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Adil & 
: bebas 
Tak DipergaruhiOleh 
Aliran2 Politik Atau 

Aliran Asing 

B nja desas desus diwaktu 
achir? ini, jang seakan? menja 
takan bahwa age 
ri oleh ti S3 - poli 

1g oleh Djaksa Tinggi Sunar- 
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ERHUBUNG dengan ada-| 

antara Indonesia dan Djepang di Tokio hari Babu jang lalu 
ta, karena kesehatannja terganggu. Me| 
n Manoppo kepada ,,Antara”, selain Ir. | 

    

      

Optimism 
. . 5. , dingan Djepang 

D'epang.Memang Merasa Berkewadji- 
. ban Membajar Kerugian? Perang — 

Kats Manopo 
Beberapa Buah Pendirian Indonesia Telah 

Disetudjui. 
NGGOTA PARLEMEN 
gota delegasi Indone 

  

Anton Manoppo jang mendjadi ang 
sia dalam perundingan bilateraal 

A 
telah kembali di Djakar 
nurut keterangan Anto 
Djuanda ja 
Ini, mungk 
da tgi. 29 

akan kembali ke Djakarta pada tgl.. 14 bulan 
sa seluruh delegasi Indonesia akan kombali 

   
   Smg. Djum'at 4 Djanuari 1952 

e Tentang 

kan datang. Bilamana perundingan? di 'To-| 

didjalarkan oleh Pengadilan Ne 
geri kita, adalah mendiundjaag 

Tentang “dipakainja “toga” 
atany Gjubah-hitam oleh. para 
hakim dan djaksa di Djakarta 
ketika memeriksa perkara pem 
bunuhan terhadap pegawai 
Stanvac bangsa Amerika baru? : 
ini, Djaksa Tinggi mengatakan, 
bahwa hal itu adalah semata? 
guna mendjaga nama baik kita 
terhadap luar negeri, tapi sama 
sekali bukan karena desakan 
atau adanja tekanan dari pi- 
hak manapun djuga. Ditegas- 
kan, bahwa sebenarnja pada 
pemeriksaan perkara kedjaha- 
tan, djubah hitam harus “dipa 
kai oleh djaksa dan hakim, ta 
pi karena beberapa hal “antara 
lain karena belum semua djak 
sa dan hakim disini mempunjai 
djubah hitam itu maka pakai 
an itu tidak dipakai pada tiap 

pemeriksaan perkara, demikian 
Djaksa Tinggi. (Antara). 
Y 3 jp TP 

PRES @UIRINO HAMPIR 
MENDAPAT KETJELAKAAN. 

Presiden @uirino pada hari 
Kemis hampi, sadja mendapat 
ketjelakaan, ketika kedua mo- 
tor dari pesawat terbang jang 
ditumpanginja itu mendapat ke 
rusakan sehingga tak dapat 

  

kio itu ak: 
jan tidak 1 
Wa perunding. 

Anton Mangppo merasa opti 
mistis, bahwa pada @Chirnja 
akan terdapai persetudjukn an 
tara. Indonesia dan Djepang, ka 

wa Djepang: memang 
berkewadjiban untuk memba- 
jar kerugian perang untuk me 
melihara persahabatan. Selain 
Anton - Mamoppo, djuga ditung 
gu kedatangannja di Djakarta 
dalam beberapa haii ini anggo 
ta delegasi Mr. Alwi Sutan Us- 
man. 

  
Pendirian Indonesia 

disetudjui. 
Mengenai perundingan ig di 

lakukan i-u lebh landjut Anton 
Manoppo atas pertanjaan mene 
rangkan, bahwa sampai saat 
CLa bertolak dari Tokio, perun- 
dingan2 baru  gilakukan oleh 
seksi2 herstelbetaling (pemba- 
jaran kerugian) tjars pembaia 
ran dan perikanan, sedangkan 
steering committee behim per- 
nah bersidang Sidang pleno 

sc sampai saat 'ini belum dada- 
kan ketjuali pada hari pembu 
kaan perundingan. Tentang so 
al herstelbetaling itu: diterang 
kannja bahwa rupanja Djepang 
han'a m i kerugian 
keru donesia jg 

  

  

     

      

   

      

   

    

OST C3 

hir belam da 
Teadiaek selu 
ita akan dilandjatkan 

rena ia. mendapat kesan, bah- | 
ma asa | 

pat diketahui, akan tetapi ka- 
ruhnja, ada kemungkinan, bah- 

di Djakarta, 

|amusha dizaman “pendudukan, 
Anton ' Manoppo menjatakan, 

| formeel belum bisa ditentukan 
(berapa djumlah kerugian da- 
lam hubungannja dengan romu 
sha ini, akan tetapi dasar per 
hitungan dipakai djumlah 41/ 
miljun orang. Selain itu, djuga 
tuntutan Indonesia untuk me- 
ngembalikan emas seharga 1/, 
djuta dan uang perak dan io- 
gam Javasche Bank seharga 
18 djuta dengan nilai sebelum 
perang telah mendapat perse- 
tudjuan, 

Soal perikanan me- 

nemui djalan buntu 
Anton Manoppo  menjatasan 

seterusnja, bahwa perundingan? 
mengenai soal perikanan paca 
saat ini telah menemui Ijalan 
burtu. Tuntutan Indonesia ter- 
hadap pembatasan 60 mil urk. 
daerah perikanan Indonesia ti- 
gak gapat diterima dan tihak 
Ujepang tetap berpendirian, bah 
wa batas 3 mil-dari pantai ja- 
itu batas perairan territoriaal 
menu: ut ukuran jg lama didja- 
dikan Gjuga batas uik penang- 
kapan ikan Djepang. Indonesia 
mentasarkan tuntutannja ini pa 
Ca kepen-ingannja utk melindu 
ngi usaha pelikanan rakjat.   timbul 1 pendud 

la an Kan 

derita se 

buan Diep 
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           ne Tn terse- i Trdu 
but untung h dapat men- sia) jang 1 jadi tun- 
tjapai lapangan terbang Ame- | tutan Indonesia tidak hendak 
rika Clark-base dan terpaksa! diakui. Jang telah Cipastikan. 
mengadakan pendaratan daru- | bahwa jang akan diterima Die- 
rat disana: nano jalah.Soal korhan? yo- 
  

Utara Menolak 
Usul Baru PBB Mengenai Pertukara 

Tawanan | 
Kalau Korea Berhasil — Indo China Mungkin 

Menjusul Kata Letourneau. 
ELEGASI UTABA pada hari Kemis telah menolak usul ba- 
ru PBB jg menghendaki pengembalia:: semua awanan 

perang dan orang2 preman jg dipindahkas: dgn berdasar pertu- 
karan seorang utk seorang. Ketua Celegasi PBB dix panitia 
urusan tawanan perang laksamaza Libby menerangkan, bah- 
wa pihak Utara telah menolak usul PBB itu karena mereka 
tidak mengerti usul fsb atau menang bermaksud mempersa- 
karnja. Ba gen 

Kesalahan 
Besar 

Azam Pasha Mentjela 
Politik Inggris 

EK, DJEN, AGA 
ARAB A an Az- 

zam Pasha hari Kebo mengata- 

kan kepada pers, bahwa poli- 
tik Inggiis di Mesir selaruhnja 
itu beraasarkan satu Kesalahan 
besar, jaitu bahwa kita seka- 
rang tidak hidup dizaman Ratu 
Vietoria (Ratu Inggris 1837- 
1901 — Red.) Dikemukakannja 
bahwa keadaan Pengaya 
rang Mi | pan Jora 
Jain jelas. “kebentjian dan 
salah-pahame antara — bangsa 
Inggris dan bangsa Mesir pada 
hal kedua bangsa ini sesung- 
guhnja bisa hidup sebagai 
habat, 3 : 5 

Bangsa Inggris harus me- 
ngerti, kata Azam Pasha, bah- 
wa mereka menghadapi suatu 
bangsa jang berteguh hati ur- 
tuk memperdjoangkan - kemer- 
dekaannja dan bahwa tidak 
ada sesuatu kekuasaan — dju- 
ga tidak di Mesir — jang da- 
pat menahan tekad sematjam 

"itu. » 5 
Mengenai 'sikap megara2 A- 

rab terbadap situasi dunia, Az- 
zam Pasha mengatakan bahwa 
negara2 Arab ,,tidak bisa ne- 
tral, karena regara2 Arab teru- 
tama ialah “anti-Komunis, Kita 
punja iueologi sendiri”. (Anta- 
ra — AFP) 

— Presiden @uirino berang: 
-kat Rebo pagi ke ibu-kota pro 
pirsi Illocis untuk melantik 
adiknja Eliseo mendjadi guber 

Sementara itu panitya ketjil 
jg. membitjarakan soal penga- 
wasan perletakan sendjata da 
lam sidangnja pada hari Kemis 

Sekali “lagi tidak memperoleh 
kemadjuan sama sekali. Pihak 

Utara tetap menuntut hak2-un 
tuk membuat lapangan2 ter- 
bang di Korea Utara selama 

berlaky gentjatan sendjata. 

Indo China dan 

Korea. 
Dalam pada itu Menteri ne 

gara2 bagian In, China, Jean 
Letoyineau, pada hari Kemis 
menjatakan dalam  Madjelis 
Tinggi Perantfis bahwa diika 

perundingan2 gent/atan sendja 
ta di Korea ternjata berhasil, 
maka kemungkinan terbuka un 

tuk mengusahakan . perunding- 

an2 sematjam itu untuk selu- 
ruh Asia Tenggara termasuk 
Indo China. Letourncau mem: 
beri keterangan itu dalam per 
debatan mengenai perbelandja 
an Militer untuk Indo China da 

lam tahun 1952. Djenderal Pe 

tit cfari Partai Radikal kiri me 
ngritik politik jang didjalan- 

kan oleh pemerintah Perantjis 
di Indo China dan menjatakan 
bahwa djika masalah Insb Chi 
na dihubungkan dengan masa- 
Ieh2 Malaya dan Korta maka 
perang di Indo China .tidak 
akan ada hak'is2nja (Antara 

— AFP). 

- 8000 Pa 
ALAM WAKTU belum 2 

D bulan setelah pasukan2 

Perant'is menjerang Hoabinh 
di barat daja Hanoi, pasukan2 | 
Ho Chi Minh telan dapat mene | 

  

    

  

  nur propinsi. Eliseo berhasil 
mengalahkan Faypon da:i par 
tai liberal dalam pemilihan jg 
diadakan dalam bulan Novem- 
ber jang lalu. 

  

Wwaskan dan menawan hampir 

8000 pasukan Perantjis di me' 
dan pertempuran Vietnam Uta 

re, demikian ciberitakan dar | 
Jam komunike Tentara Rakjat ! 

Pada saat ini sedang diijari 
djalan, bagaimana utk menga- 
tasi kesulitan dim soal perika- 
ran ti. Kata Anton Manoppo, 
gagalnja perundingan Gim soal 

ena perikanan itinidak okay mem-: 
pengaruhi djalarnja- perundi-j 
ngan2 dim soal2 jg-lain. Dalam 
setiap bahagian daripada perun 
dingan2 ilu “akan dibuat per- 
djandjian2 tersendiri. 

Djumlah seluruh keru- 

gian lebih dari 25 mil- 

jard rupiah. 
Diterangkan djuga oleh An 

ton Manoppo bahwa tuntutan 
kerug'an Indonesia jang dika- 
barkan berdjumlah 25 miljard 

itu adalah tidak benar. Tidak 
dupat diketahui beiapa djum- 
lahnja, akan tetapi jang pasti 
jalan lebih daripada 'djumlah 
itu. Mengenai tjara pembaja- 
ran kerugian itu, djuga tidak 
Lisa ditetapkan sekaligus, ka- 
rena ada jang bersandar pada 
djangka pandjang dan ada pu 
ia jang bersifat djangka pen- 
dek. Untuk menjusun perhitu- 
ngan dari kerugian jang dide 
rita dan tuntutan? jang dima- 
djukan, diakui oleh Anton Ma- 
ncppo, bahwa bahangnja dida 
pat selain dari bahan2 Indone 
sia sendiri diuga dipakai. ba- 
han2 jang dipetoleh dari pem 
besar2 Belanda. 

Import Djepang di- 

naikan 97 75. 
Mengenai industri di Djepang An. 

ton Manoppo menjatakan, ' hahwa 
sepintas lalu.tampaknja perindustri. 
an di Djepang itu telah kembali pa. 
Ca tingkat produksinja dimasa se. 
belum perang. Harga barang? import 
diraikkan mendjadi 974. sehingga 
dengan demik'an kurang terdapat 
barang2 import itu dan kebutuhan 
rakiat Djepang dapat dipenuhi de. 
Ogan produksi sendiri. Demikian an. 
tara lain keterangan Anton Manonvo, 

  

HANJA : CHURCHILL JANG 
DPT, BERUNDING DG, 
STALIN KATA BIRLA, 

Bila ada seorang jang dapa 
berunding dan menjelesaikan 
sesuatu dengan marsekal Sta- 
Im, maka orang itu adalah 
Winston Ohurchi!l sendiri, de- 
mikian kan G. D: Birla, se- 
orang industrialis terkemuka di 
India Bila jang telah kembali 
dari perdjalanaxnja ke Ameri- 
ka Serekat dan Inggris ka'a- 
kan pula, bahwa pemerintah 
Komseryatif Inggris jg. bara ta- 
lah memberikan kesan baik se- 

   
| Harian “Umum 

Perun- 
  

terbang Kalibanteng Sematan 
Subroto telah menekank 
ste Bachrun. 

Usu 
  

  

| saran, supaja para pemimpin 
geri umpama ja — 

ky. Demikian UP. 2 

Selandjutnja AFP mewafrtd- 

kan, bahwa dlm resolusinja itu 

Rusia menghendaki - djuga 'di- 

hapuskamnja Panitia Tindakan2 

Kollektif. Pertemuan ,,perio- 

dik” dari Dewan Keamanan 8e- 

bagaimana diminta oleh Sovjet 

ju berdasarkan fatsal 28 Pia- 

gam PBB, jg mengatakan anta. 

ra lain bahwa tiap2 anggauta. 

diika kiranja menghendaki da: 

pat minta Gia lakannja pertes 
    

PPU Tan Hr La 

"Ng 3 4 

? 1 

25 4 , $ 

  

Salam perpisahan. Sesaat' sebelum bertolak dari lapangan | 

ari salam pe:pisahan kepada over- 

menimdjau semua tin 
dingin, utk menentukan apakah ketegangan 
Resolusi Sovjet itu dimadjukan seolah pidato 

  

Selamat . 
#Djalan 

g kemaren pagi, kol. Gatot |   (Kempen). 

Baru 
Russia Mengbendaki Dihapuskannja Pa- 

nitia Tindakan2 Kolektief PBB - 
USIA MENGUSULKAN pada hari Kemis, supaja 
Keamanan PBB segera mengadakan sidangnja, «ik ber- 

'usaha mengatasi djalan biatu dim 
rea. Usul jg datangnja dengan tiba? itu djuga memberikan 

Dewan 

gentjatan sendjata di Ko- 

negara — para menjori luar ne- 
gkatan2 dari perang 

dikurangi. 
Andrei Vishins- 

Tentara 
Eropa 

Akan Terdiri Dari 47 
Satuan National | 
JUKUBTJARA?2 jang 
inengetahui pada hari 

Rebo "eonerangkan di Paris, ba- 
hwa panitya ahli dari konperen- 
Si pntuk membentuk suatu ton- 
tara Eropa telah memperoleh 
persetudjuan mengenai Susunan 
sentara ii dimasa depan, Akan 
diusahakan untuk membentuk   muan sematjar: Lu dg pergi 

taraan menteri Juar negetiNga 
atau suatu delegasi spesial. 4 fe 
nurut UP Paris, sumber2 A 
rika mengatakan, bahwa 
Basia itu tidak dapat diterima, 
Gan semata2 merupakan rentjai 
na Sovjet utk melemparkan pemr 
bitjaraan2 Korca “kepada -De-. 
wan Keamaran. ee 
nja, bahwa sengketa .jg sudah 
lama usianja mengenai perwa- 
kilan Ticngkok di Dewan Ke- 
amanan tidak memung. kinkan 
Giterimanja usul itu. 

