja 

tepi kelepi terusan air tawar 

Inggris dalam keadaan masih 
bergerak “idekat gedung 

pihak Inggris, mereka tidak 

Selandjuinjg dikabarkan: 
Pemangku “jabatan. menteri 
luar negeri Mesir Ibrahim, Fa- 
radj mengatakan pada - malam 
Rebo kepada para wartawan 
Mesir. bahwa pernjataan pang- 
Iimabesap Inggris di Timur Te- 
ngah —- Djenderal Robertson 

karang sedang Cirobah mendja- 
di pendudukan internasional. 
Dalam pernjataannja tadi Ro- 

kepada 

saian masatiah Inggris-Mesir 
Itu.harus ditjari dalam. disetu- 
Ojuinja usut I-negaya oleh. Me- 

Sir. Seperti di ketahui, usul 
Amerika, Inggeris  Perantis 
dan Turki tadi menghendaki 
pembentukan pertahanan  ber- 
sama Timur Tengah. 

Kata Ibrahim Faradj, mak- 
sud rentjana ini jang sesung 
guhnja ialah didudukinja Me- 
sir ,Bagaimana Ingger's bisa 
mengaku dirinja mempertahan 
kan dunia merdeka. kalau ia 
hendak memaksakan pendudu 
kan militer kepada Mesi:?” Me 
Sir hanja akan menje udjui pe- 
njelesa'ian jang memelihara per 
damaian internasional berda- 
sarkan Piagam PBB dan Pak: 
Kgamanan . antara negara? 
Arab, kata Ibrahim Faradj. 

Inggeris antjam Mesir 

| edi Ismailia. 
Wartawan UP Peter Webb 

mengabarkan dari Ismailia pa 

    
  

'han merentjanakan kursus2, 

  

da hari Selasa sore, bahwa. dju 
rubitjara mil'ter Inggris disana 
telah mengatakan bahwa “mu 

D ALAM UPATJARA tim 
bang terima komando Di- 

visi Diponegoro dilapang Ljita- 
rum kemaren, total djenueral 
ada 19 tukang potret, terdiri 
Cari wartawa::? potret, dydru 

potret ,ambtenaar” (djadi tu- 
kang potret jang bekerdja 'un- 
tuk dan dengan alat2 kepu- 
njaan pemerintah), 
opsir jang ikut motret sampai 
ada djuga seorang kepala dja- 
watan jang djuga “ membawa 
alat potret, 

beberapa 

Saking ramainja tukang? po- 
tret tadi, upatjara chidmad di 
mimbar agak terganggu, kare- 
na banjak tukang potret jang 
jala ikut ,menjerobot” naik 
mimbar, karena ingin membuat 
gambar jang istimewa. Dalam 
aktif2nja bekerdja ' mengambil 
opnamo, ada djuga seorang tu- 
kang potret jang sampai dja- 
tuh -tertelungkup mentjium be- 
letok. 

Selain itu, ada lagi wartawan 
potret jang sudah bosen me 
ngambil gambar? orang2 pidas 
to (jg biasaaja didjadikam objek 
para djuru potret) lalu iseng? 
malah sibuk memotrej tukang2 
potret jang sedang beraksi, 
sambil “berbisik? ingin tjari 
objek memotret orang jang 
bawa djamuan,.. (dalam upa- 
tjara tersebut sama sekali tak 
dihidangkan djamuan atan mi- 
MUMAN) ng inose2 .   
  

Gelora Suez 
Lagi Tembak-Menembak Di Ismailla: 

. di, Pendudukan Internasional: : Kata 

EMBAK-MENEMBAK antara pihak Mesir dan pasukan? 
3: gi pada malam Selasa di Ismalia 
Gaerah Terusan Suez. 'Tembak-menembak tadi dilakukan dari 

jang melalui kota tadi. Didapat 
keterangan asal.nulanja pertempuran: tadi jalah ketika pihak 

gelap meliha' 3 orang Mesir, jg 
$ pertemuan Inggris. 

dian terdengar tembakan? lagidi suatu tempat lai: Menurut 
Ir - Kak & x 3 2 san pada pihak Mesu-pun ti-dak diketahui berapa korbannja. 

Tanggungan Su- 

  

Berobah Mendia- 

L, N, Mesir 

Tak lama kemu 

snderita kekalahan, sedang 

parmo Sendiri ' 
ERHUBUNG DENGAN ke 
terangan Ketua Panitia 

€Eknis untuk Irian dari Peme- 
kintah Indonesia Dr Suparmo, 
jang ciSarkan oleh UP tanggal 
41 Desember dari New York, 
acling Sekdien Kementerian 
Luar Negeri, Mr. Moh Rasjid, 
menjatakan bahwa ke:erangan 

. Suparmo tsb: adalah bersi- 
: persconlijk dan tidak dike 

zahui cleh Pemerintah Indone- 
sia. Sebagaimana diketahui, 
Dr. Suparmo menerangkan ba- 
hwa Pemerintah Belanda mem 
Yahajakan kedudukan negara2 
Barat di Asia berhubung dgn 
rsahajnja utk, mengangkut sen 
djata ke Irian Barat Demikan 
menurut pengumuman Kempen, 

PANGERAN BINTORO AKAN 
& KE BANGKOK. 

Menurut Kementerian Luar 
Negeri, Duta.Indonesia buat 
Tha'land, Pengeran Bintoro ba 
Tu akan berangkat ke-Bangkok 
peda awal bulan Pebruari nan 
ti. Menurut rentjana pertama, 
kobegangkatan Pangeran Bin 

toro ini akan dilakukan dalam 
dwi bulan Djanuari ini. 

Fs 
&       

            

   

  

  

lai saat itu orang2 Mesir akan 
Semakin tidak senang tinggal 
di Isma'lia.” Djurubitjara tadi 
mengatakan bahwa Insgris su 

dah siap “bertindak melawan 
orang2 Mesir, jang berani me 
ngu'angi  kedjadian2 seperti 
tembak-menembak tak lama se 

  

K nia pembatikan 

sudah dimatikan oleh 
bitjarakan 

malahan beberapa diantaranja 

Bekas Menteri Keuangan 

Sjajruddin Prawiranegara per- 
nah mengatakan bahwa padjak 
peredaran jang didjalankan di 
Indonesia, mengambil. tjontoh. 
dari lain? Negeri, dan dalam 
theorie memang padjak pereda- 

Tan merupakan sumber pema- 

sukan uang tidak sedikit, teta- 
pi dalam praktiknja, terutama 
jang Gidjalankan dalam dunia 
pembatikan, atau lain2 'pengu- 
saha jang sipai?nja mirip de- 
ngan pembatikan, tidak sadja 
sangat sulit, tetapi merupakan 
Suatu kesulitan jang mengan- 
tjam keselamatan dunia batik. 
Sudah bukan rahasia lagi bah- 

wa dalam dunia pembatikan, 
djumlahnja jang bekerdja de- 
ngan tjara terangZan, tidak 
banjak diantara mereka hanja 
bisa dihitung dengan djari jg. 

peredaran modalnja  diperhi- 

tungkan dengan pembukuan jg. 
sempurna. Dengan demikian 
djumlahnja penentuan padjak 
peredaran jang berdasarkan 
dengan administrasi jang be- 

nar2 bisa dipertanggung  dja- 
wabkan, hanja sedikit sekali, 
sedang jang lain, hanja..... 
kira2 sadja. 

Semeniara itu. pada bagian2 
jg sangat besar, dan diduga ti- 

dak kurang dari 80 pCt. jang 
Sipatnja har, atau setengah Ir 
ar. artinja melakukan peker- 
djaan dgn tjara menggelap, se- 
tengah terang, setengah meng- 
gelap. Pada golongan2 jg demi- 
kian, sama sekali atau hanja se 

bagian dari perusahaannja be- 
bas dari padjak. 
Nampaknja soal ini tidak 

membawa pengaruh dalam ma 
sjarakat batik, tetapi kenjata- 
annja merupakam suatu factor 
penting jg membawa akibat ke 
gonijangan dalam pasar batik, 
sebab productie2 dari pengusa- 
ha jg gelap, dim perebutan pa 
sar selalu lebih longgar, sebab 
sedikit2nja bisa memasang har- 
ga lebih murah 2154 dari pa 
da productienja pengusaha2 jg 
diKenakan padjak peredaran. 

Tidak tjukup Simpai disitu 
sadja, tetapi disampinfgitu, me 
reka jg dikenakan padjak per 
edaran itu tiap2 3 bulan seka- 
Ui, diharuskan memasukkan 
uang padjak itu pada kas Ne: 
geri, dan bila kasip ia dikena 
kan denda 200”, dengan pe- 
nentuan bahwa kelambatan itu 
dipandang sebagai suatu kedja 
hatan (pelanggaran). 

Pada bagian jg kita sebut pa 

galkan kesan jg sangat menje- 
dihkan, sebab meskipun Padjak 
peredaran sudah ditarik kemba 
li tetapi pengusaha2 pemba- 

tikan jg harus membuat perhi- 
tungan dgn Pengadilan Negeri 
Karena pelanggaran itu masih 
banjak. Bukan karena mereka 

berbua" kesalahan, tetapi melu 
lu karena mereka: kurang me-     sudah Tahun Baru itu. (Ant). ngerti akan hal2 ig harus di- 

  

| Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. : 
Latihan pekerdja 

BPURN dan BRN. 
Dari sekretariat Badan Pe- 

njelenggara Urusan Rekon- 

struksi Nasional di Surakarta 
didapat kabar bahwa seluruh 
rentjananja untuk- mendidik 
anggauta2 CTN mendjadi ka- 
Cor transmigrasi jang kelak 
akan dikirim ke Kalimantan ki 
hi sedang dgidjalankan. Latihan 
pekerdja ini berbeda dari lati 
han pekerdja jang akan dise- 
lenggarakan oleh Biro Rekon- 
siruksi Nasional, Latihan pe- 
kerdja jang mendjadi rentjana 
usaha BRN itu, akan merupa- 

kan “proefbedrijven” dan 
“Werkeentrales”. Tentang usa- 
ha2 ini, lebih landjut dikata- 
kan oleh kepala BRN bahwa 
menilik begroting jang dikelu- 
arkan untuk rentjana uSaha2 
BRN tadi. usaha itu sungguh2 
b'sa dipertanggung djawabkan 
komersiil dan ekonomis, 

1 Latihan tari. 
Telah datang di Sol pada ha 

ri Selasa jang lali Mr. Suwan 
to, utusan kedutaan besar RI 
di Washington berserta tuan 
Mooiman dari Culturele Sa- 
menwerking di Djakarta untuk 
menfaksikan latihan9 tari jang 
disclenggarakan oleh HBS, di 
Tjokrokusuman, Mr, Suwanto 

akan mengadakan penindjauan 
ke Jogja, Solo dan Bali, mak- 

  

sudnja mentjari tahu mengenai 
tarizan Indonesia jang pantas 
utk. dipartundjukan di luar ne 
geri, terutama di Amerika Seri 
kat. 