     

  

si 

2 

Reaksi Benjamin 

Cohen. 
. - 

Delegasi Amerika dim Panitia 
Politik PBB, Benjamin Cohen, 

pada malam Djum'at sementara, 
itu menjatakan, bahwa resolusi, 
Sovjet jg dimadjukan oleh Vis- 
hinsky dlm sidarg Panitia Poli- 
tik PBB pada hari Kemis pada 
hakekatnja akan menghapus- 
kan Sidang Umum PBB dari se- 
mua kekuasaamnja jg effektif 
serhadap agressi dan dlm. pada 
itu veto akan memungkinkan 
Rusia melumpuhkar ' tindakan! 
dari Dewan Keamanan. ' 

Ditambahkannja, bahwa ia 
jakin PBB akan mendirikan sua 
tu sistim keamanan kollektif, 
dgn maksud  memperlindungi 
semua bangsa terhadap agressi 
'dan mendjamin perdamaisn du- 

SAmpa: 
a'an jg. terdiri dari 44 
41 Satuan nasunal, jg. 

22 sebesar 13.000 orang. 
titya ahli jang | terkena! 

E panitya ter, dalam 

Pars bersama? panitya2 lain- 
nja untuk mengadakan pers.a- 

pan2 pekerdjaan pada sidang 

      

   
   

  

    
   

110 Rumah 
. Dibakar 

Genung Manik Dise. 
rang Pengatjau 
OA GUNUNG MANIK ke 

tjamatan Madja pada Se- 
lasa malam jg lalu mengalami 
serangan pihak gerombolan jg. 
didahului &gn menjerang pos 
tentara, demikian keterangan 

| resmi “dari Madjalengka. Per- 
tempuran dimulai pukul 10.20 
sampai selama 3 djam. Dalam 
Serangan tsb pihak gerombolan 
selain menggunakan sendjata 
Oomatis djuga menggunakan 
barisan golok, dan membakar 
rumah rakjat. 

Selandjutnja didapat ketera 
ngan bahwa banjaknja rumah 
jang masih ada didesa tersebu! 
kini hanja 10 buah sedang jang 
terbakar ada 110 buah. 2 orang 
dari pihak rakjat mati -dianta 
ranja seorang mati terbakar 2 
anggauta tentera mati dan ' 6 
ton pacf. djadi abu. Dengan ge 
mikian maka lebih kurang 650 
orang kehilangan rumah se- 
dang kerugian ditaksir Rp 150. 
000,—, Menurut keterangan jg 
didapat dari Djawatan Penera 
ngan Madjalengka diantara pe 
mimpin2 gerombolan tersebut 
terdapat orang2 kulit putih. 

  

PESAWAT TERBANG. SPORT 
ITALIA MENDAPAT 
AFTJELEKAAN : 

Hari Rebo pagi disuatu tem- 
pat di Sumatera telah runtuh 
sebuah pesawat terbang spor: 
Italia jang sedang menudju Pa 
lembang dari Singapura dalam 
perdjalanannja dari Italia ke 
Australia. Dari kedua penum-   berikutnja. dari  konperensi 

pembentukan tentara Eropa, 
jang akan diadakan pada tang- 
gal 21 atau 26 Djanuari di 
ibukota Perantjis. Persetudju- 
an itu mengenai susunan  ten- 
tara Eropa dalam tahun 1954 
sebagai berikut:  Perantjis 
akan menjumbangkar 14 sam- 
pai 16 satuan jang terdiri dari 
13.000 orang, Djerman Barat 
dan Italia masing2 12 gatuan, 
negara2 Benelux 6 sampai 7 
satuan. Selain dar'pada satu- 
an2 itu tentara Eropa akan 
djuga . mempunjai angkatan 
udara dan laut. Perantjis akan 
menjediakan enam d'visi biasa 
untuk mempertahankan per- 
hubungan? dan daerah2 Uni 
Perantiis. Penggabungan ber- 
bagai satuan nasional ity men- 
djadi satu tentara Eropa akan 
diadakan pada tingkatan 
korps2 tentara. (AFP), 

BUDGET ISRAEL 
Parlemen Israel pada hari Selasa 

ka menerima baik anggaran be 
ndja untuk tahun angga'an 1951— 

1952 sebesar 113 djuta pound Israel. 
Dalam djumlah itu termasuk penge.   nia. (Antara-AFP).   

  kali di Inggris. 

sukan 
Vietnam, Dalam komunike itu 
jahg memberitakan pertempu- 
rarn2 dari tanggal 10 Nopember 
hingga 31 Desember jang lalu, ' 
selandjutnja — mengumumkan, ' 
bahwa dalam waktu itu telah 
dilakukan 71 pertempuran. Pa 
sukan  Perantjisg jang tewas 
dan kena ditawan semuanja 
berdjumlah 7956 orang. Anta- 

. 

  
ra mereka jang tewas ada dua 
major, 4 kapten gan 10 orang 
letnan, sementara antara jang 

ditawan kedapatan dua kapten 
dan dua orang letnan, 

Selandjutnja pasukan2 rak- 
jat Vietnam telah menghantjur 
kan 9 buah tank, 16 mobil Ia 
pis badja dan 111 modal truck. 

Lema. os K 

non 

i 
wax 

.nlyen 

Sp 

Bara 

yan Kunstan « 
PEEEANA 

Alai 

saka 

Sae BGa pisa bkan aan 

Sah BA sh 

pang, jakni penerbang bangsa 
ItaLa captain Maner Lauldi dan 
wartawan sebangsanja. Maric 
Floretti tidak diperoleh kabar 
lebih landjut dan hanja diwarta 
kan o'eh berita pertama, bahw: 
penerbangnja mendapat luka? 
berat.. Pesawat terbang terse- 
but jalah sebuah pesawat svor! 
Macchi dgn nomor dan huruf 
pangvilan 308—IMACK. 

BERGOTONG.ROJONG MEMBUAT 
SALURAN, 

Menurut Djawatan Penerangan Ko- 
tapiadja Djakarta Raya pada tang 
gal 31 Desember 1951 didesa2 Duri 
Yan Kedoja, ketjamatan Kebon Die- 
Tuk, Kebajoran, telah mulai daku. 
kan pekerdjaan membuat saluran 
air jg pandjangnja tak kurane dari 
500 meter dengan dijalan gotong- 
rojong. 
Menurut taksiran beaja vembua. 

tan saluran ini ialah Rp. 5.500— 
Ian cleh Djawatan Pertanian akan 
diberikan sebanjak Rp. 2320,-— se- 
dangkan sel:bihnja akan dip kul ber. 
sama-sama oleh rakiat, Sa'urap ini 
akan dapat mengairi sawah kira? 
500 ha. Dem'kian Diawatan Penera. 
ngan Kotapradja Djakarta Paya. 

Kol. Gatot Subroto di te- 
ngah2 wartawan Semarang 
jg tidak ketinggalan ikut 
menghantarkan beliau sam-   luaran sebesar 30 djuta untuk perta. hanan, : : 

  
Pranijis Ditawan Oleh Vietminh 

Alat sendjata musuh jang da- 
pat dirampas berdjumlah besar. | 

Kemenangan? itu dari Tenta 
ra Rakjat Vietnam telah men- 
susut semangat berkelahi dari 
pasukan? musuh. Di front Hoa 
binh dan Sungai Hitam banjak 
gerombolan musuh telah mena 
Iuk, « 

m0     

    
Tonesia 

nan 

ha 
2 
anna 

pai ke lapangan terbang 
Kalibanteng. (Kempen). 

  

.....O ja, bulan baru, tentu 

ingat. untuk mengirimkan nafkah 

bagi ,,Suara Merdeka”! 

Pertama2 Pemerentah Akan Menjusun Perundan 
Mempertinggi Djiaminan Keselamatan Soslal Da 

nan Didalam Industri 
Intervieuw Dengan Mente ri Tedjasukmana. 

ENGENAI BENTJANA kementerian Perburuhan dalam tahun 1952, 
han 1. Tedjasukmana menerangkan kepada Pia, bahw 

sun perundingan? utk mempertinggi 

Selandjutnja peraturan ha- 

    

mil dan hadiah peraturan ker. | 

dja. lembur, undang-undang 
pemberhentian hubungan ker- 
dja, undang2 dana bantuan un 
tuk jang sakit atas dasar kon 
tribusi. Achirnja peraturan pen 
daftaran. serikai2 buruh seba- 
gai langkah pertama tersusun- 

nja suatu undang2' perserika- 
tan buruh jang lebih sempur 
na, dalam. hal ini akan diperha 
tikan dasar? minimum jang te 
lah ditentukan dalam conventi- 
ons ILO. 

Sebugai »saha konkrit dalam 
lapangan djaminan sosial ren 
teri Perburuhan menjebut mem 
perbanjak berdirinja peruma- 
han buruh diseluruh Indonesiu, 
balai2 istirahat, balai? buruh 
dan tempat penjimanan kanakZ 
buruh. Djuga akan diadakan Ia 
tihan2 kerdja untuk keachtan, 
penjusunan pasar kerdja 3ang 
sempurna dan pemindjaman mo 
dal buat usaha2 pengangguran. 
Segala “tu diharapkan : dapst 
menambah kegembiraan beker- 
dja bagi kaum buruh. 

Harapan menteri 
Perburuhan. 

Menteri Perburuhan mengha- 

rapkan, bahwa kaum buruh 
akam lebih giat bekerdja Gari- 

a pertama? pemerintah akan me 
»Social securi:y dan industrial peace”, LA KESP- 

lamatan sosial dan keamanan dlm industri). Perundingan? itu akan dilaksanakan dam disesu- 
aikan dgn kesanggupan ekonomi rakja' InVonesia. Perundingan? itu akan meliputi lapangan djaminan sosial, hubungan kerdja dan gerakan buruh, antara lain: melaksanakan wadang? .kerdja dan menjesuaikan pasal?aja dgn kebutuhan m 
ini dan menjesuaikarnja dgn kemampuan mas jarakat 
lah hubungan djaw kerdja dgn prestasi djam kerdja. 

asjarakat dan negara lm pembangunan 
Persoalan jg penting dim hak imi ada- 

(nafide” jg lebih teratur darj jg 

  pada “jg sudah2 utk kepenti- 
ngan pembangunan, dan tersu- 
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g2an UK? nan 
n Keama- 

    

menteri Perburu- 

    

(djamioaa kes 

sunnja serikat2 buruh jg ,,bo- 

sudah2.. Dalam: pada Ku utk 
memberi isi kepada tudjuanbe- 
kerdja jg giat, pemerintah akan 
berusaha memperbaiki sjarat2 
bekerdja, pembagian /hasil pes - 
kerdjaam jg adil dan perlakukan 
jg lebih lajak - dan sederadyat. 
Menteri perburuhan 1. Tedja- 
sukmana mengharapkan bahwa 
segala rentjana itu “akan me: 
hambah kegiatan dam. kegembi- 
raen bekerdja. ea 

  

SUBANDRIO KE INDONESIA 
Duta-besar Indonesia di Lon- 

don hari Rebo jl. bertolay ke 
Indonesia.  Ditanjakan ' oleh 
wartawan Antara” dilapa- 
ngan tesbang id terangkan, ba- 
hwa kepergiannja ke Indone- 
sia adalah utk bertemu dgn pe 
merintah dalam  pekerdjaan 
routine. Kedulaan-besap  Indo- 
nesia.di London baru pada tg. 
2/1 menerima pemberian tahu 
jeng pertama mengenai “putu- 
san: kabinet: mengakui 'Radia 

Farouk sebagai 'Radig Mesir 
dan Sudan pada tanggal 31/12 
jang lalu. Kelambatan memberi 
tahu mengenai putusan ini ke- 
pada kedutaan-besar jang Ya- 4 " 
ling kekal bersangkutan dalam SEX | 
hal ini tidak sedikit menimbul- 
kan keheranan, demikian kawat 
Antara” dari London. — 

  

Kakitan gan Asing | 
Memang Terdapat Dibelakang Keka- 
jauan Dja 
r Kawilarang 

OLONEL KAWILARANG, panglima Tentara/Ferriterium 
K HI Djawa Barat, untuk pertama kalinja hari Kemis me 

ngadakan konperensi pers, mendjawah pertanjaan2 tertulis da- 
ri para wartawan di Bandung jang diadjukan 3 hari sebelum- 
nja. Lebih dari 20 buah pertanjaan diadjukan oleh para war- 
tawan jang terutama berhubungan dengan soal? “ketentaraan 

itu didjawab dengan keterangan? tertulis pula, sedang seh abis 
pertemuan ,,resmi” para Wartawan pun memadjukan beberapa 
saran dan pendapat jang didjawab dengan tjara ramah 

wa Barat—Kata Kolonel 2 

dan tindakan? mengembalikan keamanan, Pertanjaang teriuns 

   

    

   

       

mah” pula, : 
Perbedaan2. 

Mendjawab pertanjaan # me- 
ngenai perbandingan antara ge- 
rombolan di Djawa Barat daa 
gerombolar bersendjata jg-asax | 
di Sulawesi Selatan, Kol. Kani- 
larang antara lain? mengemu- 
kakan bahwa gerombolan ber- 
sendjata di daerah Sulawesi 
Selatan dasainja adalah “pro- 
vincialisme, secang  pertumbu- 
hannja ada jg sedjak aksi Wes- 
terling dan ada pula jg seeiah 
pendaratan pasukan2 TNI Ber 
hubung dg diadjukannja "Tola 
keamanan”, Kel. Kawilarang pie 
nerangkan bahwa mengembali- 
kan keamaran itu bukanlah soal ' 
tentara saija tapi adalah soal 
pemerintah, sedang tentara mek 
rupakan ,,titvoerddes?, Sekam! 
rang terhadap pengganggu? k 
amanan dilakukan tirdakag 
kerasan, bukan perdamaian 
tjuali kalau diperlukan 

Kekuatan gerombolan ' 

sukar utk disebutkan. ' 

Mendjawab pertanjaan: ba 

patkah didjelaskan matjam dan 

pengaruh .grombolan bersendja 

ta jang terus berkeliaran di 
Djawa Baiat? Kol, Kawilarang 
menjatakan. bahwa pada. saat 
ini Djawa Barat terutama ter 

dapat gerombolan Bambu Run- 

tjing dan DI dan disamping tu 

ada djuga perseorangan? jang 
melakukan kedjahatan lepas da 

ri tudjuan2 dan maksud poli- 

tik. Sampai dimana pengaruh- 

nja gerombolan? itu,. menurut 

Kolonel Kawilarang sukar un- 

tuk Ginjatakan, sedang menge- 

nai kabar2 bahwa diantara ge- 

rombolan itu terdapat "kaki-ta 
ngan den pengaruh golongan 

asing Imar negeri” dikatakan, 

ta- 

     
     

   

                    

   

    

        
    

  

       

      

   

  

  bahwa memang “ada usaha? 

asing jang hendak mentjari un 

tung, tapi tidak didjelaskan ne 
gara asing mang dan dengan 
saluran Apa 

Persendjataan 
gerombolan. 

Pertanjaan, apakah betul 

TII dihidupkan utk mengimba- 
ngi “activiteit kaura kominis", 
didjawab oleh Kol. Kawilarang 
bahwa ia tidak tahu. Berapa 
kekuatan gerombolan jg seka- 
rang ada di Djawa Barat djum- 
lahnja tidak dapat dipastikan, 
demikian Kawilarang jg menam 
bahkat bahwa.  gerombolar 
itu bergerak  setjara mobiel 
dan persendjataannja termasuk 

8     
Diperluasnja medan pertem- 

puran oleh musuh ke daerah 
Hcabinh merupakan kesempa- 
tan bagus untuk pasukan rak- 
jat Vietnam buat menimbulkar 
kerusakan besar kepada mu- 
suh, hal mana dibuktikan oleh 
kemenangan? tersebut diatas, 

Demikian komunike Tentara 
Rakjat Vietnam, 

slichte infanterie”. Tempat peci 
sembunjian “ gerombolan itu 
umumnja “di pegunungan dan 

selalu mempunjai ,,terugval ba- 

sar. Tentang ini disebutkan an 
tara lain2 di daerah sekivar 
rut, di sebelah Selatan Sing 
parwa/Tasikmalaja, di sej 
Madjalengka, di hutan2 
daerah Tjirebcn dan Subadi 
sekitar Tjiandjur, Tjikalgglan 

   

   
    

   

  

    

  

     

  

        
         

   

    

    
   

  

   
   

   

  

   
   

belei seperti terdjadi di 
Tjirebon . jg diarggap'al 
bih menguasiungkan kepada 
gara. Mengenai makin #i 

. “Kawilarang me 
bahwa ini disebabka 
tekanan2 ekorcomi 
ping itu kar8na £ 
sendjata jg beradgti 
tidak berhak, # 

      

  

    
.. 

geestclijke 
Prbowaponing” 
lainnja ditudjukkan 

an I£ Lah dan sedang, 

Intuk penjemburnaan | 
af, Pada Waktu seko.gug, 0 
mudakanhd" jang pievediiet 1 

arajura usaha2 untuk me. 
an igallisasi keLentara. 

satu Progam @djinia.anja Tn 
bon gorila he Kw 
lat tentaia di Djawa Barat”? 4 

n Kol, Kawilarang, sedang 
supaja diadakan berbar 

KM erhadap alat2 pemerintah me 
agz dapat didjalankan dan sebarusi 

2 

        

        
     

  

     

  

      

          

        
         

    

   
          

        
       

    

     sis” di tempat2 jg letaknja se. jl 
djauh mungkin dari djalan2 besi 

tang tahanan ditangan tentara Ik 
iang tahanang jg telah dibebagk 
atau diserahkan kepada polisid 
pengadilan selama ini ada sedj 
5295 orang. 

menegaskan, 1 
pembersihan ig dilakukan oleh) tara tentu pernah terdjadi tiga LA 
mengungsikan penduduk disalai satu VI 

  

   

  

adang2 sampai TjililiMOari | tempat, — Tindakan ini dilfkukan HN kadang2 sampai Jililj 2 djika djalan lain tidak Ade akan ! 
mana mereka memp btany Pidakan La an ea 
sendjataan dikatakg paja tidak merugikan penak Da” | | 

i "e: i mikian Kol. Kawilarane MBRGjawah 

an aa Rea : sebuah pertanjaan seotangiartawan l alihan, disamping ygapatkan ig mengemukakan kesan Bima 1 “0 

sendjata2 gelap kota dan | berpendapat bahwa padi beberapa «0 

dari tangan orafg hal gerakan pembersihami itu adas 
lah pada hakekatnja di .bengu, 

berhak gram” terhadap pendud (Antara), 

dengan segeia pu, 

    

   

       

    
      

    

    
      

        Kol, Kawila ang 6 
bahwa dalam          

    ter 
2a 

     

  

   
      

     

  

   

        

  

    



     

  

    

      
    

       

        

     

    

  

      
        

    

  

   

  

   

    

    

   

      

     

    

    

   
   

    
   

    
       
    
    
   
    

   
   
     
     

     

  

   
   
    
    
    
   
    

      

  

   

  

   
    

   

   

  

     

    

       
   

1. dirumahnja sendi 

  

i Kenakan 
Dida patnja | 

   
LA ep 

Supala Lebih Gam- 
iDgn Suatu Sistim 

Klu Dandiiaa Ramah2 Obat 
Akan Dirikan Paberik Obat: Di Indonesia? 

UT SEBUAH Kakatal jang 
Obat?2an .,Agence Generale”, “disedjumlah besar tempat? 

Ia akan didirikan rumah? obat jang terujama pen- 
“untuk menjakupi obaiZan kepada rak- 

Fa tk 

dibuat oleh perusahaan 

turnja uan S, Brasseer, distri- 
tertudju kepada lapisan atas, sedang 

masih didjalankar menundjukkan ba. nano) 
ap dapat dibeli, akan tetapi harganja 

   

  

    

        

    

   

  

   

“dalam 

dian “ditiap rayon Anca 
an Sebuah rumah obat 

“baik “dengan  djalan 
5 mengoparnja atau diminta utk 

er tama mengingat 
. Untuk keperluan | klinik. 

melalui djalan normal. 

anakan perun- 
dengan para importur 

mengenai import dan 
dibagi lagi dalam 10 buah dis- 
trik jang masing2 mempunjai 
srumah obat” sendiri2, dimana 
akan ditempatkan  djuga poli- 

i 

Untuk ini akan diminta ban- 
tuan tenaga2 dokter. Rentjana 
ini sedjalan dengan ,,plan Lei- 
mena” .jahg bermaksud mendi- 
rikan rumah sakit untuk Indo- 
nesia, poliklinik dan pusat2 
pemeriksaan kesehatan. 

Pemanas 

SUARA 

MERDEKA 

  

  

  

ek Fandis 
-” $ ELAKANGAN ini yupanja 
"Td Pepoarang sedang -ber- 

i y»gang” jang 
ennegareh tjara baru, ia 

kan rolnja. 
n jang berlangsung 

BE ay 'baban dan Kapuran ba 
ru? ini pun dengan memakai ke 

“nama polisi. 4 orang jang 
ih mengaku djadi anggauta 

telah berhasil masuk se 
6 “rumah -di Kapuran Iima 

eat ada orang berdjudi 
“dan dengan antjaman repolper 

g sebanjak Rp 1.600 telah 
dibawa. kabur. Memarg ,,gang” 
“tersebut sudah Jama mengin- 
" tjar rumah? dimana sering ada 
“perdjudian ketjillan jalah di 
“Gg Belakang, Gedung Gula 
“En Dj. Gendingan. Polisi pun 

1 sudah mentjiumi peristiwa 
a tersebut, tetapi kini 

mengumpulkan bahan? 
ti jang Iengkap untuk da- 

  

    

        TS 

  

    

   
   » gerombolan jang me 
ya, dengan berkedos porsi 

, kemaren pagi telah 

hakan pula oleh seo- 
Pe oo mana LJT tinggal di 
Kp. Grogolan utk mengadakan 
pengaduan palsu, - jang untung 

k-—wberkat kelitjinan kepala polisi 
. Seksi“ Djomblang, komisaris 

Johnny Anwar, achirnja segera 
dapat dibongkar dan kini LJT 
-. sudah meringkuk didalam taha- 
nan polisi. Mengenai pengaduan 

“palsu ini dapatlah dituturkan 
sbb.:. -     

    

apa s»agi LJT mengha- 
sdap ke seksi Djomblang dan 
“mengidukan, bahwa waktu ia 
“berkendaraan sepeda motor no. 

“IL 3852-merk BSA di Stadion, 
| @ganja telah ditahan oleh 2 

orang jang menamakan diri 
anggauta2 polisi lalu lintas, jg 

u merampas sepeda mo 
tadi sebab didakwa kurang   ap surat2?nja. 

aja, hingga beliau lalu menggu 
mn suatu muslihat jang ternjata 

sil baik. Sore harinja LJT “di 
dlil ke-seksi Djomblang dan -be 
gi ja mengambil tempat duduk, 

Mitegur komisaris Anwar, bah 
fa motornja sudah ketemu. 

LJT dgnontan mendjawab: ,,Mus 
tabil tuangdan dimana itu sepeda 

, 1 demikian” itu ter- 
@kedoknja sendiri dan 

N ternjata- 
1Nuannja palsu. LjT 

telah menjimpan Nseda motor tsb. 

4, disembunjikan 
MI pengaduan 

    

ng jg sudah Kb 
: tadi" dari LT, ! 

jan tadi. AA bear j 
polisi, achir2-nja siasat 

jalankan itu telah berbalik 

  

   

agafuan ini oleh komisaris J. | 
dipandang kurang dapat di | 

     

    

   

dirinja sendiri, dan LJT king 
“merentngkan Ba 

  

   

datang, 

idatang di Semxrang akan di- 

ini kan al 
p berdirinja dua tahun pa 
nggu malam djam 19-00 

bertempat 
Bodjong jang akan di 

in Clengan Chung Hua 
Wajang Orang Nges- 

   

SIASAT BARU DARI PEN. 
TJURI2 PELABUHAN. 

Keamanan dalam daerah seksi po 
lisi: Purwodinatan, - dimana banjak 
terdapat objek2 terpenting, terutama 
kantor2 bank.dan perusahaan2 besar, 
dalam waktu 2 a3 bulan belakangan 
ini ada memuaskan. Pembegalan ser 
ta serobotan sepeda didjalan umum 
tidak lagi Pecgpatan terutama di 
djalan umum Pekodjan, Djurnatan 
dan sekitar Tireman. Be srkat pendja 
gaan polisi jg keras ditempat2 tsb: 
dengan diadakan pula razzia, maka 
kebanjakan pentolan2 pendjahat te- 
lah dapat ditangkap. 

Menurut keterangan pihak - polisi 
diatas dalam tahun 1951 -dalam dae 
tahnja telah diterima lapuran perka 
ta kedjahatan 3.217 dan dari djum 
lah kedjahatan ini dapat diselesaikan 
perkaranja sebanjak 2231. Tentang 
pembunuhan tidak terdapat, peram- 
pokan terdapat 93 kali dan 16 an 
taranja telah dapat diselesaikan. Di 
samping ini tertjatat 1101 pentjurian 
biasa-dan' dari djumlah jini 
pat diselesaikan 410. 

Mengenai keamanan di daerah Pe' 
labuhan “ diterangkan - selandjutnja, 
bahwa keadaan disana telah 
dapat diatasi. Jan g dimaksudkan ke 

amanan oleh pihak diatas, diterang 
kan, adalah pentjurian setjara besar 
besaran digudang2 penjimpanan ba 
rang2 para importir. Karena kerasnja 
tindakan jang berwadjib, maka pen 
tjuri2 tsb. telah mulai dengan siasat 
baru, jaitu sebelum barang2 jg akan 
dikirimkan keluar pelabuhan, peti jg 
ber-isi barang tsb. dibongkar dahulu 
dalam gudang dan sebagai gantinja 
di-isi dgn barang? jang mereka tjuri. 
Dgn demikian, maka barang tsb. 
dapat dikeluarkan. Diluar pelabuhan, 
lalu peti tsb, oleh pekerdja jg telah 
diadakan ..perundingan” dibongkar 

keuntu- 

  

Kan didjual dgn Ir 
ngannjaxdibagi dua. Perbuatan inis 
pun telah Mapaj.. dibasmi, 
pentjurian2 dalan 1 
han dapat dik atakan Nd 

hingga 
2 dipelabu 

aN ada lagi. 

S.M. JANG TERBTNJAK 
DI DJAWA - TENGAH. 

Didapat keterangan, bahwa djum- 
lah Sekolah Meneengah dalam wila 
jah 'Djawa Tengah. dibandingkan 
dgn Djawa - Barat dan — Timur, 
adalah paling banjak. Didjawa Te- 
ngah sadja S.M. Negeri ada 50 bu- 
ah, sedangkan sebelum perang diselu 
ruh Indonesia hanja ada 41. Djum- 
blah anak murid S.M. negeri ada Ik. 
16.000-- orang, gurunja ada Ik. 600 
sedangkan klasnja ada 488 buah. Di 
terangkan ,selandjutnja, bahwa mutu 
anak2 murid disekolah-sekolah nege- 
ri dalam wlajah Djawa Tengah ini, 
melihat hasil penjelidikan, lebih baik 
dari. daerah luar  Djawa ' Tengah: 
Perluasan S.M. negeri tidak diada- 
kan, dan untuksmemberi kesempatan 
pada anak2 kita. dikemudian hari, 
maka oleh PP dan K akan dibuka 
Sekolah2 vak sebanjak mungkin," 

Selandjutnja pihak diatas terang- 
kan, bahwa peladjaran2- jang dibe- 
tikan atau akan diberikan disekolah 
negeri ini, dalam waktu singkat 
akan melebihi. dari pada peladjaran 
sebelum perang. 

HARI WAFATNJA 
DIPONEGORO: 

Oleh Kekeluargaan Pandu Se 
marang akan diadakan peringa 
yan hari wafatnja Pangeran 
Diponegoro pada tanggal 8 Dja 
nuari jang akan datang, dimu 
lai djam 16 sampai djam 18 ker 
tempat di halaman Balaikota 
Semarang dimana akan ikut 
ambil bagian seluruh pandu? da 
daerah kota Semarang. 

SEKOLAH MOBLIGH N.O. 

Dalam bulan Maret jg-akan 

   

  

kuka Sekolah Mobaligh Nahdla 

jl Ulama, jang akan mengam 
tempat disekolah rakjat NO 

ranggan. 
bagai direktur dari Seko- 

krsebut, diterangkan ada 

Wen, ex-student dari Da 

in di Cairo, sedangkan 

yg lainnja terdiri dari 

g sebagian besar 

4 Ulama terkemuka 

    
      
       

    
   

kerdja sama. Setiap rayon akan 

'paberik.« obat. 
Taura" importir Indonesia ig. 

na (sjarat2nja bi 
arus kerdjakan) “dari pem. 

belian obat2an kini akan mem 
peroleh “pengalaman setjukup- 
nja Disamping itu sebuah pa- 
berik obat2an Amerika mempu 
njai rentjana utk. mendirikan 
sebuah perusahaan ' di Indon. 

Gibutuhkan disini dan utk, ke- 

akan dibuat dari bahan 
terdapat didalam negeri. 

dengan apotek2 di “Indonesia. 
Kepada semua dokter dan apo- 
tek2 setian bulannja diberi ta 
hukan dalam sebuah  lemba- 
ran d'mana djenis2 obat ter- 
tentu jang tidak dipunjai oleh 
mereka dapat dibeli 
Sematjam bursa-obat Ini sekalian 

membuka Meng, kepada “pa 
ra pengusaha apotek utk mendjual 
Obat mereka kepada orang2 ig ajus 
tru membutuhkannja. 

Sebuah enguete jang dikirimkan 
kira2 satu set “bulan jg lampau 
memberi kesempatah kepada para 
Gokter utk mengeluarkan ndapat 
masing2 tentang perbaikar2' jahg 
mungkin dapat diadakan  dilapang 
pemelihargan ' kesehatan " diseluruh 
Indonesia, Keterangan? dalam en 
attete ini mungkin akan dapat dise 
lesa'ikan pada achir Djanyari: (Pia) 

  

aan Tn 

HARGA EMAS. 
Singapura, 3 Djan. djam 17.00: 
Emas: murni tail ,.... 11 8.192— 
Emas perhiasan I tail 8 245,— 
Emas ringgit 1 tail 8 220,— 
Emas 90 pCt, 1 tail $ 196,— 

Djakarta, 3 Djan. djam 17.00: 
Emas kwal. “Rp. 81175 

Rp. 30,75 
Rp. 2 

Emas No. 1 

Padjak perseroan di- 

keuntungan 1951. 
Mr - Kartadjumena, - Direk- 

tur Djendral Iuran Negara me- 
nerangkan. kepada ,,Antara”, 
bahwa. padjak-perseroan- jang 
baru, jang telah disjahkan oleh 
kabinet pada tanggal 31/12-51 
dikenakan pada perseroan2 jg. 
menutup bukunja diantara 30 
Djuni 1951 dan 1 Djuli 1952 
Dengan. demikian maka perse-   

telah da | pada tanggal 31 Desember 1951 | 

lama : 

roan2 jang menutup bukunja 

ctkenakan peraturan bary itu. 
Peraturan baru itu adalah 

sbb: 

Buea: keuntungan sampai di- 
bawah setengah diuta rupiah 
dikenakan . padjak perseroan 
409p. Buat keuntungan. mu- 

lai 1p djuta sampai dibawah 1 
d juta dikenakan. 1281/5979 
keuntungan mulai 1 djuta sam 
pai dibawap 1l/» djuta dikena- 
kan 15Fo, keuntungan mulai 
Il djuta sampai GSbawah 2 
djuta dikenakan #17 Yo, keun- 
tungan mulai 2 djuta . sampai 

dibawah 21/, djuta . dikenakan ' 
507, dan keuntungan mulai 
21" djuta “keatas dikenakan 
5217». aa 
Dalam - menghitung . vadjak 

ni “keuntungan2 “dibulatkan 
kebawah mendjadi ratusan, 1i- | 
salnia - keuntungan - Rp. 95,:— 

fidak dikenakan hitungan, dam : 
Bp. 195,— dihitung Rp. 100,—. 

selama itu tidak mempunjai ke 
sempatan 'mempeladjari nkinow- 

dimana akan dibuat obat2an 'ig | 

perluan export. “Obat2an itu || 
jang | 

Dewasa ini sudah: ulai tja 
ra membagi-bagikan nsel 
baik2nja- dengan : dja. sama 

kenakan djuga atas Fndonesia 

'konomi Indonesia Pusat serta 

  

      

  

  
: Atas para Telah 

s 
pelubatasan?2 jg dilakukan atas 

pamanja, pers Spanjol 

wah undang? 
njol pada waktu itu, Jose Felix 

'Saran an Utk 
.. Kon 
Akan SMPEOM 
Suchjar Dim Perundi- 
ngan Indon-Djepang 

F3 Adaa AKAN- Buka 
“kepada pemerinta, 

Indonesia supaja diadakan kom 
'promis ala hal perundingan 
dagang antara “Indonesia-Dje- 
pang jang terhenti tempo hari, 
sedang kepada kalangan peng- 
usaha2 Djepang jang berkepen- 
tin san dengan Indonesia saja 
andjurkan supaja mereka dju- 
ga mengusulkan kepada peme- 
rintah Djepang agar oleh pi- 

  

  kompromis guna mengatasi ke- 
sulitan perhubungan dagang pa 
da masa ini antara kedua ne- 
geri” “ap 

Demikian dinjatakan jak 
Suchjar Tedjasukmana,  sekre- 
taris Djenderal dari Dewan E- 

Indonesian Chamber of Com- 
'merce dim salah satu pertemu 
an tjeramah jg diselenggarakan 

Baru? ini Htbia Diiatang Sabebasa telah darah dgn 

.se€kor 'anggauta keluarga baru, 
anak gadjah jg berumur 1 12 tahun. Amak gadjah ini di- 

Aa kapal KPM “dari Djakarta. Pada gambar: 

" Na di Sura baja dan berkenalan dgn de- 

2g PR tn. Faes. 