PURWOREDJO. 
Angin taufan. 

Baru2 ini di sebuah desa di 
Klampok Purworedjo telah me- 
ngamuk angin taufan, akibatnja 
50 rumah penduduk rusak dan 
roboh, berhubung dgn terdjadi- 
aja bentjana itu oleh Djawatan 
Sosial telah diberikan pertolo- 
ngan berupa uang sebesar 

Rp. 500 utk korban2 angin tau- 
fan itu. Berapa besar kerugian- 
nja penduduk di desa tsb. kini 
masih dlm penislidikan jg ber- 
wadjib. 

BANJUMAS. 

Beras ,,injeksi”, 
250 ton beras telah ckterima 

di Banjumas untuk dibagikan 
kepada penduduk umum de- 
ngan harga Rp 240 per kilo. 
Beras itu dimaksud sebagai 
'injeksi” agar harga beras dilu 
aran bisa turun, Dari djumlah 
tersebut kabupdten Banjumas 
mendapat bagian 80 ton, se- 
dang lain2nja untuk kabupaten 
kabupaten Tjilatjap Parboling 
go dan Bandjarnegara. Selain 
beras jang diterima untuk diba 
gikan pada penduduk umum 
itu, pun telah diterima seba- 
njak 142 ton beras untuk para 
pegawai negeri di Purwokerto, 

ling achir inilah jg kini mening- ! 

diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri, 

| 
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,Nlgodjo”, Batik 
Padjak. Pendjualan Menyyekik Hidups 

nja Perusahaan2 Batik ' 
— Oleh Pembantu Ekonomi Kita, 

ALAU ADA SOAL2 JANG SANGAT menggelisahkan du- . 
Mi Solo dan Djokjakarta dan mung 

kin diselaruh Djawa pada waktu jg acbir ini, soal itu adalah 
dua matjam perataran padjak Pemerimiah, mula2 padjak per« 
edaran dan setelah genap ber umur “, tahun, digantikan de ngan padjak pendjualan, Sbg suaiu peraturan jg sekarang 

Pemerintah, maka tiada faedahnja @ 
lagi kalau ,wafatnja” peraturan padjak pereda ran Hu tidak mexinggalkan se djarah jg sangat menjedih 

adalah 

Sampai sekarang belum 
ke 1 

kerdjakan, karena pada unfim 
nja, sebagian besar dari peng- 
usaha pembatikan, tidak sadja 
buta huruf, tetapi djuga, buta 
pengartian Dengan kenjataan2 
ini maka pemasukan jg diha- 
rapkan oleh Pamerintah daripa 
danja adanja padjak peredaran 
itu tidak sadja tidak sebagai 
jg diharapkan tetapi menggon- 
tjangkan dunia pembatikan. 

Padjak pendjualan. 
Ditjabutnja padjak pereda- 

ran, dan digantikan dgn padjak 
pendjualan, mula2 orang mera- 
sa longgar dadanja, sebab me- 

    

    

      

    
   
   

  

A
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se 
takaja 

Hg 

rasa akan menarik udara jg le-” 4. 
bih segar. Tetapi ketika peratu- 
ran padjak itu mulai didjalan- 
kan, ternjata malahan lebih se- 
sak didada, Kekeliruan perta- 

ma dalam mempraktikkan pa- 
djak pendjualan itu, “terletak 
pada anggapan bahwa perusa- 

haan  pembatikan dipandang 
sebagai industrie, hingga sendi- 
rinja bersipat producent jang 
menjiapkan barang pertama. 
Dan djustru karena ini, mereka 
Jiharuskan membajar pajak 
pendjualan 54 daripada nilai- 
nja barang jang dilahirkan. ' 
Dan, kalau. didjaman marhum 
padjak peredaran, pengusaha2 
batik diharuskan - menjetorkan 
padjak itu sekali dalam tempo 
tiga bulan, dengan tjatatan:-bi- 
la lambat “didenda 206#, ada- 
lah setelah padjak? pendjualan 
ini berdjalan mereka diharus- 
kan stort sebulan sekali,, dgn. 
tjatatan, bila terlambat dikena- 
kan denda 400 (dgn. tulisan: 
empat ratus) 4, 

Dengan bahan2 jang sangat 
berat ini, mudah dimengerti bah 
wa'imbangan biaja perusahaan 
antara pengusaha2 batik jang 

  

   

  

terang dan jang liar, atau jang 
setengah terang setengah liar, 
sangat djauh, hingga sendirinja a 
harga batik didalam 
sah gontjang. 1 
Dalam peraturan padjak pen- 

Jjualan itu ada disebut? ten- 
tang hak mengurangi djumlah- 
aja padjak pendjualan itu, asah 
sadja pengusaha? batik bisa me 
nundjukkan .bukti2 jg teraag 
djumlah bahan2 jg merska am. 
bil dari importeur, jg sudah di- 
kenakan parijak pendjualan, se- ' perti cambric, soga, hars, ma. lam, indigo dan lain2, tetapiutk 
membuktikan bahan2 jg dipakai 
itu sebagai jg diharapkan oleh. 

pasar2 tam 

ba
ta
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fihak Pemerintah pada umum 
nja tidaklah dapat dilaksana: 
kan, karena hanja dgn admini- 
strasi jg sempurna jg bisa me. 3 
nundjukkan bukti2 sampai pagi 
detailnja, sedang dim talangan! 
pembatikan, dari 
buan pengusaha2 batik, djum- sanga Pa an bekerdjanja sn administrasi dan pembuku " 
an jg Sempurna, bisa dihittng “gn djari. Dengan demikian, ke ' longgaran itu hampir tidak ara 
jg dapat mempergunakannja. 

Denda jg dirasa 
tidak adil. 

Importeurg jang mendatang- 
ktm mobil ataw laing barang penting, jang untuk fihak2 jg. terbatas bisa didiual dengan toewijzing mereka dipenbol 
kan mendatangkan barang itu 
dengan djalan indossement, te- tapi harus didjual “409, Tebih Uinggi daripada harga toewij- 
zing, dan kelebihan itu. harus Cistort kepida “Pem., Wengan mendapat tempo SETENGAH TAHUN, dan bila penjetoran itu terlambat. maka Mereka 
hanja disuruh membajar keru- 
gian sebagai renten, besawnia 6790 (dihitung setahun). Ke- 
lambatan itu sama sekali tidak 
dianggap ,,kedjahatan? atau 
.pelanggaran?. 

Dalam sedjarah, padjak pere- 
daran, tempo itu hamja 3 bulan 
kelambatannja, didenda 2004,” 
dan dianggap pelanggaran”. 
Dalam padjak pendjualan jamg “ 
sekarang berdjalan, Bt Mp ng 
penjetoran ditentukan TIAP2 BULAN, dan bila ' kelahbatan 
didenda 400Y6, dianggap pe- 
langgaran djuga, " 

Inilah salan satu dari bebe- 
rapa sebab, jang sekarang me- 
rupakan tekanan. bagi kaum 
pembatikan tidak sadja di 
Djokjakarta dan Solo, tetapi 
djuga diseluruh Djawa, djuga 
di Sumatra, karena bukan sa- 
dja mereka sama merasa ku- 
rang mendapat perlindungan 
daripada modal? asing jang be- 
kerdja disini, tetapi malahan 
merasa dianak tirikam. 

(Disambung pag, IV), 

djumlah Tn 
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“Nah Salah seorang pendiri In- 

mem agai gantinja 

| sebagai wakil Komandan KMK 

kan bhw harga beras di Ltjeh 
Selatan sekarang Rp 4.— per 

mendapat perhatian, kekurang 
an beras di Atjeh Selatan be 

| PABRIK G 

  

   

  

“Pf. 1-1-1952. 

    

“.. Bodjong No. 8 — Semarang - 
Harap Tuan2 dau Saudara2 mendjadikav priksa adanja. 

    

Mm INJ AK 
Dapat diminum un 
Bagi bisul? 

    " dapat 
MN DIL: kalatn ttada, 

       

atau lama, sakit tenggorokan saklt perut dit. 
kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 

bisa, kena 'api, dapat lekas hilang dengan digosok. ' 
kannja. Apabila merasa lelah ateu salah urat, dari V 

S. an diminum, semua itu penjakit. lekas 
K 1 Ban Leng 
pudjian dari Tuan jang terkenal, 

Ban 

  

    

      

   

  

      

      

OBAT BAN LENG 
tuk menjembuhkan: batuk baru 23 

' 

telah dapat hanjak eeka. « 

Adres jang terkenal buat: 

MU) 
Ua 

dibelih pada semua toko2 Obat ai un ji 5 £ 9 PENA Upon Ani ling Mulai sekarang, Kantor2,     Kami nanti ar Wassalam (Kirim 1 botok sama Tuan dengan tertiatat, 
PEMIMPIN Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh” She Tong. HN : Dji, Bawean Mo. 23 Tilp no. 2207 8. Surabaja. Sh : 

-g 5 MALE UE LELa IP : ar ar eng! 