“Sepanjol, 
"1952. 

hak Djepang djuga diadakan |: 

ialah ',,Eddy” segkor!   
Ket Haa LNAMUN SEM aa maka 

  

Dikuran al Sekali 

ENSUUR JG. DIADAKAN oleh pemerintah span atas 

pers sudah mulai agak berkurai:g. Sedikit demi sedikit 
kegiatan pers dan penerbitan 

umum sudah mulai lenjap tetapi ini tidak berarti bahwa um- 
belah dapat disebut pers merdeka. Cen- 

suuradas pers luar negeri telah dihentikar: di (ahun 1945 diba- 
jg dikeluarkan oleh menteri luar negeri Spa- 

Keguerica, jg pada waktu ini 

adalah duta Spanjol di Washington. 

Tidak lama sesudah itu djen- 
deral besar Fraro mengatakan 
bahwa “ia djuga suka meng 
hentikan censuur atas pers Spa- 
njol, tetapi keadaan dlm negeri 
memaksa ia bergerak selangkah 
demi. selangkah ketudjuan ini 
dar tidak dg sekali gus. 

Tetapi sesudah terdapat pe- 
robahan2 jg baik semendjak 
Franco mendirikan kementerian 
pers jg dikepalai ' oleh Garbiel 
Arias Salgado, seorang warta- 
wan Spanjol jg telah banjak 

»Inakan garam”. 
Salgado berlainan sekali dari 

pada Tomas Cerro Corrachano, 
censuur sebelum adanja kemen- 
terian pers jg bertindak sebagai 
dictator Gan jg sebagai dime- 
ngerti sangat-dibentji oleh se- 

tiap warawan di Spanjol. 

« Salah satu perbuatan jg su- 
ka sekali didjalankan oleh Cer-' 
iro adalah memerintahkan di- 
Tombaknja seluruh pagira dim 
|S.k. oleh karena ada satu per- 
kataan atau kalimat jg tidak 
disukai bunjinja. Cerro suka se 
kali. melihat bahwa publik me- 

lngetahui bahwa .ia berkuasa 
'atas pers Spanjol. Kasang2 se- 
Inruh penerbitan dari sebuah 
madjallah disitarja jg berarti   “oleh The - Japan-Indonesia As- 

“Sociation “di Tokio pada tgl. 
25 Desember 1951: Suchjar ada 
Jah dari delegasi Indonesia (per- 
djandjian bilateral) untuk pe- 
yundingan penggantian kerugi- | 
an perang, tetapi ia menghadiri 
pertemuan tadi sebagai sekre- 
taris djenderal dari badan2 ter- 
sebut, bukannja sebagai anggo- 
ta delegasi, untuk memberi tje- 
ramah tentang keadaan politik 
dan-ekonomi Indonesia jang se- 
karang. Pertemuan2 ini dihadi 
ri kl 100 orang jang terdiri da 

Iri wk2- perusahaan Djepang 
jang berkepeningan dengam. In 
donesia, Demikian berita terlam 
hat dari set maki edar, di To 
2 pesat 

  no iman 

RESEPSI KOMISARIS Te 
BELANDA: 512 Haa 

SAT yen   

  

Komisaris Belanda “di LN | 
mr. Van Hamel dan njonja,- kemaren 
malam telah mengadakan malam-re- 
sepsi dikediamannja “di Kenarisari, 
maksudnja sebagai perkenalan, seka 

lian saling memberi selamat Tahun 
Baru. Malam resepsi itu . mendapat 
perhatian besar, teristimewa dari ka 
langan Belanda, pun pembesar in: 
stansi militer daa sipil datang hadlir. 
Dari kalangan Tionghoa datang wa 
k12 dari CHTH.. Dari kalangan 
agama datang berbagai wakil” dari 
Bala Keselamatan, “Protestan dan. 
Katholik. Malam ramah tamah ituf: 
jang dimulai djam 7, telah berachir 
dgn memuaskan pada djam 9 malam, 

PEMUNGUTAN DERMA. 
Gabungan Pemuda Pedjoang 

TRI DOJO minta dikabarkan, 
bahwa hatsil2 jang telah ditja 
pai dalam pendjualan penerbi- 
tannja ,, Nomer Sambutan” jang 
di-idzinkan oleh Walikota Se-. 
marang selama bulan Nopem- 
ber jalah sebanjak Rp. 126.—. 
Sebaknja, karena kesulitan2 da 
lam penjelenggaraan. Djumlah 
uang tersebut, telah digunakan- 
sebagaimana mesti. 

  

RRI SMG, TG. 4 DJANUARI. 
17.00” Pembukaan, 17.05 “Lagu? 

Tionghoa orkes Mei Hua,.17.30 Pe 
ngumuman dan warta daerah, 18.00 
Orkes Studio Djakarta, 18.31 Adzan, 
18:33 Ekonomi" rakjat oleh Djaw. 
Ekonomi Kotapradja, - 19.00 Tanda 
waktu warta berita, 19.15 Lembaran 
budaja oleh Agusrat, 20.00 Sari' war 
ta berita, 20105 Siaran pemerintah, 
20.30 Wajang orang Ngesti Pando 
wo, 21.00 Berita bhs. Djawa, 22.00 
Warta berita .terachir.atjara esok 
hari, 23.00 Tutup. 

& 

  

TARIK KEMBALI PENOLA- 
KAN W.N, INDONESIA, 

: Beberapa hari berselang, ra 
tusan orang penduduk - Tiong- 
hoa dan-sebagian dari bangsa 
lainnja telah membandjiri Pe- 
ngadilan Negara Semarang, un 

masuk mendjadi Warga Nega- 
ra Indonesia. Dua atau tiga 
hari setelah dilakukan penutu 
pan, mulai lagi Pengadilan. Ne 
geri... Semarang... didatangi 
orang, jang ternjata menjata 
kan menarik kembali ' penola- 
kem Kebangsaan Indonesia. 
"SAdapun tjara mereka mena 
rik kembali 
but, jalah engan perantaraan 

'hsurat jang diadjukan kepada 
ketua Pengadilan Negeri Sema 
rang. Dapat dikatakan tiap ha 
rinja puluhan orang jg mengan 
tarkan surat  penol tsb. 
Salah satu penolakan kembaw- 
li, penolakan 'isb, berbunii al. 
sebagai: berikut. “Sewaktu sa- 
ja mendaftarkan diri menolak 
kebangsaan Indonesia, saja 
akyi ta'sadar, setelah aku tan 
da tangani surat tersebut aku 
sangat ketjewa.” “Selandjutnja 
penulis surat tersebut, njata- 
“kan, “Saja seorang jang dilahir 
kan di Indonesia, mengakui Ne 
gara sebagai Tanah Airku, sa- 
ja tjinta negara, bangsa dan 
'Negara Indonesia” demikian ia 
tutup tulisan penolakan tsb. 
Berapa banjaknja jang telah 

menjatakan mentjabut penola- 
kan tersebut belum dapat dika 
takan, karena soal ini masih 
sedang diperiksa oleh pihak ber 
wadjib. 

BERITA KPUC : 
Tanggal 4 Djanuari (hari 

ini). diam 18.30 — 19.30 diberi 
kan peladjaran tentang Ekono- 
mi oleh Sdr. Munadi. Djam 
1945 sampai 2045 peladjaran 
Tatanegara oleh mr. Gouw 
Soey Tjiang. Peladjaran2 dibe 

rikan ditempat biasa, Pandean 
lamper,   
tuk menjatakan menolak atau gado, perobahan2 cign pelahan2 | 

“seakan terse- | 

(kerugian 1g besar bagi madjal- 
Tah. itu. 

Tindakan pertama jang di- 
Gjalankan oleh Arias Salgado 

| adalah memetjat Cerro dan me 
mempatkan pada tempatnja se- 
orang wartawan jang berpenga 
laman Juan Aparicio. Aparicio 
sudah memegang kedudukan ini 
selama bertahun2 sesudah pe- 
tjahnja perang saudara dan be 
lakangan sebagai kepala redak 
Si harian petang HI Pueblo, ia 
sering ,,bertempur” dengan Cer 
ro. 

Aparicio memang terkenal se 
bagai orang jang keras kemau- 
annja “dan bahwa kemauannja 
harus dituruti oleh wartawan2 
Spanjol, tetapi: bedanja dengan 
Carro adalah bahwa pendirian 
nja tetap dan tidak selaiu ber- 
tukar2 sebagai Cerro.. Kaum 
wartawan Spanjol mengerti, 
bahwa ia menerima perintah un 
tuk bersikap keras cari kabinet 
dan bahwa ia harus menuruti pe 
'rintah ini. 

Dibawah pimpinan Arias Sal- 

telah diadakan jg membawa ke- 
puasan bagi wartawan dan pa- 
ra pembatja. Tidak dipakai Tagi 
tjara bekerdja jg. dapat mem- 
bawa wartawan2 kedalam pen- 
djara oleh kesalahan2 jg ketjil 
dan jg membuat para pembatja 
merasa bahwa mereka diperla- 
kukan sebagai anak ketjil. 
Untuk pertama kali semen- 

“djak perang saudara, para war-   tawan Spamjol mempunjai ke- 
kuasaan dan kemerdekaan pe- 
nuh utk menjatakan pendapat 
mereka-tentang perkembangan2 
dlm lapargan politik interna- 
sional. Mereka djuga mendapat 
kemerdekaan utk membitjara- 

kan soal2 jg pintjang dlm ne- 
geri dan mengusulkan perbai- 

ee 

-akan berbuat demikian dalam 

oleh ka'langar? jang rapat hub 

dengan presiden Truman. 

: Presiden ruman sudah me- 

njatakan cEhadapan umum, bah 
wa ia sudah mengambil keputu 
san tentang apa jang harus di 
lakukannja ditahun 1952. Teta 
pi ia tidak mau mengatakan 
kepada siapapun djuga putu- 
san apa jang telah diambilnja. 
Reaksi 'Truman terhadap 

insiden” Eisenhower bolehlah 
dianggap sebagai tanda jang 

tegas bahwa Truman akan me 
ngambil bagian kembali dalam 
pemilihan presiden di tahun 

Truman dengan tjepat dan 
tegas membantah berita New 
York Times baru2 ini jang me 
ngatakan bahwa ia sudah” me 
nawarkan bantuannja - kepada 
E senhower kalau djenderal itu 
bersedia mentjalonkan dirinja 
sebagai kandidat partai demo- 

krat dalam pemilihan presiden 
ditahun 1952. 

Seorang kawan baik dari pre 
siden Truman mengatakan ke- 
pada saja bahwa Truman su- 
dah lama menganggap Eisenho 
wer sebagai kandidat partai re 
publik. Menurut kawannja itu, 
Truman mengatakan beberapa 
waktu jang lalu:   “Eisenhower adalah seorang 
anggauta partaj republik. Ia ti 
dak akan mau mendjadi kandi ' 

dat dari partai demokrat”. 
Pada waktu ini timbul perta 

njaan apakah Hisenhower per- 

nah memberikan suaranja ka- 

pada partai republik. 
Robert E, Sherwood menga- 

takan dalam bukunja "Roose- 
velt and Hopkins” bahwa dibu- 
lan Maret 1944 “Eisenhower 
pernah mentjeriterakan kepada 
saja bahwa keluarganja terma 
suk kedalam partai republik di 
Kamsas tetapi bahwa ia sendiri 
tidak pernah Memberikan sua 
ranja kepada partai manapun 

djuga. 
Tetapi menurut Sherwood, 

Hopkins pernah mengatakan jg 
berikut kepadanja: 

"Bisenhower mengatakan ke- 
pada saja bahwa keluarganja 
senantiasa berhaluan politik re 
publikan dan selalu menentang 
politik Roosevelt hingga 1944, 

tetapi ditahun 1944 Eisenho- 
wer memberikan keterangan: 

“Saja sudah tjape mendengar 

pat, partai demokrat atau ke | 

  orang mengatakan bahwa saja 

mempunjai ambisi politik. Saja j 
bukanlah anggauta dari partai | 
demokrat atau partai republik 
dan saja tidak pernah membe 
rikan Suarg saja kepada par 
tai manapun djuga”. 

Di New York ketika ia men- 
diadi presiden darj universiteit 
Columbia, Eisenhower mentja- 
tatkan namanja sebagai “vo- 

ter” pada tanggal 15 Oktober 
1949 dan pala tanggal 13 Ok 

tober tetapi kertas suaranja 
senantiasa blanco, 

Desas-desus presiden Tru- 
man akan menjokong Eisenho 
wer dalam pemilihan presiden 
jang akan datang pada waktu 

ini anggap sebagai “omong 

kosong” oleh kalangan2 jang 

mempunjai hubungan jang de- 
kat dengan presiden Amerika 

Serikat itu. Presiden Truman 

tidak pernah memberikan kete- 

rangan jang bersifat demikian 

ia tidak pernah bermaksud un 
tuk berbuat demikian dan tidak 

tahun jang akan datang. 
Tetapi tentang suatu hal Tru 

man sudah jakin bahwa ja akan 

dapat kalahkan partai republik 
ditahyn 1952. 

Tetavi apakah ia akan mer 
ngambil bag'an dalam: pemili- 

han itu tidak ada seorang jang 
tahu. 

  

kam. 
Masih ada lagi larangan utk. 

mengeritik para menteri, tetapi 
dgn adanja undang2 pers jz 
baru pembatasan2 inipun didu- 
ga akan lenjap dlm waktu jang 
tidak lama lagi. 
  

KHONG KAUW HWEE, 
Di. Gang Lombok 60, tiap2 

Minggu sore djam 4.36 sampai 
djam 6.30, diadakan fjeramah 
untuk umum. 

Atjara bulan Djanuari 1952: 
Tanggal.6 tentang tiga panta- 
ngan, oleh sdr. Lie Ping Lien, 
Tanggal 13 Soal tanjak djawab, 
dipimpin oleh sdr. Lie Ping 
Lien. Tanggal 20 pelandjutan 
tentang peladjarannja . Wang 
Yang Ming, oleh sdr Lie Ping 
Lien. Tanggal 27 tentang lahir 

“clan batin oleh sdr. Kwee Ik 
Hoo. : 

Tiap2 Minggu sore djam 3.00 
Sampai djam 4.30 taman ka- 
nak2 dan taman pembatjaan. 
PEROBAHAN ATJARA 
HIBURAN TENTARA. 

Tg. 4 sampai 8 Djan, hiburan film 
bertempat di Brigade ''Mangkubumi 
Jogja, sedang hiburan film di COP 
Banteng Slawi di-undur tg. 12 samu 
pai 19 Dian,     

| tuanja dengan membawa uang 

BAWA UANG Rp 10.000, 
Berita terlambat kami teri- 

ma, bahwa beberapa hari berse : 
lang anaknja tn LKS. ting- 
gal di Kp, Melaju, bernama LL. 
K.H, umur kira2 17 tahun, te- 
lah meninggalkan rumah orang 

sebanjak Rp 10.000,—, Hingga 
kini anak tersebut belum kem 
bali dan dimana ia berada be 
lum dapat diketahui, 

SPEDA BERMOTOR 
LENJAP 

Baru2 ini rumahnja tn, Tan 
Kong Hoo Sidodadi 4 telah ke 
masukan pentjuri jang berha- 
sil menggondol satu sepeda ber 
motor jang harganja ditaksir 
Lk, Rp 2.575,—. Selain dari ini 
pentjuri itu telah mengangkut 
djuga Satu Sepeda perempuan, 
Tidak berapa lame oleh pofisi 
sepeda, bermotor -itu diketemu-   

  

    'kan di Kp, Ngaglik, 1 

Niat Truman 
':Toh?Akan Tjalonkan Diri Djadi 

Presiden Tahun Ini? 

sm Oleh: Edward Knoblaugh — 

ENASIHAT2 DI , WHITE HOUSE” menjatakan kejakinan 
mereka pada waktu ini bahwa presiden Eruman akar men 

djadi kandidat kembali dalam pemilihan jarig akan diadakan 
ditahun 1952 dan bahwa ia pertjaja bahwa ia akan dapat me- 

ngalahkan jenderal Kisenhower atau senator Robert Taft se- 

bagai kandidat partai republik. Menurut kalangan? ini, ypresi- 
on Framan sudah lama menganggap Ekenhower sebagai kan- 

didat partai repablik. Keterangan ini diberikan ke pada saja 
ungan? jang rapat hubungannja 

Djam Atoom 
Akan Dibikin Oleh 

Djepang 

(PANA- News) 

EORI MEMBUAT DJAM 
atoom telah selesai di- 

schets dalam 2. tahun jbl, ini 

oleh seecrang professor dari 
Kyoto University (Djepangz), 
prof Takahashi Prof, tsb 
lah berhasil membuat  schets 
pembuatan djam atom tsb. dgn, 
mempergurakan ,,physical phe- 
nemenon” dari gas ammoniac. 
Sangat boleh djadi djam atom 

tsb. djauh lebih baik dari pada 
djam atoom jang telah dibuat 
di Amerika Serikat dalam ta: 
hun 1948. 

Penjelidikan details mengenai 
teori ini telah dimulai pada. bu: 
lan April 1951 jl-dan dilakukan 
oleh Committee. of. Integrated 
Researeh on Precision Cycle 
Standards dari Kementerian 
Pendidikan, Djepang. Para ahli 
dari universiteit2 Kyoto dan 
Tokio, Radio Regultory Com- 

yimision, Scientific Observatories 
dll lagi telah mengadakan per- 
temuan untuk menjelidiki ber- 
sama “teori tsb “dan achirnja 
mereka bersepakat bahwa djam 
atoom itu akan :merupakan ha: 
sil tehnik jang bagus. Pembua- 
tannja akan dilakukan pada ta- 
hun 1953 manti. 

| Aneka Djawa Tengah | 
JOGJA. 

Pameran PBB di Jogja , 
Oleh Paky Alam telah dibu- ! 

ka di Jogjakarta sebuah pame- 
ran mengenai organisasi Per- 
Serikatan Bangsa» dan badan2 
PBB istimewa lainnja. Pame- 
ran ini jang dipertundjukkan 
dalam salah satu musium -di 
Jogja berada dibawah . penje- 
lenggaraan organisasi PBB. 

Pada upatjara pembukaan, 
antara lain telah berbitjara 
tuan Abdul Hamid, ketua DPR 
daeyah Jogja, Henry Fast atas 

| nama PBB dan Paku Alam dari 
Jogjakarta. Setelah upatjara 

pembukaan. kemudian diadakan 
resepsi. Pameran tersebut di 
buka sampai tanggal 8 Djanu- 
ari. 

Nasionalisasi perusa- 
haan listrik. 

DPR Kota Besar Jogja telah 
mengambil keputusan: untuk 
mendesak “kepada pemerintah 
pusat supaja segeta  menasio- 
nalisir perusahaan Listrik. Pu- 
tusan ini diambil dalam sidang 
jang berachir hari Senin jang 
lalu. Selain itu diputuskan, 
DPR Kota Besar Jogja akan 

mendesak kepada pemerintah 
daerah “istimewa Jogjakarta 
agar supaja penjerahan oto- 
nomi telah selesai dalam  ta- 
hun 1952 ini: kalan tidak soal 
in akan diserahkan kepada 
Kem. Dalam Negeri. Angga- 
ran belandja akan dibitjarakan 
dalam bulan Maret jang akan 
datang. 

SOLO. 

Gedoran di Solo. 
Pada baru2 ini, di sepan- 

djang djalan2 Kusumojudan, 
Pringgading, dan Djogobajan 
diwaktu lewat, tengah malam 
telah dilakukan penguberan ra- 

mai oleh penduduk terhadap 
sekawanan penggedor. (peram- 
pok rumah diwaktu malam) jg. 
tidak berhasil — menggedor. 
Agaknja timbulnja penggedo- 
ran ini adalah karena orang 

tjoba menggunakan  kesempa- 
tan2 selagi berlaku djam ma- 
lam. 

Perumahan utk rakjat. 
Sesuai dengan rentjana 

pembangunan. rumah2 untuk 
rakjat jang meliputi Suatu ren- 
tjana pendirian dari 15 buah 
rumah, kini di Surakarta telah 
selesai: didirikan sedjumlah 13 
buah masing2 dengan harga 
Rp. 18.000 dan 2 buah lagi ma- 
Sing2 dg. harga Rp. 24.000. 
Segera akan dimulai lagi pem- 
buatan 16 buah rumah lain- 
nja masing2” dengan. harga 
11.000.— Rupiah: Dari kala- 
ngan resmi diperoleh ka- 
bar, bahwa disamping rentjana 
jang sudah ada sekarang kini 
telah diusulkan pula untuk me- 
ngadakan suatu rentjana pem- 
bikinan rumah2 untuk rakjat 
dengan biaja jang sesuai dg. 
kekuatan keuangan rakjat ke- 
tjil. Untuk ini sedang dipikir- 
kan pendirian rumah2 untuk 

  
te-4 

Basketball di Solo. 
Dalam perlawatannja baru2 

ini ke Surakarta, regu basket- 
ball perguruan tinggi Gadjah 
Mada dari Jogjakarta telah dl 
kalahkan oleh regu Perhimpu- 
nan, Basketball Peladjar2 Pe- 
numping Surakarta dalam sua- 
tu pertandingan persahabatan. 
Pertandingan berachir dengan 
agka 17 lawan 11 untuk rezu 
Surakarta, 

Kedjuaraan tenis 1 ndia. 
Sumant Misra dan ' Naren- 

dra Nath: telah berhasil mere- 
but kejuaraan tenis India un- 
tuk permainan dubbel laki2 : 
dari Dalip Bose dan Naresh 
Kumar. dengan angka —, 

6—3, 6—2, 
Iftikar Ahmad dari Pakistan 

dan njonja C.K. Cargin dari 
India memenangkan djuara per 

mainan dubbel gabungan -dari 

Sumant Misrg dan nona Dayar 

dari India dalam finale dengan 

angka: 6—1, 6—4. 

Hadiah perkawinan 
bagi Sedgman. 

Semua harian Australia te- 

lah memulai dengan gerakan 

pengumpulan sumbangan2 utk 

membeli suatu hadiah bagi 

Frank Sedgman, pemain. tennis 

Australia, djika pada bulan. j-a. 

IL ia akan kawin dengan Jean 

Ypence.. Usaha, ini dimulai ke- 

tika seorang petani jang terke 

nal menjediakan 50, pond. Sete 
lah itu harian Sydney Daily 

Telegram” mengikutinja dgn 

menjumbang 500 pond. Bebera 
va orang donateur menjatakan, 
bahwa mereka akan menjokong 

sumbangan itu, karena mereka 

menganggap sangat penting   

  

bahwa Sedgman tetap mendja- . MN 
di amateur dan dengan demiki 

an dapat mempertahankan Da 
vis Cup pada tahun jang akan 
datang. Suatu tawaran untuk 
mendjadi professional dengan 
menerima 40.000 pond telah di 
tolaknja. Sesudah dikurangi pa 
djak ia toh hanja akan meneri 
ma 10.000 pond. Hadiah perka     

  
  rakjat jang masing2 akan 

mempunjai - harga diantara Rp, :61000,— Jan Rp,:7:8001—, 

winan tidak dikenakan padjak. 

| SALATIGA, 
Dapat subsidi 

Rp. 161.000.— 
Sedjak bulan April 1951 tem 

pat pemiliharaan orang miskin 
Sonopopo - disebelah .: Selatan 
Salatiga telah dioper oleh Jaja 
San Amal Kristen: berhubung 
dengan  keberangkatanja ke 
luarga S.A. Emmerik, jg 'sam- 
pai pada saat tersebut mendja- 
di pengurus/ “pemilik ' tempat 
itu keluar negeri. Sedjak pengo' 
peran itu segala sesuatwjgber 
talian dengan beaja2 jg tadinja 
djuga sokong gleh Djawatan 
Sosial ticlak dapat  dilangsung- 
kan sehingga untuk sementara 
waktu semua perongkosan ha- 
rus dapat dipenuhi-dengan lain 
usaha darj Jajasan sendiri. 

Kini telah didapat keputu- 
san dari Djawatan Sosial bah- 
wa untuk bulan2 jg telah lam- 
pau dalam tahun 1951 kepada 
Jajasan Amal Kristen  diberi- 
kan subsidie Rp 161.000 bagi 
Sonopopo, 

Pada saat ini banjaknja jang 
dirawat ada k.1 700. . Sebagian 
besar terdiri atas . mereka jg 
telah bertahun- tahun betem- 
pat tinggal disitu. 

KENDAL. 

Pemberian Idjazah. 
Kemis pagi kemarenidi Ka- $ 

bupaten Kendal telah berlang- 
sung upatjarakeresmian 10 tja 
lon Guru Ma Sing oleh Ken. 
Pendidikan A ja- 

wa Tengah telah “diber kan 
Idjazah, '. Selandjutnja tjalom 
Guru,2 tsb. akan dipekerdja- 
kan di S.R. dalam Kabupaten 
Kendal |. Ba En 

Jeep..contra truck. 
Pada tg 1 Januari jang lalu 

djam 3.30 sore di Tjepiring tih 
terdjadi tabrakan antara “jeep 

| Tentara SSK Tjepiring dinian 
Truk TO Hong. Jeep tersebut 
ditumpangi oleh 3 orang 'Tenta 
ra SSK, Tjepiring dan 1 orang 
keluarganja jang semuanja te- 
lah tewas pada waktu itu djuga 
Adapun sopir. Truknja dalam 
keadaan:sel : 

PEKALONGAN. 
Kampanje penerangan. 
Atas inisiatip Djawatan Pe- 

nerangan - Kabupaten  Pekalo- 
ngan, pada tg. 30 Desember 
1951 bertempat di Pendopo Ka- 
bupaten telah diadakan rapat 
bersama antars Djawatan “Pe- 
nerangan Pamong Pradia, Po- 
lisi Negara, Difawatan Penera- 
ngan Agama dan P.DM. guna 
merentjanakan kerdja bersa- 
ma, melaksanakan kafnpanje 
Penerangan memenuhi“Instruk- 

Si bersama antara? Staf Pene- 

1 

'rangan Divisi Dipgnegoro, Kan- 
tor,Urusan Agama Propinsi 
Djawa Tengah dan Djawatan 
Penerangam Propinsi Djawa 
Tengah. Dalam rapat tersebut 
telah diamb'il keputusan me- 
ngadakan 'kampanie  Penera- 
ngan bersama di 15 Kejamatan, 
berkenaan dengan gangguan 
keamanan, dan pula berkenaan 
dengan adanja peristiwa Bat. 

426 jang kini masih berdjalan. 
Kampanje mana akan pa ba 

pada, bulan Djanuari 1952, 
  
3 
25 

  

 



  

  

       

  

    

  

    

   

      

  

  

    

   
    

      

         

  

  

5 3 , 
5 £ 

1 £ Keras Yana " Sia 9 ». 7 : C 7 isagi lahan sebodoh ini! Kerdjaiah sedi- - : 2 3 
TURUT BERDUKA TJITA $ ah nu ti kesalahan Husain ai. Tuan eka aku lagi f1 kau Kerana an Sh 

4. K3 
S3 Di £ 5 13 La : . | aku akan terpaksa melepas sampai habis... .. "mang selalu lesu, Min. 

Tn kai Dengan rasa pedih setelah mendengar kabar: bahwa Sa- Haa Pe an Pera melapan Kubikin lagi kesalahan Tjobatoh tarikan te 
Perusahaan batik 

habat karib kami dengan mendadak telah meninggal du- : jang bodoh. —| siarat! & 

     

  

    

      nia pada tg. 28 Desember 1951 karena ketje akaan motor: 
Tn. RICHARO BERGAMAN 

Waktu hidup sebagai Kepala Tata Usaha Inspeksi Djawa- 
tan Pertanian Rakjat Propinsi Djawa Tengah di Sema- 
rang, 

  

| bukan industri. 

        

F mengerti tentang seluk 
t & alam pembatikan dapat     

Jang turut berduka tjita: 
a/n, Seluruh Pegawai dari Biro Teknik Electro 

   

  

   

  

Pe Lah 

  

   
   

  

     

      

      

   

    

      
   

      

    
3 Sana anna L Ko natah s : : Ne anna ayuan Purwodinatan 10 Pedan PAN : oleh fehak Pemerentah Belan- DAPAT DIDJUAL ATAS INDUSEMEN DARI Pen D. '1t -— Semarang, 3 IA SA p da, demikian djuga, PERSEDIAAN SOEMARNO / SOEKARDJONO, KA LA ! aa kedudukan batik dise- 1 . Ka 1 kepada dinas keradji- 

13 223 Pond Ne an Custom Deluxe Madjapakit, iIh. 

  

tetana KETEHATAN TERRIMAA | CE 

  

   

   Sungguh bagus. Min. Belaka- 
ngan ini kau madju pesat benar 

    
   

      
Aku diberi nasehat masak pakai Palmbaom kata- 

   
          

   

  

  

    
      

    

    

    

  

      

    

  

sai ebu #jorak »parangrusak”. | 
4 Djuga bahwa batik perwudju- 1 : F Sekesrs senin AN 5 nja enak betul rasanja. pula banjak Vitaminenjo Aku kini dapat lagi memberikan 

S tan daripada Sani dokis Ani 
Sa alat TENTO LEMAN BetKAN? Ah : dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. kepertjajaanku. Sudah seharus- |. Ukir, bisa disaksikan daripada g MAKA TURUTLAH PENASEHATKU 

Me 
batik? kklassiek jang penuh (WI, AGAR KAU LEKAS BAIK... PA a esa 

SEGERA MINUMLAH ANGGUR & " berisi simbeol jang mengan- BRANAK .sARUDA BOLA DUNIA IN 
dung arti filsafat, malahan 

JANG TERKEWAL KEMANOJURANNYA 
.   1 

ajak” pula elukiska: “ ea 
AI Tentor - ea e g 
ma (lihatlah: semtn, binfutu, | IC Up     

     

      

    

     

  
  
  

     

  

    

    
  

          
  

  

  

  

    

  

    

    

       

  

    

      
        

  

  

  

  

  

  

  

  

      

0 bango-tulak, teruntum d1.) 
2 “ 

djuga orang mentjoba merubah ! ii 
| : 

2 perusahaan batik mendjadi in- N. V. Handel Mij. 
g W 1 1 “ 

5. Sustrie, tidak berhasil, karena : SO Memanas uns Selai sipa'nja jang istimewa, 
3| AAN Naga Ta "NE 5 51 PA 191 . Gjuga dalam banjak hal, kenja 

3 1 4 8 | taan perusahaan ini jang sa- i 
| L t k t h t Ya Pa oi dikemudikan oleh eza nikma # dan se 3 A . Wanita, tjotjok dengan djiwa- . 

: nja jang halus. : Na Pn DJAWA-TENGAH 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is: TOnapaa 5 saja 4 3 00Jong 16 — Telf, 200 — Semaran 

: Tana AN Puan inni2. Kiliaal: Kesunean 23 — Telf. 609 — Tjirebop” LN aduan Ata Pan EN aa heran (honingrgaias Ini 
“Tan 1 2 5 ON 

& y | N.TE en . he - 
St Peng Jang me | aa Sd adah NAGA meninggikan rasa asli dari tiap makananidin mem- 5 nge annja, maka kehidu- | Sexi 

5 UU ka Mag SA 5 Sa dunia pembatikan mempu- Ni Aipanhahfar Aa Png an buat hidangan mendjadi hidangan pesta. . «4 «, £ n i He taen baaa 
: ANN an Ok dalam 1 

Z € : @ ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkanoleh karena 
Na Mena  esrnia jang am 5 2 : BEP,” | kekajaannja akan vitamin! A dan .D. 3 

: an Kesenian 
. maks meluasnja Iebih banjal asil Penarikan Undian Baran Pusat pendjuwal: BAN SAN YOK PANG Kopasan 216-218-220 Surabaia tjondong kepada usaha sosial, : BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO P.&.D. | Sa Panen 

Naa" epekeroja- ke IX pada tanggal 21-12-1951 Agen: Semarang” Aa NT AL ENI a ratusan ribu . 
8 Ii Er va x : 

5 orang, disamping pekerdjaan- SEPEDA ,HIMA” / ,MANSONJA"”: : Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. 17. "HASIL DARI DJAWA NAN INDAHJ “nja masing2 jang sudah terten : £ t » $ Toko Obat NGO HOK TGNG, Gang Pinggir No. 1. Pa 
3 ag. 13344 13392 24771 26946 35199 36203 73418 92880 Toko Obat ENG TAY - a : Pe AA Ng Teen : SATU STEL THEESERVIES UNTU 1G: CHERIBON: Rumah obat Thian Tek Tong. an C1 Batik merupakan salay Satu PN Saga naa en Sa FS "UNTUK 6 ORANG: PEKALONGAN: Tjie An Ho, Tay Tjhoen Ho, Eng Hok Tong A.O. KRIJPTOK LENS 
IG Se eng atu 2 | Te2 I3TOK 67576 73669 86878 93894 101939 108767 | TEGAL: Thio Seng Ho, Po Seng Tong: 

. 
- . - j £ 

. 