  

  

   
    

    

(puan saja 
FT 

Dengan hormat: 

“Legi djam 9 pagi bertempat 

| ia punja anak perempuan 

  

Memberi tahukan dengan hormat, bahwa 
Tjo pada nanti tanggal 3 Januari 1952 

Plampitan Semarang, hendak merajakan percjodoannja 

Nona Ong Kwat Nio (Sing) 
dengan 

Tuan Ans Tjing Hwat 
“Dengan ini Tuan Ong Kiem Tjo telah menderma uang se- 
banjak Rp. 5000.— jang dibagi untuk perkumpulan K. 
K. H. bagian Pendidikan Kanak2 . Rp. 3000.— 
R. K. Kebondalem bagian Kanak2 
Demikian djuga antero pendapatan dari sumbangan uang 
di serahkan kepada perkumpulan K. K. EH. bagian Ka- 
nak2. Dengan ini kami haturkan banjak2 terima kasih. 

Ketua Khong Kauw Hwee 

  

£ 

Hundjuk bertau dengan hormat, nanti tanggal 3 Januari 
1952 atau 7 Tjap Tjie Gwee 2502 djatuh 
“saja hendak melangsungkan perdjodoannja anak perem- 

hari Kemis legi 

. Ong Kwat Nio (Sing) 
dengan 

i : .. 

(Ang Tjing Hwat 
“Anak lelaki dari Tuan dan Njonjah Ang Hing Khing di 

| Semarang. Ketemunja berdua penganten djam 9 pagi di 
- Gedung Sam Ban Hin, Plampitan Semarang. Penuh peng- 
“ harapan saja, supaja Tuan2, 
“ sobat andai punja kedatangan. Terlebih dahulu dan sesu- 
dahnja saja membilang banjak2 terima kasih. 

Njonjah2 dan Famili serta 

N.B. Sumbangan berupa. barang tidak terima. 

Kiong Tjiu dan hormat: 
ONG KIEM TJO dgn Njonjah. 

“ N.B. Surat Undangan jang telah ketlandjur dikirim an- 2 tara lain ada muat perkataan Ong Kiem Tjo sadja 
jang seharusnja musti dehgan Njonjah lantaran ke- 
salahan tjetak, maka kita tarik kembali dan harap 
adpertensi ini dianggap sebagai gantinja. 

Tuan Ong Kiem 
, djatuh hari Kemis 

di Gedong ,,SamyBan Hin”, 

Rp. 2000.— 

Hormat kami: 

ONG JONG WiIE.     

BERITA DALAM NEGERI, 
|   

STOKVIS MENINGGAL 
DUNIA. 

J-E. Stovis seorang sosial de 
mokrat Belanda jang namanja 
tidak asing dj Indonesia, menu 
rut Radio Ned Senen malam 
ji telah meninggal dunia dalam 
umur Y0 tahun di Amsterdam. 
Seperti diketahui Stokvis ada- 

diSche “ Sociaal Demoeratische 
Party (ISDP) di Indonesia du 
la dan pernah. mendjadi pemim 

(Pin redaksi ,,De Locomotief” di 
Semarang. Dari tahun 1922 — 
1931. ia mendjadi anggauta 
Volksraad kemudian pulang 
ke Nederland dan ditahun 1937 
dipilih mendjadi angg. Tweede 

:Kamer sebagai wakil SDAP 
dan kemudian sebagai wakil 
Partij v/d Awrbeid. 

PERGANTIAN KEPALA 
STAF TERR. HL. 

Letnan Kolonel Dr. Eri Sude 
wo, Kepala Staf Territorium 
HI mulai tanggal 2 Djanuari 
akan dipindahkan ke Djakarta, 
ke Dinas Kesehatan Tentara. 

di Bendung 

akan djangkat Letnan Kolonel 
Taswih Komandan KMKB Dja- 
karta Raya. Untuk sementara 

B Djakarta Raya Sitetapkan 
Major Suhardi, Kepala S.af K 

Djakarta Raya. Timbang- 
Pa dari Letnan Kolciael Di. 
KriSudewo. kepada Letnan Ko 
nYTaswin akan dilakukan di 

g pada tanggal 2 Dja- 

    

    & 

  

ISANGMUDA PENGGANTI 
'PERAS.., 
, Dari katagan jang dapat di 
ertjaja dMeroleh keterangan, 
thwa oleWkarena mahalnja 
ras didargh, Atjeh Selatan, 
vka banjak diantara pendu- 
Ke di-kampingk telah ada jg 
nakan pisang muda seba- 

wmenggajki beras. Dikabar- 

  
karena selama 

disang tidak 

Cg, dan oleh 

persawahan 

dapat diatasi. 

A8 ACETYLEEN. 
batu-pertama untuk 

| pabrik acetyleengas di 
Diakarta, telah dilakukan 

nen il oleh Kepala Dja- 

an M. Pardi dalam 
,gkat. Pabrik “ace 

menghasilkan gas 

rangan 

Djeddah Se- 
pintas Lalu 

Banjak Mobil2 Lux Di- 
tengah Tengah Kemis: 

kinan 'Rakjat 

D IDAPAT KABAR, bahwa 
6 orang wartawan Indo- 

nesia, jg sedjak Ik. 6 bula: jang 

lala menindjaa Eropah Barat 
pada tg. 10 afau 11 Djanuari jg 
akan datang akan tiba-di Tg.- 
Priok dgn kapal ,,Borneo”. Saat 
ketika kapal ,,Bori:eo” dari tg. 
21 sampai tg. 23 Desember 
singgah di Djeddah oleh para 
wartawan itu telah diperguna- 

kar: utk mengundjungi Mekkah 
Gan Padang Arafah. 

Mengenai keadaan gi Tanah 

Sutji ini sekarang wartawan 
“Antara” Mashud, jang seba- 

gai diketahui adalah salah seo- 
rang dari rombongan jang ter 

diri dari 6 orang itu, dalam 
Suratnja antara lain menulis: 

Kebetulan bukan waktu naik 
hadji djadi sepi. Di Djeddah 
berkeliaran banjak sekali mo- 
bil2 jg berkilat2 seperti Mer- 
cury, Packard dan Caddilac. Ta 
pi mobil2 bagus itu berkeliaran 
ditengah dalan2 jang kotor, 
rakjat jang miskin dan dinege 
ri jang sifat pemerintahannja 

boleh dikatakan masih “seder- 
hana" sekali. Ini adalah hanja 
kesan “sepintas lalu” dalam 
waktu pendek. Hanja apa jg. 
dapat dilihat dari luar. 

  

KREDIT ECA $ 27.100.000 
UTK JUNANI 

Badan penglaksana Bantuan 
Marshall ECA, hari Senen me 
mutuskan untuk beri pindja- 
man sebesar $ 27.100.000 kepa 
Ia Junani. Jang $ 2.100.000 
akan dibelikan minjak mentah 
dan hasil2 minjak dr Iran, 
Saudi Arabia, Bahrein, Kuwait 
dan Irag, sisanja akan dipakai 
untuk membajar hutang Juna- 
ni kepada berbagai negeri Ero 

pa. 

BOIKOT TURUNKAN 
HAM POLANDIA 

Pekerdja2 dipelabuhan New York 
hari Senin telah ,,memboikot”  mu- 
atan ham (daging babi) jang diang- 
kut kapal jang berasal dari Polandia. 
Mereka tak hendak menurunkan ba- 
rang tadi, dengan alasan karena da- 
ging tadi berasal dari suatu negeri 
belakang Tirai Besi”, dan karena 
pemerintah Amerika harus memba- 
jar denda sebesar $ 120.000 kepada' 
pemerintah Hongaria, untuk membe- 

baskan 4 orang penerbang Amerika   1 Lena ta dilaut 
jang ditawan di Hongaria. 

      

Bertunangan: 5 

SRI MULJANI SUBIANTO 
dengan 

MUTOMO NOTOWIDIGDO 

25-12-1951: : 
Pati 

  

Semarang 

  

    

.. 

Berduka Tjita 
Kami mempermaklumkan bahwa pada hari Djum'at 

tgl. 28 Desember 1951 djam 1745 karena ketjelakaan 
motor telah meninggal dunia teman sedjawat kami 

Sdr. RICHARD BERGHMAN 
dalam usia 49 tahun. Hari penguburnja telah dilangsung- 
kan pada hari Saptu tgl. 29 Desember 1951 djam 16.00 
di Kobong. . 

Jang berduka tjita: 
Seluruh Pegawai dari 

Inspeksi Djawatan Pertanian Rakjat 
Propinsi Djawa Tengah. 

sOERE KU BER PANEN BENAR KSEI SUREN INGAT EN SUNAN GR TN BARU BNI 

DIMINTA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

MINTA 
UNTUK DJAWATAN PEKERDJAAN UMUM DI 

AMBARAWA 
SEORANG OPSETER (BANGUN-BANGUNAN) 

digadji menurut P.G.P.S. 1950 GOLONGAN IV RUANG b 
Sjarat-sjarat: : Nop 

a. Warga Negara: 
b. Usia tidak lebih 35 tahun: : 
G.. Beridjazah Sekolah Tehnik Menengah atau jang sede- 

radjat dengan itu. 
Lebih disukai jang berpengalaman atas bangun-bangu- 

. nan dan djalan. 
Surat2 lamaran disertai: 

1. riwajat bekerdja lengkap: 
2. turunan idjazah2'dan surat2 keputusan atau surat? ke- 

.terangan dengan diketahui oleh Pamong Pradja se- 
tempat, 
Surat keterangan dokter: ? 
bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah, 
surat keterangan tidak berkeberatan (misbaarheids- 
verklaring) dari Kepala Djawatannja: 

diharap sudah diterima dikantor Sekretariat Pemerintah Dae- 
rah Kabupaten Semarang, selambat-lambatnja pada tgl. 31 
Dijanuari 1952. 

  

me
 

Kepala Daerah Kabupaten Semarang 
SOEMARDJITA. 

P.S. Perumahan TIDAK didjamin. 

    

A.O. KRIJPTOK LENS 7 
'PERTJETAKAN     

& 

  

SHANGHAI OPTICAL Co. 
Pekodjan 82 — Tlp. 1125 Semg. 