# 

Jang kita, jang ada tanda2nja |,” KOOKPLAAT LISTRIK: TIEPOE: Toko Item, Heng Liem Tong. Baru teri m3. 
“akan menghadapi kegelapan, | 20159 32321 44689 66252 66729 84154 86224 05315 go4e 108686 

| ! 
E- An aka apa pagusiam Pe SETRIKA LISTRIK: 

Short block haru Ford |-3 
5 wajan 1 h 6843 Dai E 297 ce 2 ag 

: 

' Gopi keraritan AL. kalsu tidak | “010 10813 IORI7 52684 52763 68553 93925: 105604 108603 : nt? 1 : . mendapat eliharaap jang | SATU SET PARKER ,51”: Sid IC y 
Tr 1. 

B0 nyata Kang Kbs kn eba Me Le Na , untuk Truck tahun 1948-1951 "maja ada tjara2 jang tertentu, | 38908 54884 56140 77661 S9851 Konga Segan 32051 34037, 37528 SHANGHAI OPTICAL Co. 1 
5 PA , tentu, S4 50140 77661 82851 88783 90721 94442 102577 105941 GG 5 Na - 
untuk" menarik perhatiannja SATU SPT Sanam naa : Pekodjan 82 — Tip. 1125 Sems. ta 5 2. angkatan muda kita. Ada bebe |” Ne PN Manan ih SENTINAL DE LUX: aa (GAN INDUCEME : N. V. H an d Ce 8 vm 1. EA 
tapa pengusaha2 batik jang | |/04 20547” 26624 34122 40690 56960 60200 62306 73254 78863 DAPAT DIPELI DENGA) NT. KERETA2 Sa ep SU Sa 
mempunjai pandangan djauh, | $1523 82459 86281 36286 87470 90342 Sono Sae, TA ee. 5 « 
tetapi uSahanja kedjurusan ... SATU BLOK TEXTIEL: - 

Fei g 
memikat hati? Wanita luar Ne 2 Ne : Chevrolet ) geri tidak sadja k , knaya 10553 21552. 22872 24139 26062 41508 44528 Pa MEN : : Tapat Benang, maen | 17625 52342 65450 74526 75563 80406. 82378 83851 Cc adillac ) Tahun ! ML SA Bodjong 76. — Semarang — Tin, 1400 ( dari Pemerintah, malahan da- & ARLODJI TANGAN WANITA 17 EATU: ' 3 # 19 52 2 : 

x - 
EA EA AA Tua 

- Jam dunia pembatikan pada ma 10365 11758 14105 14622 14956 15938 21844 27666 29660 31969 Buick ) 

! 

| "na anang aehir2 ini seakan2 men | 37145 38102 39735 41709 43114 44453 45632 48010 50826 55978 39 
Pena an Ge . - 2 

pc dapat banjak dorongan, supa-| 68940 60121 70920 71506 78746 101482 102245 1x3) 107782108211 | | KETERANGAN2 UNTUK MEMPESAN KERETA? INI Lagi kabar pentin Gg 
z jalekas......... gulung tikar. Maa KR ea ama in Sela Manga Oa Ha LE MA LA ANITA “BISA DIDAPAT PADA KANTOR KAMI: : 

: 

: - : " ARLODJI TANGAN LAKI - KAKI AUTOMATIC: Ta 3 5 Tuan ingin membuang uang tidak dengan pertjuma? f ba aa NAM DAN batik | 15000. 15553 23016 12634 83059 “40025ioohi PMP 57841 63290 Bong Mana Datanglah di N.V, PRIHADI Purwcdiratan 59 Semarang. & A03 eny .. 1g da se 71494 72638 73201 77284 77698 78501 88959 01753 : 
CYCLEMASTER COMPLEET DG. SPEDA sudah datang. lagi. 

ar utan Kalbe Petonedia Nan 2502 96235 99001 101990 102413 103636 109750 FE ee KE En Ea Satu-satunja Brommotor jang sudah membuktikan kesempur- 
nja, terutama chususnja bang: LAMPU PETROMAX ,VERITAS": MEA AE an 

naapnja. Lain dari jar in. Praktis, kuat, hemat, fjepat. Re- 
| sa Djawa, kerugian besar: di- 13412 19481 24354 20069 32558” 37858 : : 

serve onderdelen « Ii tjukup. Komentar ta perlu, jang & pandang dari djurusan sosial, / 40174 41040 42029 51646 52360 52782 aa Pn g g GG. Banana S in datang dan berhubungan, »djangan 
: ratusan ribu orang jang bakal | 54882 57009 60714 70749 73567 76997 78257 82369 83095 83707 £ Electro #9 Ba sampai terlambat. kehilangan penghidupan: dipan | 83934 97320 99181 99283 101627 108636 105465 | Ba ia ses Hormat kami i dang dari djurusan ekonomi, | « Kiat: sana San, ST na nana : 5 NADA aa z & “Tilp. 295 

Direksi 
sebagian besar middenstand ki h STEL DJAS HUDJAN (UNTUK TUAN/NJONJA): Ra Na Tambaksegaran 86 Mean Ina, Pe ta.sjang sebetulnja djumlahnja | 12546 20306 20302 30667 35755 36754 37ILI 37795. 38650 41783 (Taman Purwodinatan AP Nan Sa | Mn aa 3 sangat ketjil itu, akan tamat | 43315 48384 49648 51109 59424 59425 61625 61874 63579 : : . Bantalan Sintya bambang UU '. MENGHATURKAN SISLAMAT TAHUN BARU 1952 djuga sedjarahnja dan ini ber! 69853 72970 75311 77480 87033 89136 95024 104769 105821 menjampaikan kepada para langganan dan handai taulan: He sadel ek | Firma Tok OEN JOGJA" '—exti modal Nasional makin men Ne SEMOGA TUHAN JANG MAHA ESA melimpahkan Pa | a Toko ,, — TN ep nak san | ARLODJI TANGAN LAKI - LAKI 17 BATU: “ HIDAJATNJA dan memberi KERUNIA Ti | Tugu Kidul No. 24 — Jogjakarta, Ba Aan pan 13936 17395 20322 20732 23129 23795 29372 30267 33294 — dalam tahun 1952. , | Succes. | 

| Benar2 mereka kini teran-| 34769 35304 37051 39125 40317 40684 43502 45823 49316 s01gt Nee eksis bahnja dari dalam | 52647 51331 56120 57396 58344 6I37O GIdSir GrIO26ru3k Genit. Kanan ena MM aa NI MALAMED. YM. B8 ea CITY.CONCERN CINEMAS sa 
(kurang sempurnanja organisa | 73587 74954 75392 76454 8OGZL 82387 83240 90763 93268 98223 : 2 

» “sinja) bahaja kelemahan tena- | 100028 109818 101723 103986 106100 106334 109714 Aa , Pekan D7 tahun)! LUX 7.5 9 Ini Malam De MB (u- 17 tahun) . i r3 kjat J S 7 ADALAH SEBAGAI BUBUK M KAJU? Jeanne Crain — Ethel Waters 4 : : | 
ga membeli dari “hak rakjat, SATU DOOS ISI: 1 ARROW HEMD, 1 HEMD BIASA, Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTES. Tanda2 | Behef Peran ore 3 che Joan Fontain 3 . 1 vw 74. Menarik dan , 
bahaja tekanan mo al $ asing, 1 TOOTAL DAS: penjakit, selalu marah-marah, "muka putjat, makanan kurang Willi 5 - Pinky ea Patric Knowles . 19 Y S Menggemparkan $ 
ARA “laa Bahaja padjak pen 12630 21045 21272 24923 27249 29702 hantjur, perut kembung, kepala pusing, lekas tjape, tidak bisa” | William Lundigan » : djualay, sebagai sincarnat.enja | 39762..32073: 32414 35130 36425 36808 37703 39604 46229 46674 | tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan, pikiran tidak tetap  OMON:- 5—7—9-— (7th)| GRAND 7.— 9.— Ini Malam' Penghabisan (Seg. umur) 
padjak peredaran, jang bukan 46931 577 51470 52083 54492 57057 57896 61665 61820 62426 dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu Jane POWELL — Ann SOYHERN Bing Crosby 9 —. “Gloria Swansoni “En sadja sangat berat, terapi mem | 65773 67882 69455 71437 71810 71860 73535 14145 74973 80971 semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- "tg maan | An " SO se ma 1 berlag tenaga, pikiran dan ...| 34993 85783 86211 87770 91754 93154 93623 94869 96028 97326 | PIARAANYA : : Mane koes lo io “ '»Down"“ Memorv Lane” 

: Bgtek z : Oa i » UO 5 yY 
4 ketenteraman bekerdja. 1100277. 103683 109789 JARIANOL, Harga per botol ............ Ki Enya Rn kel Kru R 20,— #M-G-M's Musical Spree ! Me | PE aa Fan ata : KAIN: : Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10074 tidak luntur dgr.R25— | lor by TECANICOLORJ/ : Besok malam Iv cd ett AS ! 

& —BANJUMAS. 10172 41481 11760 11800 12275 12534 13303 13815 14035” tdoc4” | 2.81. R 10,—. A DUNIA jaki-lati 1 See Lan era ON ri a : 
Be 15267 16191 16396 1717 17268. 1teos 1713! Asin tetas tenan an an an Can BESOK MaLam Obat ZALF FACE CREA janaja untuk mi angkan | Metropole 5.— .— 9.— el Royal 5.- 7.- 9.- Ini Malam Penghabisan Ji7 tabun| : 

Kader ko-operasi. | 22363 23667 24454 24681 25295 25603 26327: 26807 26024 21662 ' Naa 13 An Pa ea en aa ee a kader ko-operasi jang | 32758 33082 33274 33283 33312 33664 33880 34998 35426 35472 : Neni : da isi : | #| Bintang baru dlm. 89 Gempar 
B | 32798 33082 33 St langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit. | ,Mr. Belvedere Ings Ing ne : p 

3eigan berturut2 telah mengi- | 35540 38436 38663 39113 39187 40055 40197 41173. 41232 42158 Harga R 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE. 
an ana Ie Blnga 18370 51912 32446 52740 52790 32022 SalI7 SIA aans Paseu (SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1076. Untuk mengobati se. | Ini Malam PENGASISAN Besok malam 5.- 7.- 9.. BAGIAN KE 2. ITAMATI dari 4 h Banjumas, telah menga | 48379 51312 2 Es Danu ala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 17.—9.— funtuk: segala umurl! : : # Lebih Heibat dan JnkaNonperongimakaudnia | 20 Aa te Kg Pa Ga Ban 2 22 | Kama Nata edi Badan, Kami Ing en du Man (2000 luntur segala umur) |,Atomman versus Superman! tebihotm antardjain untuk memparke- | »8123 554 ba jg 2 Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- " | 4 aa . : " Mn aa aa Aa 66924 67564 67822 5 69669 70267 70318 7 8 luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- #s8 Waruer Bros' Technicolor 38. COLUMBIA SUPER-SERIAL U a 

dan disping itu djuga mem | a49 74082 75081 75953 75963" 26220 16289 7031 78433 78984 PN nt AN 5 bentuk tu organisasi jang | org 79218 70677 BO13I 80287 40373 80464 80665 80758 kidre | | mJakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram. IN "3 : 27 
1 2 9078 792 : ta i : S diberi narM “Ikatan Kader Ko- | 355 gisi1 8ios4 82138 82376 83787 84732 84085 85102 85280 | but, tempo 5 minut garantie. PARRA A ah 1Opa Ofiyaia Nan (7 eng ,Atomman versus uperman World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 1 9 10.00, HEIBAT DAN MENGGEMPARKAN 1 £ : 

rasi” dkabupaten2 dalam 5 7 7762 87716 87801 - 88387 88444 89931 90092” 91282 2 
ope 85846 87285 877 7 88387 8 Sawah Besar 14 Djakarta Tilp, 3804 Gmb. Pe Kwang —  Yuen Chuen 
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| Caerah Banipas Tugas Para | 91773 01922 92138 9296792305 01333 03715 94574 OSIS4 05369 2 au du : 
kader ko-opeMi itu jalah MeM | 95856 9651196967 97808 97971 98059 98542 99262 100126 100205 : juga Ip $ —— 
perkembanganprganisas:2 ko- ”100764 102181 102362 102439102674 102765 103032 103294 103831 104231 “| Tan Oa Sa RUTIN 2 : si otrange Woman R “5 ti 1: 9, ik ini ar Tan fu. 13 tahun) operasi di desak atau daerah !.194316 104486 104489 104566 104888 105334 105425 106Z03 106284 106684 jalan Tepekong No. : Ba ea osi Tjem Kam San Tji'" , 
K3 : (067 7 07781 108395 109446 109494 109781 109829 109988 13858 MEDAN. malam Ph tu (OUW PBE TJOA) inja masing2. | 106769 107415 10 109494 10978 | | Pa Nae Han 

| “IsThe.Glorie of Islam" 9 

  

  

    
  

  

   

s IN - : PE AA Ia tata PA uan rn Ana Roy Rogers 433 —— e 
la 0115 JANUNY selasa) sor€: | Aa Re Boer SRS) Kane Ya neo | | kenang MA : 2 2 si ANG £ 1 EY, ION/T DO. ' 2 “- kendaftargn di PAYANARAN 25 — SEMARANG. x - MUCH GOOP/ You Covesen.HEve) 3 

“ LLABY. 

YOU AINIT GOT “Ia ( ke 1 € Ud 'k NOBODY:..VET,3 leg 
5 WiLLiAm “(ng 

be 
n, 7 

TAU 
   

  

     
   

  

: KAISE “EM 
| Lae - SOLO P i 

en AN djam Si aa : Kel ng pawon : Ta 
LN uku jg. berisi beratus ratus $#p makanan Indonesia Tiong- 

UI 

Europa jg harus dimiliki, tiap Wanita jg menjeleng- 

Mean Ui NA 

   

  

akan rumah tangga. Harga 
Mn Ken na ada | 

Pesen tempat j 

dibuka mulai 

djam 11.— 2. 
            

    

    

““pelah lahir dengan selamat pada ha 
1951 djam 8.30. pagi, 
Putra sulung kami: 

27 December       
  

     Hi. KING FEATURES SYNDICATE, Ines, 
      

  

TJAN HOEN ENG 

f        
  

| Atas petawatan jang baik MA Kk dan Bidan 2nja, Ibu Sa Dengan lekas dan tenang — Kamu kubunuh jang per- «« Kukatakan, angkat dia, — Selama aku masih dapat 
| Se NN Naa an selamat, 4 di Eki aus bertthulak ! tama2, Willie O'Dooley! Wauaby. Kutembak kamu... mentjegah, tak akan ' berhasil 
j4 BEN , Bemardia. da — Perbuatan ini tak akan Hey! kamu membunuh seseorang! ! N , LM 
p R1. Dr iiem Tiay Sien met: uok membawa  'kebaikan untukmu, 3 

h 2 Dipa 
| Sa SALA Ai Pegat, . » IN“ : : $ (1 Wallaby! An jal! 0 Druk, VII No, 68WINJA/T1B, “——— diba  i | emak meeip TECANICOLOR, 
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' Perang Djepang- 
Bisa Dihindarkan Seandainja Surat Mandlang 'Roosevelt 

Disampaikan Kepada Hirohito :: Shi generu Togo 
Me-Sabotir Usaha Bernard Baruch 

— Oleh: Sian Kurusus Ambassador Istimewa Djepang Dim. Perundingan 
Djepang-USA Sebelum Perang. — 

(Copyright Suara Merdeka" 

s 

  

ABURO KURUSU, 

Dilarang kutip). 
7 P 

wakil Djepang untuk mentjapai perdamaian dgn. 
“Amerika sepuluh tahun jang lalu, dan jang namanja dihubungkan 
serangan Djepang jang mendadak atas Pearl Harbour memberita- 

. unjuk pertama kalinja Calam karangan ini bahwa ahli negara veteran 
Amerika Bernard Baruch menolong usahanja untuk menghirZarkan pe- 

gan antara Amerika dan Djepang Dalam karangan ini Karusu men- 
tjerierakan bagaimana Baruch mengusulkan kepada 
Roosevelt  supaja memberi pindjaman sebanjak 1.600.000.009 dollar kepa- 
“Ga Djepang supaja dengan demikian Djepang tidak usah melakukan pepe- 
rangan Kurusu jazz pada waktu ini tidak be kerdja 
-djuga, bahwa Hideki Tojo pernah mengatakan kepadanja bahwa pepera- 
ngan antara Amerika dan Djepang tidak akan timbul kalau pesanan Roo- 
sevelt berhasil mentjapai kaisar Hirohito. 

lagi 

almarhum presiden 

mentjeritakan 

  
  

BER ALAU MASA DAPAT ber- 
henti sdalam perdjalaran- 

ja sebentar sadja dlm musim 
rontok jang kritis sepuluh ta- 
hun jang lalu, peperangan an- 
tara “Amerika dan Djepang 
mungkin sekali dapat dihin- 
darkan, Tetapi perdijalanan ma- 
sa tidak berhenti. Pada tanggal 
6 Desember 1941 almarhum 
presiden Roosevel: ' mengirim- 
kan pesanannja jang ,,persoon- 
ljk” kepada kaisar Hirohito da- 
lam mana-ia meminta supaja 
kaisar itu mengerahkan segala 

tena ja untuk melenjapkan 
awan2 jang gelap meramalkan 
peperangan dj Pasifik. 

Roosevelt mengatakan: “Sa- 
ja jakin bahwa tuan dan saja, 
tidak sadja untuk kepentingan 
bangsa Tuan gn bangsa saja 

" tetapi djuga untuk kepentingan 
manusia pada umumnja mem- 
punjai kewadjiban jang murni 

dalam mempertahankan perda- 
“maian dan menghindarkan ke- 
matian dan pembinasaan dise- 
luruh dunia”. 

Tetapi ,pesanan almarhum 
“presiden Amerika itu tidak per 
nah sampai ditangan Hirohito. 
(Lapuran2 jang diumumke mn 

Hterlahir 

ber — jaitu sebelas seteng gah | 
djam kemudian, 

Bekas duta Amerika di Dje- 
pang, Joseph CC. Grew, dalam 
bukunja jang terkenal itu ,.Se- 
puluh tahun di Djepang” men- 
tjerterakan, bahwa ia mengun- 

djungi Shigenori Togo pada 
waktu tengah malam dan" me- 

minta kepadanja apakan ia da- 
pat berlemu dengan Hirohito 
untuk menjampaikan pesanan 

itu kepadanja. Grew berbitja- 
ra dua puluh menit lamanja 

dengan Togo, jalu duapuluh 
menit sesudah tengah. . malam 

dan tepat tiga djam kemudian 
bom2 mulai djatuh atas. Pegal 

Harbour. 
Almarhum Hideki Tojo. men- 

tjerit erakan belakangan kepada 
saja bahwa kalau pesanan Rco 
sevek itu sampai ketangan H!- 

rohito peperangan. .antara. Ame 
rika dan Djepang tidak akan 
timbul utk memadjukan 
Sau permintaan jg. persoonlijK 
dari Roosevelt kepada Hirohito 

dalam bikir an bebera 

pa pem imnin Amerika teruta- 

Gee 

     

  

  
Semendjak waktu itu mengata- | 
kan bahwa menteri Inar negeri 
Djepang pada waktu itu Shige- 
nori Fogo tidak menghendaki 

siDdaja Hiroki#op mengetahui isi 
nja pesanan Roosefelt itu). 

Kawat jang berisi - pesanan 

tu dikirimkan dari Washing- 
ton pada tanggal 6 Desember 

djam 9 malam. Kawat itu dian- 
tarkan kevdda keduataan Ame- 

rika di Tokio pada djem 10 50 

malam pada tanggal 7 Desem- 

ma dalam kalangan agama. 
Almarhu m Hidenanp Terasa- 

adalah sekre- 

  

   
   

  

Iki jg wak'u iti 
taris pada kedutaan Djepang 
di Was gton, mengatakan ke 

pada iwa pendeta Stan 
ey ah lama berpikir2 

  

madjukan permintaan 
pada Roosevelt. 

pemerin ah 

ggal 26 Decem- 
1 ditangan ka- 

2. bahwa waktu 
ba utk mentjari sa 
ian jang luar biasa 
hkan pertikaian 

Y den Diepang.: 
girimkan kawat sep 
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ate 2 

  

na 

Saj Sai. 

  

Mineral: Didunia 
“ Russia Manduduk! Tempai2 Jang « 

$ Strategis Menguniungkan 
MENURUT, SEORANG peribesar ii:ggi Biro Pertambang- 

an Amerika Serikat, En er Walter 
Serikat makin lama maKin tergantung 

be Tah dunia Barat dan Timur Di neral (bahan pelikan/ dari 
bantahrja teori jg mengatakan, 
rat dapat menfjukupi kebutuhan diri akan bahan? 

Pehrson, Amerika 
dari import bahan2 wi 

bahwa negeri2 Belah Bumi Ba 
pelikan, 

hingga mereka tak perlu men Gdatangkannja dari Asia dan ii- 

mur Djauh, 

Negeri2 Belah Bumi Barat | 
akan apat mentjukupi kebu- 
tuhan akan mineral dari dae | 
rah tadi, apabila menghemat | 
pemakaiannja, kata Pehrson | « 
dalam analisenja tadi jang di 
tulisnja untuk "American Aca 
demy of Political & Social Scien 
cas”. 

Seterusnja Perhson memper 
ingatkan, bahwa Amerika Seri 
kat tidak mentjukupi sumber2- 
nja didalam negeri, ataupun 
berkurang simpanannja menge 
nai beberapa mineral jang pen 
ting. Dalam tahun2 belakang- 

.an ini, produksi Amerika Seri 
kat akan Tembaga, timah hi- 
tam seng.dan minjak tanah ti 
dak mentjukupi kebutuhannja, 
dan terutama mudah kekurang 
an bahan2 dari golongan ferro 
alloy. Dari golongan tsb: tadi, 
Amerika Serikat hanja tjukup 
menghasilkan molyhdenum un 
tuk mentjukupi kebutuhan di 
dalam negeri. Lebih dari sete 
ngah dari persediaan tungsten 
Amerika Serikat harus dida- 
tangkan dari luar negeri. Man- 
gaan, nikel dan chrom Ame- 
rika Serikat tak seberapa peng 
hasilaahja. Hanja sembilan di 
antara matjam mineral penting   sadja dapat dihasilkan dalam 
djumlah jang sama sekali men , 
tjukupi di A.S. (@'antaranja | 
ba'ubara bidjih besi dan mi- 
njak tanah. 

“Tetapi, kalau kurang ba- 
njak diketemukan sumber2 mi 
njak baru, maka dimasa jang 

akan datang jang masih dja- 
uh, Amerika Serikat mungkin 

y akan mengalami kesuykaran2”, 
" kata Pehrson. 

| 'Menturut Pehrson, Sovjet 
“Uni Yalam hal mengerdjakan 
sumber2nja ”djauh  terbela- 
kang .dari Amerika Serikat 
dan Eropa Barat”. Tempat So 
vjet Uni diantara daerah2 per 
industrian didunia ialah Sesu 
dah Amerika Serikat dan Eiro- 
pa,Barat, kata Pehrson, Akan 
tetapi, apabila Sovjet Uni su- 
dah mengerdjakan sepenuhnja 
Segala kekaiaan mineral jang 
tersimpan didalam wilajahnja, 
maka negara tadi "akan lebih 
mudah mentjapai kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan 
Sendiri disri dalam negeri.” 

Seterusnja pembesar Ameri- 
. . 

  
  

   ka tadi | bahwa 
Gjumiah jang belum 
mulai digah di Sovje: Uni me 

| mempati tempat nomor 2 didu- 
23 jaitu sesudah A.S., se- 
dangkan simpanan ba tubara 

tadi jang baik untuk dipergu 

hakan dalam pembuatan ba- 
dja di Sovjet Uni adalah ba- 
njak pula, Reserve bidjih besi 

Sovjet Uni jang tjukup nilai- 

nja untuk diperdagangkan, me 
lebihi "apa jang-terdapat . di 

Amerika Serikat. 5 
Sovjet Uni adalah satudnja 

negara didunia jang tjukup 
mempunjai margaan dan chrom 
Gidalars batas2nja, kata Pehr- 
son. Jang perlu didatangkan 
Sovjet dari luar negeri ialah 
antimonium, bismuth, candium, 
cobali, tembaga, intan untuk 

industri, tiwah hitam, air rasa, 
molybdenum,- belerang alam, 
timah putih, tusgsien dan seng. 

Keuntungan geograji 
& strategi bagi Sovjete 

Menurut Pehrson, kekuring 

an Sovjet Uni akan bahan2 pe 

likan tersebut diatas tadi ha 

rus dipenuhinja dengan Import 

dari luar negeri. Akan tetapi 
dlm pada itu Sovjet Uni mem 
punjai keuntungan dalam hal 
letak geografi dan strategi, ve 
hingga Clapat “ mendatangkan 

| bahan2 tersebut tadi dari da 

lam benua Eurasia, sedangkan 

| Amerika Serikat untuk menda 

| tangkan berbagai matjam ba 
han tergantung dari sumber2 

diseberang lautan2. Perang Du 

nia II telah memperkuat kedu 

clukan Sovjet Yalam hal ekono 
mi mineralnja, jang sebelum 

ta merupakan kelemahan ba- 
ginja, 

Misalnja Soviet Uhi kini mempu- 
njaf ptioriteit pertama dalam hal 
persediaan tungsten dan antimo- 
njim jang terbesar diseluruh dunia, 
dan sumber2 timah putih dan air 
rasa jang tjukup besar. jaitu darj 
Tiongkok dan molybdlenum  darj 
Mantjuria. KedudukansSoviet dalam 
hal nikel mendjadi lebih baik. ka. 
rena setelah perang dunia II men. 
dapat tambahar wilajah dari Fin an. 
dia (Daerah Petsamo ataw Pechenga 

mengandung bidiih njkel — jang 
Red.) 

Polandxs . dan Dierman Timur 

mempunjai sumber2 timah hitam 

dan seng jang penting. Hogaria mem 

punjai reserve bauxit jang besar, 

sedangkan Rumania mempunijai Mi. 

njak tanah. Disamping itu, kata 

Pehrson. sedjauh pengetahuan maka 

simpanan Oa jang terbesar di 

Fropa terdapat di Djerman Timur 

dan: Tjekoslowakia, (Antara — UP) 

saja, menteri luar negeri Togo 

dalam. mana saja terangkan ke- 
padanja tindakan? jg hendak 
Saja djalankan itu. Ia mendja- 

wab saja bahwa belum lagi “iba 
waktunja untuk mengambil tin 
akan jang serupa itu, Walau- 
pun demikian. saja landjutkan 
usaha saja dalam mengandju:- 
kan kepada -presiden Roosevelt 
supaja berhubungan . dengan 

rangkan lagi bahwa segala2nja 
in didjalankan dalam usaha jg. 
rahasia dan-harus dirahasiakan 
kenar2 dari kaum. militaris dan 
beberapa pembesar2. sipil. oleh 
karena "semangat utk. berpe- 
rang sudah meluap-luap di Dje 
pang sesudah pengumuman me 
merandum sepuluh poKok dari 
pemerintah Amerika tertang- 

gal 26 Nopember. 
Kalau rahasia kami kabotjo 

ran maka sulah dpt dimenger 
ti bahwa beberapa orang jang 
terlalu . bersemangat dalam 

staf kedutaan kami sudah. ten- 

tu akan melakukan kekerasan 
bahkan pembunuhan — utk. 

menghindarkan dilakukan mak 
sud saja itu oleh karena bagi 
mereka tindakan ini samalah 

artinip dengan . pengchianatan 

Pada waktu inilah saja berte 
mu Bernarg Baruch dan perte- 

muan kam: berlaku pada tang 
yal 30 November Dalam pembi 

tjaragn kami itu ia mengeluar- 

    
pang tidak mungkin akan da- 
pat menijanai kemenangan da- 
lum satu. peperangan dengan 
Amerika, Seja setudju dengan 

pendapatnja itu. Tetapi Baruch 
djuge ntengatakan bahwa Ame 
rika hanja dapat mentjapai ke- 
menangan dengan. harga jang 
mahal dalam bentuk djiwa ma- 
nusia. Ia mengatakan kepada 

saja bahwa peperangan antara 
| Amerika dan Djepang harus di 
|hindarkan dan ia mengutjap- 

kan kejakimannja bahwa ada- 
“lah untuk kepentingan Ameri- 
ka Serikat sendiri untuk bersa 
habat dengan Djepang di Pasi- 

Sesudah itu“ Baruch me- 
ingusulkan supaja Amerika me- 
mindjamikan sedjumlah 1.000. 

200.000 dollar kepada Djepang 

supaja dengan demikian ja da- 
pat mengurus masalah2 indus- 
trinja dan Soal djumlah pen- 
daduknja jang semakin berli- 
pat ganda itu dan jang ditjoba- 
nja untuk memetjahkannja de- 
ngan menjerbu kenegeri2 lain 
Gan merampas negeri2 itu de- 
ngan kekerasan. Tidak ada 
hasil? jang konkrit jang ditja- 
pai dalam pertemuan ini. Saja 
tidak memikirkan dengan tja- 
ra bagaimana Baruch akan da- 
pat memadjukan usul2 ini ke- 
pada Roosevelt. Dan saja dju- 
ga tidak tahu bahwa ketika 
saia sedang berbitjara dengan 

  
sullah meninggalkan “pelabuh- 
an2 dan pangkalan2 dj Djepang 
untuk memukul Pearl Harbour. 

Masa dan waktu tidak me- 
nunggu hingga usaha kami da- 
lam mempertahankan perda- 
maian berhasil 

Badja Russia 
nd Sama Dgn 
- Perantjis- Belgia— 

Ta kia Didjadikan Satu 
ENURUT SIARAN Kailio 
Moskow pada hari Selasa, 

Sovjet Uni menghasilkan badja 
jang sama besarnja dengan pro 
duksi badja di Inggris, Peran- 
tjis, Belgia dan Swedia “djika 
digabungkan, Produksi badja 
di Sovjet Uni dalam tahun '51 
ada 2 kali sebesar produksi ba 
han tadi ketika tahun 1948. Ke 
naikan produksi badja di So- 
vjet antara tahun 1930 dan '51 
ada hampir 3 kali sebesar pro- 
duksi-tahunan badja di India, 
kata siaran tadi seterusnja. In- 
dustri mesin di Sovjet Uni ke- 
tika tahun 1951 menghasilkan 
lebih dari 460 mesin type jang : 
baru, (Antara). 

  

EMIMPIN PARTAI Neo- 
Destour- Tunisia, Habib 

PBourguiba, mengatakan di Pa- 
ris paca hari Selasa, bahwa pe 

njelesaian persengketaan Pe- 

rantjis-Tunisia sukar  ditjapai 

dengan  djalan perundingan2 
langsung dan  menjararikan 
perantaraan PBB sebagai sa- 
tu2nja djalan untuk mengatasi 
djalan-huntu dewasa ini, - Bour   
  

langsung dengan kaisar Hirohito | 
Sudah tentu tidak usah dite- | 

kan kejakimannja bahwa “Dje- : 

Baruch, kapal2 perang Nippon : 
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ne
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ta 

ngenai soal2 diplomatik, 

ini sudah dianggap sebagaj ah- 

li warisnja Winston Churehill, 
ialah jang akan menerima ke- 
kuasaan dari Churchill bilama- 

mu!mSkan menarik diri dari pe- 
merintahan. Ia sebetulnja Su- 

dah mengambil kedudukan ini 
semendjak ia mendjadj menteri 
luar negeri ditahun 1935 dan 

mendjadi menterj luar negeri 
jang termuda didunia dalam 
usia 38 tahun. 