  

Untuk membangun keperluan 
RUMAH “TANGGA datanglah 

di 
MEUBELMAKER 

GOAN HIEN HO: 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 

Eig: SOEN BOK SOEN 
Terima segala pesanan-pesa- 
nan tentang :barang2 Rumah 
Tangga! 1 

PN : 
PP TER UN 
SEMARANG 

| 

« 

  

Be 
Dengan ini kami utjapkan diperbanjak terima kasih atas 

bantuan Tuan dan pemberian? jang berupa benda maupun piki- 
ran pun pula jang turut serta mengantarkan djenazah, 

Sdr. Richard Berghman 
kekubur pada tgl. 29 Desember 1951. 

Inspeksi 

Djawatan Pertanian Rakjat 
Propinsi Djawa-Tengah. 

  

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, 

Jaitu buat mean PN an £ ui symbool3 perbintjangan ter- 
hadap pada keadaan dalam dunia, atau nasibnja 
suatu manusia, 
Dengan perantaraan Ilmu Falakiah dapat meramar kan jang belum, serta depat pula menerangkan dan menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pe njakit Rahasia, dengan memuaskan serta sedfelas- 
djelasnja,     | Sakit AMBEIEN 

Jang sudah 60 tahun lamanja, dapat disembuhkan 

  

dalam tempo 15 hari dengan sonder operatie dan 
sembuh buat selamanja. 

: KITA BISA KASI OBAT 
Sakit Kentjing mania Sakit Badan mati Pena i 

2. puan. » tidak kuat Dan djuga sedia obat2 untuk segala matjam penjakit, | saja brani GARANTIN (tanggung 1009) tentu tiotjok tentang | obat2 tuan dan saudara? dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja, | Dan sudah banjak orang jang berobat disini semua sembuh, 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak disertai prangko tiukup tidak da- pet balesan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit Lepra saja tanggung 3 bulan sembuh seperti: dahulu, dan sakit Ambeien jang su- dah 50 tahun dalem 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan tida kombali lagi itu penjakit. sampai Sena 

“MeDAnN dengan h. 
TABIB SAID MOHAMMAD HOESEIN BER BALAS NI at 

Kp. Pulisi No, 653 — Semarang, 
| (Tinggal tetap dan tidak pindah lagi) 

Saja orang prempuan rama $ UTIN I: pekerdjaan saja di Ho- 
tel Pasar baru Djakarta. ini Tuan tinggal di sana djuga dulu saja sakit sudah 7 tahun lamanja dan djuga sudah berobat. pada Dukun2 tetapi semuanja itu tidak berhatsil apa tapi miskiman saja minta tolong . sa. ja sama Tuan ini bilang harga Rp 100-— saja waktu itu paling susah Kain tidak makan tidak mivum tidak kerdja saja djadi Babu tiba2 se prei 2 hilang itu madjikan minta. wang Rp 150— melarat lagi djadi ini bilang sama tjina djangan minta saja bajar nanti Rp 150.— dia men obat dalam 10 hari beres baik lagi dia kasi satu alamat dia bi. 

Bikin ini matjem saja tidak bisa  ajadi saja tidak batia itu dia kasi batja djadi Tuan bikin sendiri suruh mandi buat 21 hari lamanja lagi minta .sama Allah sampai 5 tahun “saja tidak susah djadi saja punja hati belum ada kejakinan sampai sekarang-saja - senang tidak susah Tuan kasi adjar itu obat dengan :ini 'saja mengutjapkan diperba. njak trima kasih kepada Tuan Thabib Sajid Mohammad Husein umur pandjang rezeki murah inilah keterangar “waktu saja tinggal di Hotel dalam 1 bulan bisa senang mula2 Tuan suruh pasang Lotry dapat No I. 
: Sakianlah SU TINI. 

Ben ee LP 

K. Jacobsen 
Tjandi Baru Za 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

  

SINAMON (SCHOONHEID PILL.) bi- 
kin kulit muka halus, bersih dan 
kentjene untuk orang muda maupun 
tua. Ini pil tidak melainkan untuk 
ketjanfikan sadja, tetapi djuga bikin 
badan sehat dan selalu tetap ting 
sal muda, 1 ste1 Rp. 60— 14 stel 
Rp. 35—  SANATORIN bloediruk 
tinggi lekas tururm Rp. 20,—, EDOLIN 
PILL. Rp. 20— - Datang bulan tidak 
tjotjok dan sakit BUAH DADA lem. 
bek??? BUSTERIN bisa tulunp bi. 
Kin seger, kentjeng dan tok z Ag 

Rp. 20— 3 as Rp91, vIranor | Djam bitjara: (910) 
PILSEN Rp. 12,— besar Rp: 20— ba- (1718) 
dan lembek, dingin, lekas tjape 
(sexuele zwakte), tulang2 sakit, 
pinggang pegel enz. HANARIN tanoo. 
baik prampuan keluarkan darah pu. 
tih, badan Jembek. angin, perut sa. 
Kit dik “Rp, 12— besar Rp. 20,—. 

YASTHMARIN, KENTJING GULA 
Nier Eiwit lama atau baru? ?? SUL 
RINE PILL. tangg. dapat bikin ba'k 

(Rp. 20— BEDAK TELOR bikin ha. 
| us kulit muka & Rp. 8,— Onek. ki 
rim Rp. 2— Prijsc. gratis. 
De Ird Kruiden THIO GIOK GIEM 

| Gang Tengah 22 — Semarang. 

Perabut untuk Rumah Tangga 
Djawatan, Kantor atau Perusa- 
han dapat di'ever dari perse- 
diaan dgn. harga pantas. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60, Semarang, Tei. 1942 

    
  

    BERITA LUAR NEGERI. 
BONEKA UTK. ANAK2 
PHILIPINA. Ta £ 

Kementerian luar negeri Philip erwakilan D.P.P.K. Garnz. 
umumkan  tibanja kira-kira 70:000 |: Semarang. 
buah boneka kiriman - Perkumpulan 
Sahabat2 Philipina di Djepang. Bo- 
neka2 itu jang dibuat oleh anak2 
Djepang di.rumah- dan sekolahan 
akan dibagi-bagi kepada anak2 4Mfi- 

lipina. $ 

   

No.: 448 

Pengumuman No.: 
L SMA. 

Cursus Stienografie, 

448/XVI/51 
LATJUBA DITERIMA PEME- : 

RINTAH PAKISTAN. 

Dari Kementerian Penerangan, di- 
dapat kabar bahwa pemerintah Pa- Nana   

HUISARREST DJADI 
STADSARREST, 

Menurut Sin Po, tg. 31/12-52,23 
orang jang tanggal 25 Desember jg. 
lalu dibebaskan dari Tjipinang dan 
mendapat huisarrest, semuanja telah 
ditjabut - huisarrestnja  didjadikan 
stadsarrest, 

mengambil nomor Udjian, 
Udjian tsb, 

VI. Selesai.   

#KATAN DARAT STAF ,A” 
RITORIUM DJAWA TENGAH. 

Pembetulan Pengumuman : 
. Berhubung akan dipakainja Gedung. S.M.A. Negeri Bo- 

djong, untuk inkwartiering pasukan, dengan ini dibetulkan 

Sek, Techniek Tentera dibuka 

S.R. dibuka pada hari Selasa tgl. 8-1-1952. " kistan telah memberikan persetudju- | TI. F : 12 2 
annja terhadap” pengangkatan “La: (II 2 dibuka ea hari Kemis tgl,: 10-1-1952. 

tjuba sebagai Kuasa Usaha  Indo- IV. » Ba Ana 

Mn |) Rias TSI tgl. 8 dan 911952 - 
V. Kepada mereka jang hingga tanggal: 4-1-1959, 

. Dibetulkan pada tgl.: 29-12-51. 

(Ltd. ACHMADIE MUSTAHAL) 

INI MALAM!D.M.B. 
Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
Jeanne Crain — Ethel Waters 

Ethel Barrymore Pinky' 
William Lundigan » 

ORION: 5.—7.—9.— (i7th) 
Jane POWELL — Ann SOTHERN 

y 3 SD bc 

cansanua Does, To, Rio”. 
“ M-G-M's Musical: Spree'! 
Color by TECHNICOLOR 

Metropole 7.-9.- (seg. um.| 
Dennis MORGAN F— Doris DAY 
Jack (CARSON | — Gary .COOPER 

  

/XVU/54. 

     
. tertanggal: 21-12-1951. sbb.:     

pada hari Senin tgl.: 

Hallo ! Hallo! ——, Semg. 548 
hjan hjan Trading Cow 
Matjam? Kertas? dan Alat? Kantor 

2 : SAN 
pada kami, tidak usah lagi dengan perantaraan 'Tussenhande 

  

  SMS Great Feeling”, 
#23 Warner Bros' ' Technicolor '“, 

Djagalan 6.45—8,45: (17 th | 
Pe Kwang. —. Yuen Chuen 
ape cc & sh. Strange. Woman“, 
si Utkal You Hiel. oo” 

Film Tiongkok (terbesar! 

DJAGALAN Akan datang: 

  belum 
dianggap tidak akan mengikuti 

D jam “TO0G, 

Kepala: . 
D,P,P.K. Garnizoen Semarang.   

  

  

Roy Rogers 43 
BLAST IT... ROGERS:'IS WISE THEREIS 4 Sg 
OIL IN THAT WELL I DRILLEP FOR 

1 JANE HORNER. I GOTTA GET HIM 
AN' HIS PALS, @WICK PF THEY MUST 
BE TAKIN' TURNS, GUARDIN/ TH' WELL. 

C4 

    

   Film MESIR TERBESAR ! 
»The: Glorie: of Islam" 

-     
  

7 HE SAID TO TURN 
N IT LOW T' MAKE 

IT EASIER FER 
THEM TO MAKE A 
THE PLAYI 5 

EASY, WILLIS / 
ROYIS GONNA 
NEED A LITTLE 
LIGHT IF THOSE 
KILLERS STRIKE/ 

  
AA     

  

— Kurang adjar! Rogers memang pirtar benar, Ia tahu bahwa 
sumber jg saja gali untuk Jane Horner 'itu memang mengandung 
minjak. Dia dan kawan-kawannja harus saja ,rampungi” sadja se- 
karang. Tentu mereka nanti berganti-ganti dalam mendjaga sum- 
ber itu! .     

— Itu dua orang jang 
sedang tidur saja habiskan 
sadja dulu njawanja ! 

— Hati-hati Willie. Kasihlah Ro- 
“gers sinar lampu jang tjukup, supaja 
dia bisa tahu kapan itu nanti pem- 
bunuh2 akan datang menjergap.   kian. 

Memang ia menghendaki demi- 

  

      

    

    
    

   

Pekodjan 50, Semarang, 

Djawatan? dan Sekolahan? dapat langsung berlangganan: 
1 

HARGA SELALU LEBIH RENDAH! 

     

      

    

  

    

   

  

    
   

     

     

      

  

TA 

Daerah Kota. Besar 
Semarang H 5 

Pengumuman | 
No.126/1951 

  

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa jang berkewadjib: menanggung padjak sepeda dan betjak di Kota Besar Semas rang untuk tahun 1952 dalam 14 hari sesudahnja mempunja kewadjiban, harus membajar padjaknja dan untuk mana di kan pendjualan tanda-padjak (penning) di: 

KANTOR PADJAK DAERAH KOTA BESAR SI RANG, Bodjong 148: Ta KANTOR KETJAMATAN SEMARANG TENGAH, 
di Alun-alun: 
KANTOR KETJAMATAN SEMARANG SELATAN 
di Karangtempel Selatan dan : 
GEDONG SOBO-KARTI, di Karangtempel 

selama bulan Djanuari sampai dengan bulan Maret 1952. tiap hari kerdja dari djam 7.30 sampai djam 12, hari Djum'at djam 7.30 sampai djam 10.30. ak 

BESARNJA PADJAK 
SEPEDA : Na Rp: 
BETJAK: 20.-— 

setahun dibajar sekali-gus 

Diwaktu membajar padjak sepeda atau betjaknja harus dis 
bawa/ ditundjukkan, 

TN Pemungutan padjaik dimulai pada tanggal 1 Djanuari 1952. 

Semarang, 28 December 1951. 3 
An. DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESA 

SEMARANG: 
0000. Kepala Daerah, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 
(Bapindo-Smg.) 

  

  

Menghaturkan selamat tahun baru 1952. 

NI. V. UDARA 
Trading Company : 

IMPORT — EXPORT — TRANSPORT. 

Purwodinatar Tengah No. 26 Telp. 2072 Semarang,   Direksi dan Pegawai. 

  

Na YAAA ES HA IPO Kg 

KANTOR PERANTARA'AN DAGANG 3 

“TIK SHENG” (Tian Hong Lier 
Mengurus: DJUAL/FSLI ALAMAT BARU 
HASIL BUMI dil. Purwodinatan 1/29 

Semararg Telp. No. 844 — Interlocaal No.'26, 
PET TE aa ET al 

SS AL PLAN LIL NA ai LP an PAN 

Mengenai keuanganmu, tjita2mu dikemudian hari, pilih 
atas kawan-hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan bers' 
dasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat mem- | 
perbaiki kedudukan dan peribadimu. Perantaraan surat boleh “ $ 
kirim tiga pertanjaan disertai postwissel R 25.— berikut kbtes 119 | 
rangan kelahiran dan-pekerdjaan. Bi 

M. S, RAHAT occultist aa 
Seteran 109 — Telf. 1123 — Semarang. Lia 

            

   
   

    
    

   

  

     

    

  

  

  

maa CITY CONCERN,CINEMAS Smg | 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam PREMIERE!Ja. Ki 1 

#Joan Fontain“. | (& Menarik dan 
»1 v yY i “ Patric Knowles , iMenggemparkan ' 

Royal 5.-7.-9.- Ini Malam D. M. B. fu. 17 tahunj 
Faith Domerigue 5 66 ,Heiba 

Bintang baru dlm. »,Vendetta Gem 

Isi Malam D. M. B.4 Ju, Seg. umur 

Gloria Swansong: CE | 

2g S3 

  

  

  

GRAND,, 5-7-9- 
&u. ke Bing! Crosbyi: — 

(Down, Memory Lane”: !x 
Pada tempo jang'lampau — KOTJAK 'daniLUTJUT 

INDRA . 6.30— 9.00 ini malam d. m. b. fu. 13 takef 

Ta COLUMBIA SUPER-SERIAL 

,Atomman versus: Superman 
“38 HBIBAT DAN MENGGEMPARKAN ! 

Roxy 7.—9.— Ini Malam D. M. B: fu. 13 tahun) 

.San.Chian Chiu” “Tiga Ki PUTERIN 
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Wei 2 Pas date PI 

Adil Dan akm Ur 
Indonesia Jang Demikian Dapat Diwudjudkan Djlka # h. 
Elemen2 Politik Internasional Memberikan Kemung- 

.“'kinan Kepada Rakjat Indonesia 
Pidato Sambutan Th. 1952 Menteri Mononutu, 

ALAM PIDATO RADIONJA jg. diutjapkan tengah majam gu 2 2 Wib 
D baru 1952 Menteri Pener angan Mononutu menerangkan tentant Pan Kanan 
kemakmuran jg telah dilakukan oleh pemerintah? Indonesia sed jak penjerahan  kedawla. 
tan Ia harapkan bahwa seperti kekstjauan? jg telah dapat Giatasi di waktu jg lampau, dju- 
ga kekatjauan? jg kini terdapat di Djawa Barat akan dapat djuga aratasi. Ia akui bahwa 

  

“3 
A 

( Serta 

M     

    

    ( 

. Churchill Perdjoangkan Perdamaian |! Ag 
'Dgn Kekuatan: Tito: Tiap Orangy | 

“LiHarus Aktip Dim Menjelenggara-::. 
(5 kan Perdamaian, Ridgway Me- : 

"Ngelus-Elus" Djepang.” 
ERDANA MENTERI Inggris Winston Churepill dalam 
pesan Tahun Barunja menjatakan pada hari Senen, bah- 

wa pembjijaraan? jang pertama oleh pemerintah Inggris 

  

   alde Menteri LN 
Pilipina 

  

perdjuangkan pardamaian 

menghadapi kekuatan” 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa ,,sebagai pemimpin dan pu 
sat dari. Commonwealth dan 
keradjaan jang luas itu bangsa 
Inggris harus bersatu dengan 
bangsa2 dari dunia merdeka la 
innja agar tjara penghidupan 
mereka dapat terdjamin untuk 
selamamja.” “Bagi Inggris ta- 
hun 1952 merupakan tahun   
tara-Reuter). 

diluar negeri dalam tahun 1952 harus dilakukan untuk mem- 
Lea pa ka eh erat kekuatitan. Kata Pm 

chili, , kemerdekaan? j sita djundjung tinggi dan jg tel 
kita peroleh dari hasil? Gerdju angan Peme hap Pn kita sela- 
ma berabaa? jg lampau kini terantjam oleh suatu adjaran mu | 
suh jg tjepat menggunakan kelemahan 

Fr 

. tetapi berhenti djika 

Chiang maki2 pada. 

Chiang Kai Shek dim pidato 
Tahun Baru mengatakan al, 
bahwa pemerintah RRT telah 

RRT. |   mengerahkan tenaga 3 djuta | 
bangsa Tionghoa kemedan pepe | 
rangan, separoh  diantaranja i 
mendjadi korban, Tentang pe- | 

penduduk terus mentjari hi 

. San banjak sekali ahli2 nu dj   

  

Karena keadaan jang serb a sulit di Pusan (Korea) maka . 

“ramalan? orang nudjum.. Akibatnja didjalan2 

luh karena kekura ngan lengganan. 

buran dan kepertjajaan pada 
: n2.raja Pu 

um jang selalu tidak menge-   
  'Ingan sebaikInja, 

Ia berpendapat, bahwa sja- 
Trat mutlak untuk Indonesia 
jang adil dan makmur itu ia- 
lah keadaan “internasional jg. 
damai, dan dalam. hubungan- 

Inja gengan inj ia tegaskan ba- 
hwa imperialisme adalah sa- 
lah satu sebab pokok jang me- 
rusak perdamaian dan. iharus 
ditentang. Ia djuga berbitjara 
tentang perhubungan Indone- 
sia dengan Belanda dan harap- 
kan, supaja soal uni dan Irian 
Barat dapat diselesaikan de- 

Menurut faham, Mononutu, 

Kemakmuran kini belum sebagaimaa jg diharapkan, a.l. 
Eni terdapat dimana mara didunia 

. s Tr 

ka 

peristiwa Kahar Muzakkar ber- 
lainan dengan peristiwa2 Wes- 
terling, Andi Azis dan Soumo- 
kih Dan berdasarkan tanda2 
jang nampak, maka pemerintah 
menaruh pengharapan jang be- 
Sar, bahwa peristiwa Kahar Mu 
rakkar dan : keamanan di Sula- 
wesi Selatan pada suatu saat 
dalam tahun 1952: tentu akan 
dapat diselesaikan. Pemerintah 
jakin, bahwa djuga soal kea- 
manan di Djawa Barat akan da- 

pat diatasi oleh segenap rakjat 
Indonesia. 

ta Mononutu karena kesukaran £ Sa : 

  

Tanggul 
Sovjet 

Pekerdjaan | Raksasa 
Utk Membendung La- 
ut Antara Sakhalin | 
Dan Siberia: Tudjuan 
Wladiwostock Harus 

Bebas Dari Es     
knalin dan daratan Siberia jg 

IN 5 robahan sistim pembagian ta : L guna ke- ? : PP KESIDEN ELPIDIO Guk. (Jing penuh tentangan2 dan | nah jg dlakaken di Mongkok 1 Dia AMAN Na pentingan kedua bangsa. Dalam lapangan kemakmu- HLI? TEHNIK Russia fe. 
| KINO pada Senen malam  KeSempatan2 jang maha be-| Chiang mengatakan bahwa : I i 1 Usaha tiap kabinet. (177 Pemerintah tjukup menge nahan pe batna 0 
“mengumumkan. bahwa menteri |82r-” Demikian Churchill. (An | “589 djuta bangsa Tionghoa di to Om 9 Ts | p " |tahui akan kekurangannja, Pe | buah tanggul antara pulau Sa 

|. luar negeri Carlos P. Romulo 

     

    
    

         
    

    

   

Tika Serikat guna mengganti- 

“menghafiri Sidang Umum PBB 
di Paris, telah diangkat seba- 

“Jo. Ronifio disumpah untuk dja 
Patas jang baru pada hari 
Selasa kemaren. BEN 

(INDONESIA AKUI RA: 
DJA FAROUK SEBAGAI 
'RADJA MESIR DAN 

 SUDAN. 
— Berita A.F.P. dari Kai: 

F “Mesir Ibrahim Faradj Po | 

P sha hari Senin mengeluar 
"kan pengumuman, bahwi 

  

   

       

maian setjara aktif. 

ru, bahwa perdamaian bisa di 
pelihara, apabila semua orang 

rasInja untuk menekan peng- 
hasut2 perang dan agressor. 
Dikatakannja bahwa setiap per 
setudjuan kompromi jang akan 
merugikan sesuatu negeri itu 
hanja akan memperbesar baha 

ja perang dan bentjana sadja 
Seterusnja Tito mengatakan, 

bahwa dalam tahun 1951 Ju- 
goslawia telah bertambah te-   
kebenaran 

menembus 

dan fitnah' 

tentang Jugoslawia 
mega “kebohongan 

Kim: trima kasih 

paksa memusnahkan satu sama 

tuduhan melakukan gerakan2 
subversif”, Seterusnja Chiang 

uang sedjumlah 208 dju'a dol- 
lar untuk “angkatan perang.   ,»Ribuan keluarga telah dibu- 

Ridgway mengelus2 
Djeparg. 

Dalam pesan Tahun Barunja ke 
pada takjat Djepang panglima ter 
tinggi pasukan2 PBB djenderal Ridg. 
vay menjatakan pada harj Selasa, 
bhw .suatu pandangan jane luas, 
kehendak keras serfa goodwill akan 
perlu utk mengatasi masalah2 su 

lt jang akan dihadapi deh Dje 
pang jg merdeka pada th, 1952” 

Kata Ridgway. ,tahun jang baru   
radja mulai akan menjaksikan pe | 
laksanaan perdjandjian itu dan mu | 
lainnja phase baru dalam sedjarah | 
Djepang sebagai salah satu Negara 
ig merdeka” Kedudukan barw ini 
sudah barang tentu akan. membawa 
masalah2 dan kewadjiban2 baru te 

  

Mentjapai Kemadjuan Pesat Sekali 

AHUN JANG BERACHIR pada hari Senen jl, telah mera 
perlihatkan revolusi dlm. perserdjataan atom. Beberapa 

kemadjuan dim. soal atom dlm tahun 1951 

rika 

pan persendjataan atom 
5 8 rr 

Dalam tahun 1951 Amerika 
Serikat (1) telah mulai mem 

bua: sendjata2 atom jang ketjil 
untuk dipakai dalam medan 

pertempuran. George Dean, ke- 
tua dari panitya tenaga atom, 

mengatakan bahwa hal itu ber 

tjoba bom2 atom jang sangat 

hebat. Inilah ada bom2 untuk 
menghantjurkan kota2 jang de 
ngan-reSmi dikatakan "bebera 

pa kali” lebih hebat dari pada 

berpendapat bahwa mereka pegang pimpinan dlm bala- 

  

Panmunjom 
Sekali Deadlock... 

Di E-rcasp GENTJATAN 
sendjata PBB dan Utara 

pada hari Senen tidak memper 

2m, dan komando PBB kabar- 
nja kini betsedia untuk djika 
perlu merunggu selama musim 
dingin seluruhnja. agar pihak 
Utara mem'eri beberapa konse 

kedjadian jang paling penting 

Sir dengan Kabinet Sukiman- 
Suwirjo. 

nan struktur tiap? pemerintah 
memperlihatkan perbedaan, 
akan tetapi pada dasarnja ti- 

setelah penjerahan kedaulatan 
Belanda kepada Indonesia dan 
pada saat jang akan datang, 
jang tak memberi perhatian 
sepenuhnja kepada dua soal po- 
kok jang penting, ialah: beru- 
saha supaja Indonesia jang te- 
lah merdeka dan " berdaulat, 

MENDJADI SATU NEGARA, 
DIMANA KEADILAN TER- 
PELIHARA DAN KEMAKMU- 

NGAN KESANGGUPAN NE- 

GARA DAN PEMERINTAH. 
Maksud dan tudjuan inilah, 
kata Mononutu, jang merupa- 
kan benang ikatan, jang meng-     

merimtah tjukup mengetahui, 

ka, seandainja pemerintah mau 

maka dapat kami katakan, ka- 
ta Mononutu bahwa kemak- 

hingga sekarang belum nam- 
pak dalam masjarakat Indone 
sia kemakmuran seperti jang 

dikehendaki, maka ini a.l. kare 

na Indonesia bukan satu pulau 

jang tersendiri, tersendiri dari 

| telah diangkat sebagai dutabe- . : lainnja, sedangkan 15 djuta 9 : bahwa kemakmuran rakjat dja | Simasudkan utk. membebask ad 
|! sar baru Philipina untuk Ame- Tito: usahakan perda- | orang lagi dimusnahkan dgn ialah pergantian Kabinet Nat- | , daripada sempurna. Dan dji | Pelabuhan Vladivostok di 8g .“ | dimusim dingin, demikian dite- 

rangkan oleh kalangan jang me : Ioaguin Elizald . 2 taka 1 Sa ng , “memberikan satu prioriteit ke £ Ta .Autabetar goaatin indo | goolawta metan Selasa mama | menuduh, sahwa “tenerntah| | Pemakaiannja Dim Persendjataan |, Werosusu jalin, vera io | dh “sedap ueananya untuk | RAI | Haloo, Dikatakan, “jang pada waktu ini sedang | takan dalam pidato Tahun Ba telah Men pangAan " Pi | keselamatan nusa dan bangsa tanggul jang membudjur  me- 
putap selat antara pulau Sakha 
Iin dan daratan Siberia itu di 

Tanggul jang pandjangnja 
kira2 10 km itu dimaksudkan 
untuk mentjegah mengalirnja 
es dari Laut Okhotek kepela- 
buhan. Selandjutnja dikatakan 
pula, bahwa tanggul itu djuga 

menahan arus dingin jang da 
tang dari Utara, sehingga tem 
peratuur, dan iklim dari pela 
buhan Vladivostok dan seluruh 
Laut Djepang akan berobah 

70 menjatakan bahwa ac: | Manna Kn Sen bana behyanan perdiaalian Mewbmana arti "suatu revolusi dalam pe- |9leh kemacjuan lagi Cm. pem- | RAN RAKJAT DAPAT DIWU- karenanja. Dengan demikian 
ting menteri luar negeri | VC CUUM Tahun Tu MORTNJA | utk Djepang. dan tahun jang batu | rang atom, (2) Amerika telah | bi jaraan? mereka di Panmun- | DJUDKAN, DALAM LINGKU- maka “terusan” sempit jang 

biasa dipergunakan untuk pe- 
jajaran pada udjung utara pu 
lau Sakhalin mendjadj tertutup 
Di musim dingin tahun jang'la- 
lu tersiar kabar2 angin di To- 

E Indonesia telah mengaku: pada RRT Ba ang mb RE AE ep Magna bom2 jang didjatuhkan di Hi- | si untuk mengachiri djalan bun hubungkan usaha dan kebi- kyo, bahwa pekerdjaan raksasa 2 hadja Farouk sebagai ra Perdana menteri merangkap luas. kemauan jang “teruh dan )roshima “dan 'Nagasaki. (3) |u sekarang ini. | djaksanaan tiap2 kabinet nd itu telah selesai pada waktu 
fa nu bai “dan panglima Kerana : pasukan2 goodwill demikian Maan 2 Amerika telah memperoleh ke aksak ok “sional pada waktu jang lampau itu dan sekarang berita2 dibe- 

NN "|Xcrea Utara, djenderal Kim Il aa ME aa “"Imadjuan baru dalam menjem- 2 aa dengan jang akan datang. narkan oleh kalangan tersebi#. 
AFP). e seng, dim pesanannja 18 Ta » burnakan bom hydrogen. Da- |: Panitya ketjil jang merun: | “Keamanan dan ke- ' (Antara — AFP). : 

Be .— Ba doda Dani Seneng Ho M ende rita (tam teori bom ini akan beribu- ae ai F3 Pen an : makmuran. ' Tea i 
IA i . Manda Pa Maa ribu kali lebih hebat dari pa|takan sendjat sekali | 5 2 | “— ADAKAN PEMOGOKAN mendjelang- tahun baru antara Ta : £ , menghadap djalan buntu keti | Mengenai masalah keamanan M j ape 

LAPAR. “0 ne angkan bahwa dgn. ekalahan PO Tes - 3 ka Nani Te “menolak P njatakan, bahwa setelah pe- in ak 5 Ira n 

“Serdadu2. Tiongkok Nasionalis jg. pe   “ an semua kekuatan nega-   ENURUT KOMINIKE jg. usul kompromi terachir -dari   njerahan kedaulatan, bangsa In- 

  

Akan'Kering? Mditawan di Indo China pada Hari| 142 demckrasi ig berdiri dibela | E#8 Gikeluarkan oleh koman. | 2”0m jang pertama akan sele: jus » ind donesia menghadapi gangguan 
“Silatal il telah mengadakan “pemo- | kang Korea U-ara, maka achir! da tertinggi pasukan? Peran- | "21 Silam tahun 1954... Na Jen mn Tag 'keamaan dani negeri jang ber- : Akibat Eksploitasi Mokan ,lapar' selama 24 djam, de-j nja Amerika pasti akan angkat ijis di Indo China pada hari Pesawat terbang atom jang 1g “3 Tg Mpu Ana Hah aneka warna, Peristiwa Wester- MONONUTU 2 2 2 : “Kian diumumkan dengan resmi dp kaki dari Korea Pidato Kim II #emen, pasukang Perantjis ci | pertama sedang diusahakan te | Sasi PBB: ketik mengadjukan Ming, peristiwa Andi Azis, peris | gelombang kesukaran pereko Di Kuwait : Yon pada hari Senen. Mereke F5ung -sb dis'arkan oleh Radio pos pertahanan Trung Da, 19 |'tapi Dean duga pesawat ter- | uSulnja jtu Ten ana. tg 'tiwa Soumokil dan belum lama | nomian jang meliputi seluruh NGGOTA SENAT IRAN, Jedakan aksi ..tidak“ makan” itul Pyongyang. : Lan disebelah timur lari Hoa. | bang ini baru bisa sempurna | langkah berikutnja harus da “berselang ini pemerintah Suki- ' dunia. Akibat dari gelombang Abufahl Lashani, pada    gan “maksud . untuk 

    

Twadnan mereka itu, jang hingga kepada | berhasil memukul mundur sera $ xx PN keamanan di Sulawesi Selatan | dirasakan pula oleh negara |Madjelis Tinggi Iran, bahwa "telah berdjalan hampir ! rakja' Tiongkok dan Russia jg | agan? pasukan? Ho Chi Min Panitya- BSI “jang, memb-ijara ah £ 5 i daerah? minjak Wan Selatan « anja. Dalam aksi ini tidak ter- telah- membantu Han 1 2 ara Tentang kemadiuan Sovjet kan sogt pertukaran tawanan , ye berhubung dengan meletusnja dan hangan ena, 1   Hi sesuatu -insiden. 

Selandjutnja Kim mengutjap 
kan terima KaSihnja 

. perdjuangan 
rakjat Korea Utara. 

“Neratja Acheson 
1 
a 

, ENTERI LUAR negeri 

n # 

“ 

Tahun Ji. Menundjukkan Kemadjuan 
. Dim Pembentukan” Struktuur Ulik 

'Perdamalan? 
Amerika Serikat, 

Son, mengatakan pada hari Minggu malam dim. suatu 
ichtisar tahunan bahwa ,,kemadjuan» penting telah diper- 
Oleh dalam membangunkan sua tu struktur untuk perdamaian” 
di Pasifik dgn, diadakannja perdjandjian?2 keamanan dgn Aus 

Dean Ache 

tralia, New Zealand, Pilipina dan Djepang Acheson menga- 
takan, penanda tangan perdjan d 
adalah suatu demonstrasi persat 

Jian perdamaian dgn Djepaag 
uan jg membesarkan hati dari 

bangsa? merdeka untuk menghadapi antjaman golongan? js 
menentang perdamaian. 2 Na 

     #. — Manikal Gupta, seorang 
Yansgota parlemen India jang te 

(Mah berusia 30 tahun, pada hari 
babtu telah ditembak mati 

“oleh seorang jang tidak dikenal 
' Nisuatu dusun kira2 40 kilome- 
“Ter dari Hyderabad. 
— Perdana-menteri New-Zea 

| fand, Sidney Holland, menerang 

    

    

   

| » |tahun 1952, jaitu ketentuan | 3 na hud wenihlsan karap2 pena, | Peperangan.” bahwa setelah penjerahan keda | kan dim. pesan tahun barunja EA Hn |Gi Amerika produksi barang2 aa ga lah aa Nge an Je | tentang kwaliteit dan kwantiteit komaarnkeri Teeroe taftand an hanan apabila pada suasu ke| Oleh sebab itulah, kata Mo La Ba Bana” ai “Soahwa keadaam dunia dewasa 
“mi tidak segenting dengan kea £ 

3 
M i i s AN AS Man oleh lagj kebel $ m | #daan dunia setahun jang lalu. | Tut MANIA ana dalam pergiat. pan terhelap ribuan orang, ig. Dan, meuda. "Wu Orde Nan aka Pe sa ata LAN Ie: 

Ia selandjutnjg mengataken, pertahanan apah dan pem- . Selandjutnja dapat dikabar- | mingkin akan mendjadi mata? Indiki jang akan datang tentu Lan Gan ig” menjedihk 
/ bahwa New, Zealand mehjetu | bentukan susunan pertahanan kan: Tahun Baru di Sovjet Uni | dan sabsteur bagi negara asing, akan memegang teguh 1 poli Pangan" dah petai 

ijui sepenuhnja pendirian Ing- 
sris dalam sengketanja dengan 

Mesir. masjarakat Atlantik mempu- dengan ,,bolka”. (pohon .,/den), | Senen di Wash ngton. . #Nd 45 .em- | sebesar-besarnja kepada — Dekat Mulmeim, 230 kilo| njai "sumber2 dan kefjerdas iang digantungi denga bone- . nun AR Ani Mar hua Katon bata sasa Pad x » 3 4 ki 2 Ie 3 e 3 PEN GA ARK aga NP ps j meter sebelah Timur Rangoon, | an” untuk mengatasi soal2 eko ka2 Kakek Saldju” seperti) Paca waktu ini sedang didiri Katanja, politik persahabatan | nonutu. untuk inetg b: sebuah kapal telah terbalik di 
sungai Sacheen dan mungkin| takan pula bahwa usaha2 utk tiukup memberi tempat kas Ba bg : t 

gr 200 orang penumpang menemui | mentjapai persatuan di Eropah kow mengadakan diner lengkap | 2 909 Pa Galah « 1 tg har 1. PTT Leni Naa PN an aa | Of ae 
8 adjalnja. Sebab2 ketjelakaan | dapat merupakan ”langkah dengan ,,vodka” (minuman ke- |, ak Lah Pa as Iaa Png Nan aa ar Ikan perundingan bel Nan 

CL ti belum diketahui. madju jang paling penting da rag) dan champagnenja, dite- 5 Pn AN di. PBB Maan : . ka Sealer mn 
i— Herman Redenge, duta bel lam tahun 1951”. (UP). ngah malam. Hanja sadja seka | “Tbang iniliter Wineken- (jang bersangkutan, termasuk | ab aan Ya 

: SEE Ii ini tidak ada karnival (arak2 |burg, Arizona. Jang 2 buan Ia | pula RRT. bersama-sama Me- | dan setahu | ye sar Djerman jang pertama utk 

  

  

Pe 

Acheson kemudian menjebut 

beberapa kewadjiban jang ma 
sih harus diselesaikan: Ratifi- 
kasi perdjandjian2 itu, meran 
tjangkan pertahanan bersama 

Sing pala malam Senen telah 

Dikatakan bahwa pihak penje- 
rang telah dihudjani peluru? 
»rtilleri dan sandjata?2 oloma- 
His, sehingga terpaksa mengan- 
Surkan diri dengan meninggal: 
kan lebih dari 160 majat pada 
pagar? kawat berduri mengiia. 
ri benteng Perantjis tsb. 

Namtruc djuga 
diserang. 

Tangsj  Perantjis di Nam- 
truc jang leraknja didelta su- 
ngai Merah tih memukul mun 

dur satu serangan jang dila- 
kukan oleh ' sebuah bataljon 
pasukan2 Ho Chi Minh, demi 
kian menurut komunike tenta 
ra Perantjis jang “dikeluar-g 
kan d: Hanoi pada hari Senin. 
Dikatakannja, bahwa kaum pe 
njerang kemudian mengundur- 
kan diri dan meninggalkan 123 
orang tewas Sedangkan 45 
orang lainnja dapat gitawan. 
Sela'nnja itu 10 buah sendjata 
otomatik dapat dirampas, de- 

dalam tempo 10 tahun lagi. 

atas lapang persendjataan 
a om, pembesar2 pertahanan 

sipil Amer ka berpendapat bah 
wa Rusia kini mempunjai tju 
kup bom atom untuk menghan 
ijurkan 20 hingga 30 kota di 
Amer ka Serikat dalam waktu 

iang bersamaan. Dalam tahun 
1952, menurut taksiran para 
pembesar Amerika tadi, Rusia 
akan mempunjai tjukup bom 
buat menggempur 69 kota Ame 
rika dalam waktu jang bersa 
maan. Berapa banjak Amerika 
Serikat mengeluarkan bom 

atom dalam waktu setahunnja 

tidak diumumkan. Tetapi pem- 

hesar2 Amerika mengatakan, 
produksi bom atom Amerika 
“ada lebih tjepat dari pada Ru 
sia. (UP - Ant.). 
  

Sebagaimana, pernah kita ' 
kabarkan, sendjata Belan- 
da jang dimuat dalam ka- 

tang darj- pihak Utara. 
Aeg akang 5 

ravg dalam sidangnja pada hari Se- 
Ain djuga tak memperoleh  kema 
ijuan sama sekali. Delegasi PBB te 
tap menuntut keterangan2 dari pi 
hak Utara mengenai lebih dari 50. 
!00 tawanan perang PBB jg dika 
barkan hilang dan tidak termuat 
nama2 mereka dalam daftar tawa 
Dan perang jane diterima dari vi 
hap Utara. Sebaliknja delegasi Uta 
ra menuntut keterangan? lebih lan 
djut dari pihak PBB mengenai 44. 
000 tawanan perang Utara jg menu 
rut mereka katanja hilang ? 

: (UP-Ant). 

ARIAN SOVJET 

akan madju melalui djalan 
berlalu, 

“man wadjib menjelesaikan soal 

peristiwa Kahar Muzakar. 
| Seperti pemerintah Hatta tlh 
berhasil untuk mengatasi peris 

tiwa Westerling dan Andi Azis, 
Seperti kabinet Natsir telah da- 
pat mengatasi peristiwa Soumo- 
kil, maka pemerintah Sukiman 
ini telah berusaha pula untuk 
menjelesaikan peristiwa Kahar 
Muzakkar dengan sebaik2nja 
atas pengertian, bahwa dasar 

Pravda Bersorak 
Th 1951 Adalah Tahun Kemenangan 

Bagi Blok"Sovjet Dan Kekalahan 
'Bagi Amerika 

»Prav da” hasj Senen tulis, bahwa ta 
kemenangar2 ekonomi, politik 

dan Se on en lok Sovjet dan kekalahan? di la- 
. pangan? tadi ba 2 Barat, terutama Amerika Serikat. 
»Dunia Kapitalis akan Tg Surut, sedangken Sovjet Uni 

menangan Komunisme, Tahun? 

  

kesukaran ekonomi ini, tentu hari Senen menjatasar “dalam 

dan Kuwait (daerah Sheikh di   Mengenai harga beras ja te 
gaskan, bahwa dalam tahun 
1952 pemerintah kiranja akan 
mempunjai kesanggupan untuk 

melawan bahaja kenaikan har 
ga beras dengan tindakan2 jg 
njata. Dalam soal kenaikan ber- 
ras ch Djawa, gjanganlah dilu 
pakan pula, bahwa bulan9 De- 

sember, Djanuari dan Pebrua- 
ri, adalah merupakan bulan2 pe 
tjeklik, jg biasanja tentu mem 
bawa akibat “kenaikan harga 
beras. 
Pemilihan umum, kata Mono- 

mutu wadjib mendapat perha 
tian sebesar-besarnja dari pe- 
merintah dan D.P.R. dan ia 
utjapkan ' pengharapan, kira- 
nja dalam tahun 1952 pemilih 
an umum dapat didjalankan di 
seluruh Indonesia dengan tepat 
dan sempurna.   Perdamaian sjarat mut- 

laks Imperialisme 

Teluk Iran, Red.) geologis:mem 
prnjai hubungan satu sama 
'2in dan ia mengemukakan ke. 
'hawatirannja bahwa minjak 
Iran mungkim dapat habis per 
sediaannja dengan adanja ex 
pisitasi jang intensif dari sum 

| ber? minjak Kuwait itu Ia min 
| ta perhatian pemerintah Iran 
terhadap meningkatnja - pros 
Iuksi minjak di Kuwait, 

. bertambahnja kepentingan? Ing. 
gris didaerah tsb. YAntaras 

LAFP)., 

tik luar negeri Indonesia jan 
menudju kepergiiapusan intes 
graal dari segala sisa2 peme- 
rintahan djadjahan, beralasan 
pula pada kehendak bangsa In 
donesia untuk memelihara ber 3 
sama-sama satu perdamaian ' 
dunia jang abadi. Bangsa dan 
Pemerintah Indonesia jakin, 
bhw. satu dari batu2 jg merinta 
ngi kesempurnaan usaha kea- 

: 13 ai : ise baru2 ini telah Pa 2 Na Iu ditent dengan Djepang gan pembangu | W'kian komunike tsb. Tangsi || pal Talise i Tan. | | @kan berlalu, dan Komunisme akan menang didunia, genera- perlu ditentang. aa Aa 
nan kembali aan pjaoana Namtruc letaknja 17 km dise Mendag pa Te si2 baru dari orang je, Perba hagia jang hidup dlm masjara-| Ia selandjutnja njatakan 2 ag Tn Bea 2 

Acheson mengatakan: bahwa | 215 Naa Na ai Bana Talise, tuan Tol kat Komuris akan tumbuh”. pendapat, bahwa Indonesia jg. “ G 

sedang berunding dengan 
Komandan Tandjung Priok 
kapten Muljono, mengenai 
pembeslahan sendjata ini. 

pekerdjaan organisasi Pakt 
Atlantik Utara telah ,,memba- 

wa hasil2 jang besar dan men ' 
tgapai tingkatan jang dpauk 
dibawah pimpinan djenderal: 
Dwight D. Eisenhouwer”. Ia 
menjebut 3 pokok jang harus 
dibitjarakan dalam permulaan 

angkatan perang Hropah,. tu 

Eropah dantentara Eropah. 
Acheson menerangkan, bhw. 

nomi dan keuangan. Ia menga- 

jang terpentjil dari delta su- 
ngai Merah, dan seluruhnja di   duduki oleh pasukan2 Vietnam 
Bao Dai. (Antara).     

  

  

  

  

4 kok : 
Dalam tindjauannja  menge- 

nai tahun 1951 tadi, ,,Pravda” 
seterusnja mengemukakan bah- 

wa produktiviteit di Sovjet 
Uni, telah meningkat, harga2 
turun dan . pembangunan sipil 

  
| mentjapai hasil2 jang menga- | 
“gumkan. Menurut harian tadi, 

ningkat dan persendjataan  di- 

dirajakan seperti djuga di Ame 
rika Serikat. Rumah2 dihiasi 

,Santa Claus” di Amerika. 
Hotel2: dan restoran2 ci Mos 

  

Kamp2 Tahanan 
Sudah Disediakan Oleh 
USA Bagi Tjalon2 

Saboteur... 

MERIKA SERIKAT akan 

ilza perlu dilakukan penangka- 

Demikianlah menurut ke.era- 

ngan jang didapat pada hari 

an 3 tuah sen.atjam itu, jang 

      

  

    
       

adil dan makmur dapat  diwu- 
djudkan djika djuga elemen2 
politik intermasiondf memberk 
kan kemungkinan kepada rak- 
jat Indonesia, untuk memba- 
ngun negaranja, dalam. suasa- 
na internasional. jang damai, 
terhindar dari segala Yahaja 

nonutu, maka tiap2 pemerintah 
Indonesia pada zaman jg lam 

tik luar negeri, jang bertudju- 
an hendak menjumbangkan te 

kita dengan negara2 tetangga 

  
  

  
        

dunia ini, Tetapi perlawanan 
ini akan tetap dilakukan oleh 
pemerintah atas dasar perum- 
dingan, dengan memegang te:   
guh azas2 demokrasi, serta 
hak2 manusia umumnja. '« 

Soal Uni dan Irian. 
Mengenai hubungan diantara In 

donesia dengan Belanda.ja tegaskatf 

Indonesia tidak berkehendak 

tnsjaf, bahwa kerdja-samaffi 
sana jg damai antara Indi 
Belanda, akan memberi / 

sesuatu ig dapat m 
bangsa Indonesia d 

Argentina sedjak perang ber- | KAUM PEMBERONTAK an gembira) didjalam2, karena |8i ialah bekas2 kamp tawanan ngusahakan perdamaian, harus Bari “dir mchir, telah tiba pada hari Ming | KAREN SERANG KAPAL, saldju sangat kurang. (Ant. — perang ketika Perang Duxa | lah dilihat pula dari sudut V4. | bembittaraat, gu di Buenos Aires. Ia menga- Sepasukan kaum pemberontak Ko- (Pak EL Dan last but not least poli Mononaa   

   

   

  

rah perdamaian-dunia, ialah ke 
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: itinis H-1, Dah 2 Asa : cekuata pa 2 mera , " 1 rakjat mendapat prio- lai dal im tapa 9 gai menieri luar negeri Philipi- | jang mengingininja mengusaha | barkan, sebagai akibat dari un |. Perkuat kekuatan Barat untuk melawan Timur jg agressif. kaga, dat PA ingus oat ps 2 mulai dalam musim panas 8 “aa untuk menggantikan Romu- | kannja setjara aktif dan apa- | dang2 bana anti BRI ka| Demikian pun Rusia dlm. tasun 1951 memperoleh kemadjuan bea ap apa Kn Neelt jang pertama. Ia te- | hun 1950. - 
bila ada usaha bersama seke- |ta Chiang (Antara UP). dim, persendjataan atom, tetapi para ahli sendjata atom Ame :. |gaskan, bahwa  djika se- at 
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   takan, bahwa tudjuannja jang | rea jang terdiri dari 70 orang telah es , £, “ : | 
UU - pertamajialah untuk memper- BN lan an Ta » e & 9 Ii Unnes S5 1000 Pound Bagi Pembunuh ,,Pentjuri-Muka- i kebudafaan “antara Argentina au Na anna 3 . oOun ag L em unu 9) en ur Uu a er a 6 | 
5 can Djerman, : £ : Na Pen : PJ 

: -— Menteri2 luar negeri 6 ne Ba AA 2 Bana napa ARIAN MESIR KIRI ,Al  Heorge Erskine komandan ten- ena sebanjak 100 pon Me- nian pahlawan2 kita djauh me , Suez” dan telah memberi doro- | | 
gara Eropah Barat pada hari | (ganja, termasuk seorang “pendeta Gatmhour al Misry” di |kara Inggris di Mesir jang oleh '#ir kepada setiap orang jang |lebihi hadiah2 jang disediakan |ngan kepada ,,satuan2 Maan “| 
Minggu telah berkumpul dij Buddha, telah mendapat luka2 ka- | Xairo telah menjediakan hadi Ihariarr tadi disebut sebagai berhasil membunuh seorarig op itu”. Selandjutnja dikemuka- | Mesir jang gagah berani itu jg Hu 
Duai d'orsay di Paris untuk me | - ia. Pihak je kemudian 1 : Tah sir Inggris. kan pula, bahwa harian itu te jsetiap hari atas nama rakja $ P : 3 enanja. Pihak penjerang kemu ah sebanjak 1000 pon Mesir kel pentjuri bermuka merah”. Se- : Nu : 
f(andjutkan  pembitjaraan2 me | melarikan diri sebelum pasukan2 pa- Ap aga pe IN : | 5 1 : |lah memimpin ,,gerakan rakjat (Mesir membunuh banjak opsir, 
reka mengenai pembentukan troli pemerintah dajang mengham- pada satuan tentara Mesir jang |lain dari itu harian tersebut | Harian tadi menulis: ,,Kita lumtuk melawan pentjuri2 ber- |dan serdadu2 bermuka merak 
suatu angkatan perang Hropah. pirinja. (Reuter) berhasil membunuh  djenderal |selandjutnja menjediakan pula 'insjaf benar2, bahwa kebera- (muka merah didaerah terusan (Reuter), 

# Ss 

8 . “