"Pada Waktu ini dalam usia 
54 tahun ig kembali pula kela- 
pangannja ketika tenaganja 
dan keahliannja berada dalam 
puntjak jang setinggi2nja. Te- 
tapi walaupun demikian, me- 

ngalam: masalah2nja jang ter- 

sendiri. 
1 

Eden adalah turunan bang- 
'sawan, orang jang tjakap dan 
jang gagah perkasa. Ia dapat 

berbitjara dengan lantjar, te- 
tapi ,argumen” jang @pergu- 
nakannja tidak begitu mejakin- 
kan. Ia lebih suka berbitjara 
dengan argumen jang logis 
dan tenang daripada memukul 
medja. Tehnik jang diperguna- 
kannja berlainan sekali dari 
pada tehnik jang dipergunakan 
oleh Churchill jang suka kepa- 
da ,show” dan drama” itu. 

Eden tidak. suka kepada ,,/ke- 
ributan” diplomat moderen. 
Saja lebih suka pertandingan 
bola daripada mengundjungi 
konperensi internasional”, ka- 
tanja. Tugas pertama dari 
d'plomasi”  katanja adalah 
. mengurangi ketegangan”. 

.Sir Pug” 

Untuk Churchill Lord Ismay 
akan senantiasa tinggal tetap 

,Sir Pug”, Sebagai ,Sir Pug”- 
lah, Lord Ismay bekerdja seba- 
gai kepala staf tentara Ingge- 
ris selama peperangan ketika 
Churchill . mendjadi 
menteri. Pada satu Saat dalam 
peperangan itu, salah satu pem 
bantu Churchill mengeluh ka- 
rena ia terlaly sering mendapat 
tjatjian dan”"makian dari Chur- 

chill Lord Ismay  tersenjum 
dan mengatakan: Saja diuga 
mendapat perlakuan jang 
bersamaan. Kalau dengan me- 
maki dan mentiatii saja, ia da- 
pat melegakan hatinis jang 

lpadat i'u. biarkentah beg' tu” , 

  
guiba memberikan  pernjataan 
ini dalam suatu komunike jang 
diberikan kepada pers pada | 
waktu ia hendak bertolak . ke | 
Yunis untuk memimpin sidang 
istimewa kongres Partai Neo- 
Destour pada tanggal 11 Djanu 
ari jang akan datang. Partai 
tersebut dibentuk ketika terdja 
di perpetjahan dikalangan Par 
tai Destour jang lama jang ul- 

tra masionalis, Dalam kabinet 

    

       

Berkenaan, dgn pengumuman. dogma diterimanja Ibu 
Maria di Sorga, Pemerintah Spanjol telah menjumbangkan 
kepada Paus Pius ke-XII satu microfoon dan peti tempat- 
nja. Microfoon serta peti tsb. berbeda dari pada micro- 
foon2 lain, karena dibuat dari pada “perak, emas, platina 
dan diberi pula perhiasan berlian san robijn,. microfoon 
berbentuk seperti koepel geredja Sint nt Pieter di Roma. 

' Churchill Cs 
“Dim'Kundjungannja Ke 'Amerika' la 

Disertai Penasehat2-nja Jg Ulung 
— Oleh: John Carlovaz Copyright 

»Suara Merdeka”. — 

na .,the grangold man” itu me-'j 

perdana - 

  
ERDANA MENTERI Winston Churchill jang kini, sedang 
berlajar Ke Amerika untuk be: 

membawa pembantuznja jang paling tjakap Mereka inj adalah 
menteri luar negeri. Anthony E den, menteri urusan .Common- 
wealth Lord Ismay dan Lord Cherwell, 
penjelidikan atom di Inggris. Mereka ini 

soal? militer dan Pn atom. ea 
nja ketiga orang ini bersama Churchill dalam pertemuannja 
dengan Truman memperlihaikan bahwa Churchill bermaksud 
membitjarakan bermatjam2 soal jang sudah tentu meliputi 
usaha negara? Barat utk mempertahankan diri terhacap ke- 
mungkinan serangan dari pihak jang dianggap musuhnja. 

Anthony Eden pada waktu : 

Ne Be Sa 

Seorang ahli tentang soal2 
inil ter, Lord Ismay adalah ke- 
pal dari dinas rahasia tentara 

ers selama tiga tahun 
hingga t hun 1936 “ketika 1a 

bagian Asia Te- 
ngah Timur Djauh, Rusia, Po-. 
land & dan Balkans. Ditahun 
1939, Ismay membangunkan 
panity». pertahanan mendjad. 
satu badan jang effisen jang 
bertugas memimpin siasat pe- 
pezangan. 

Ia menemani Churchill da- 
lam semua pembitjaraan dima- 
sa perang dunia kedua dan di- 
samping memberikan nasihat2 
jang berharga mengenai soal 
soal militer kepada Churchill 
ia djuga mengorganiseer sper- 

mainan-2 tonil” bagi menteri2 
dari Empat Negara - Besar. 
Lord Ismay jang sebagai orang 
preman adalah petani senan- 
tiasa mengandjurkan supaja 
persatuan antara negara2 At- 

lantik dipererat. 

Lord Cherwell ,,djoko 
tua”. 

Lord Cherwell ji: sudah bo 
tak kepalanja itu a : nge 
fessor” bagi rekan: am 
kabinet Churchill, Ia tinggal 

  

.kan mana ngan ema lejua 
peperangan. 
chill memberi tugas Ta ebagani 
mengepalai Sea penjelidikan 
atom di Ing 

tidak begitu dikenal orang. Ia 
dikenal sebagai professor Linde 
man jang memberi peladjaran 
diperguruan tinggi Oxford dim. 
experimental philisophy” Te 
Tepi selama peperangan ia men- 
djadi terkenal oleh karena di 
bawah pimpimannja regu? aa 
Inggeris  menem 
ballon2 iang dipergunakan Tit 
menangkis seran udara sen 
diata utk m nasakan ran- 
djau magnetis dan banjak lagi 
perdapatan2 jang berguna. 

. Ia pada waktu ini berusia 60 
tahun. Ia tidak mempunjai iste- 
ri tidak suka minum minuman 
keras dan senantiasa makan sa   Tur 
Tunisia 

| Tunisia sekarang terdapat be- 
berapa menteri dari Neo-Des- 
tour. 

— Komunike jang dikeluar- 

kan oleh Bourguiba itu menjing 
gung nota menteri luar negeri 

Perantjis baru2-ini, jang mene 

  

(— Oleh: 

ra Indonesia berasal 

namun agaknja daerah 
| ketenteraan 

Buktinja kolonel Gatot Su- 
Ibroto sendiri berasal darj dae- 

rah Banjumas, bahkan asal se- 
desa dengan panglima baru di- 
visi Diponegoro ini: - selain 

itu masih banjak lagi putera? 
Banjumas, jang kini mendja- 
bat kedudukan penting dalam 
ketentaraan, misalnja: kolonel 
Bambang Sugeng, panglima di- 
visi Brawidjaja overste Su- 
prapto dulu pernah djadi kepa- 
la staf divisi Diponegoro, kolo- 

| nel Subjakto kepala staf ang- 
katan laut dan kolonel Sadikin 
panglima T & T VII Bandjar- 
masin, semuanja itu adalah 
putera? Indonesia berasal kela- 
hiran dari daerah Banjumas. 
Sebagaimana saja Sebutkan 

d.atas overste Mochamad Bach 
run adalah seorang putera dari 
daerah Banjumas, Beliau dila- 

-hirkan pada tanggal 12 Fe- 
“bruari 1911 didesa Kedungwu- 
luh, distrik Patikradja, kurang 
lebih 5 kilometer sebelah sela- 
tan kota Purwokerto. Beliau 
adalah putera jang tertua dari 

Kjai Hadji Baroli penghulu da 
ri desa tsb. Adiknja semua 

nita, satu diantaranja kini dju- 
ga masuk dalam ketentaraan, 
ialah sebagai komandan kompi 

dari Bataljon 405. 

Seorang ,,self-made 

man”. 
Sebagai putera dari seorang 

penghulu dizaman itu agaknja 
sudah diharuskan oleh adat”, 
bahwa pemuda Bachrun djuga 
harus menuruti djedjak ajah- 
nja, menempuh pendidikan ke- 
igamaan dan Seterusnja beker- 
dja pula untuk kepentingan ke- 

agamaan. Maka setelah lulus 
dari sekolah rakjat (SR 5 ta- 
hun) pada tahun2 1923 sampai 
1929 beliau menuntut peladja- 
ran keigamaan pada Sekolah 
”"Mamba'ul Ulum” di  kam- 
pung Slompretan Solo, didepan 
pasar-klewer jang terkenal se- 
karang itu. Pada tahun 1929 
itu pula ajahnja telah mening- 

gal seclang ibunja sendiri sudan 
terlebih dahulu wafatnja. Se- 

bagai pemuda jang berumur 18 
tahun, pemuda Bachrun barus 

sudah dapat menjingsingkan 
lengan badjunia, bekerdja se- 

lain untuk dirinja sendiri: dju- 
ga guna meringankan biaja 

adk2nja. : 

Pada tahun 19290—1831 he   
Selandjutr didjadikan |. 

Lord aa, d un 1941: 
kawan Churchill ini ja 

ru Ne an P3 Sekolah ,,Mam- 

'UUD Junani 
Jang Baru 

Pegawai2 Pemerentah 
Dilarang Mogok 

RR Da PAUL DARI Junani 
dan para menteri kabinet 

Junani pada hari Selasa telah 
menandatangani undangg da- 
sar baru, jang sepuluh hari 'l 
telah diratifikasi oleh parle- 
men meskipun mendapat tenta 
ngan jg. keras dari pihak opo- 
Sisi partai kesatuan Junani da. 
ri marsekal Papagos 

Undang2 dasar baru 'tu 
menggantikan UUD tahun 
1911 dan dinjatakan berlaku, 

' segera sehabis upatjara penan 
datanganan jg dilangsungkan 
diistana radja. Dim salah satu 
pasal dari UUD baru itu radja 
mendapat kekuasaan untuk me 
ngadakan tindakan2 darurat 
tertentu, djika petjah perang 
atay ada antjaman terhadap 

Kenalkan Pribadi Panglima Divisi Iipo- 
Sud negoro Jang Baru 

Wartawan Kita Sendiri —). 

ULAI TANGGAL 2 Djannari 1952 kemaren overste 
dari daerah Banjumas telah 

visi Diponegoro, mengendalikan tampuk pimpinan ketentaraa 
ngadja soal kedaerahan ini sa ja ketengahkan dihadapan pem 
menanam benih ,laerah-isme”, djuga 

MO 

yidak untuk menondjol 
sepandjang Seraju ini benar? ,ber-&ir (banju) emang bagi 

ba'ul Ulum” di Pirwokerto. Di 
samping itu beliau beladjar. sen- 
«ini bhs. Inggris dari seorang 
bangsa India jg ajuga djadi gu- 
ru pada Sek. tsb. Karena pe- 
kend jaan tSb. kurang menarik 
ha. inja, maka pada" ti, ”32-— 
'33 beliau telah pergi ke Dja- 
karta, utk. mengikuti Cursus 
Mantri Malaria dam setelah se- 
lesai kursusnja lalu bekerdja 
sebagai Mantri Malaria di Ban 
djar dan Purwokerto sampai ta 
hun 1941. 

Dalam waktu inilah pemuda 
Bachrun menundjukkan perha- 
tiannja atas kepartaian teruta 
ma kepartaian jang bersendi 
apama. Antaranja beliau telah 
mendjadi ketua dari Jong Is- 
lamieten Bond,  Kepanduan 
Bangsa Indonesia dan pernah 
pula” mendjadi Sekretaris. umum 
Gerakan Ahmadijah Indonesia 
jang pusatnja ada di Lahore.   

  
ada 4 3 lelaki dan seorang wa- | 

Ci 

Hau telah bekerdja sebagai gu- | 

. han Tjudantjo Peta jang per- 

| pertama kali overSte 

  keamanan Junani. Dalam pasal 
lain pemerintah mendapat keku 
aSsaan untuk mensita tanah in 

tuk dibagi?kan ' kepada kaum 
petani, jang tidak msmpunjai 
tanah. Dalam suatu pasal 'agi 
pegawai2 pemerintah dilarang 
uatuk mengadakan pemogokan. 
(Reuter). 

  

— Pada tanggal 15 Januari 
jad dj Monrovia ibukota Repu 
blik Liberia, akan dilakukan 
upatjara pelantikan Presiden 
W. V S. Tubman. Presiden 
Truman dari Amerika Serikat 
akan mengirimkan delegasi jg 
terdiri dari 4 orang, untuk me 
mewakilinja dalam. perajaan   pelantikan ini. 

Bourguiba Harapkan Tindakan2 PBB Dlm Soal 
gaskan bahwa baik pemerintah 

Perantjis maupun parlemennja, 
tidak akan melepaskan hak2 
istimewa orang2 Perantjis di 
Tunisia untuk ikut serta meng 
ambil bagian dalam badan2 po 
litik “Bourguiba mengatakan, 
bahwa hal ini tidaklah dapat di 
terima oleh Tunisia, karena 
orang2 Perantjis bukan warga | 
negara Tunisia. Karenanja, ka 

ta Bourguiba, tidak. mungkin 

  

Didjaman Djepang antaranja 
beliau pernah djadi sekretaris 
himpunan ,,3 A” jg didirikan 
oleh pemerintah balatentara 
Djepang. | 

Perlu pula diterangkan, ba 
hwa selain beliau dapat berba 
hasa Inggris jang lantjar hasil 
beladjar sendiri itu pun. dim. 
tahun 1937 beliau telah lulus 
dalam udjian Klein Ambtenaar 
jExamen (K.E.). 

Mulai masuk 

ketentaraan. 
Pada tahun 1942 masuklah 

Mohamad Bachrun dalam lati- 

  
tama2 kali diadakan oleh Dje- 
pang di Bogor bersama2 kolo- 
nel Gatot Subroto dan overste 
Abimanju. Disinilah untuk 

Bachrun 
rapat bergaul dengan kolonel 
Gatot Subroto, karena meski- 
pun dimasa ketjilnja pernah 
sekampung ialah. didesa Rawa- 
lo, tetapi perbedaan ,,pangkat” 
ajah kedua orang ini, dimasa 
itu. sudah tjukup untuk memi- 
sahkan pergaulan dan pendidi- 
kan mereka. Kolonel Gatot Su- 
broto sebagdi putera seorang 

Mantri Guru dimasafitu dpt me ptikenal dengan sebutan 
masuk: Gouvernement HIS se- 
lau dipindah djadi komandan 
pertempuran di Bandung Ti- 
mur, Belum sampai menguat- 
kan diri tiba2 datanglah clash 

12 Wanita Jg 
Tertjakap 

ENURUT BUKU ,,Book of 

  

AN (Buku Ilmu 
Pengetahuan tol | diterbit- 
kan di New York, diantara 12 
wanita jang tertjakap didunia 
selama 4 tahun jang terachir 
ini terdapat Njonja Eleanor 
Roosevelt, Prinses Elizabeth 
dan Njonja Vijaya Lakhshmi 
Pandit, f 

Redaksi buku tadi menerang 

kan, bahwa daftar ', wanita2 
tjakap” tadi adalah hasil pe- 
mungutan suara diantara. pe- 
ngarang2 suratkabar orang 
tua San kaum pendidik. Menu- 
rut pemimpin redaksi buku ta- 

di, Dr, Njonja Ellen MeLough- 
lin, plihan2 tadi berdasarkan 
prestasi2 mereka setjara per- 
seorangan dalam tahun jang 

lalu. (Ant. -UP).   
didj 

ditjapai suatu persetudil 
atasedasar nota Schuma: 
teri luar negeri Perantji 

Dalam memberikan $ 
paja PBB bertindak, 
perantara, Bourguibs 
kan, bahwa hal itu 
(mungkinkan dim 
| pembitjaraan2 ataf 
Isehat dan dengar 
| memperoleh 
UAFP), 

sud 

    

  

pali 

  

tiul 

ini 

gi 

nj ia, 

Mo hamad Bachrun, seorang Dita 

'aliam. tak banjak tiakap dan 
arnja sederhana, tapi diuga Haa 

  

   
mempunjai 6 orang anak, 5 
dan satu. perempuan. 

klas 3 Sekoiah Menengah dan 

hun. Bu Bachtun agaknia djuga 
faham dengan suaminja, 
dan sederhana. Sampai PE gn 
pernah kita lihat Bu Bac 

   
   
    
    
    

   
    
         

         mangku djabatan Panglima PD 
n seluruh Djawa Tengah, ye 
batja sekalian, bukannja » 
kan daerah Banjuras kem 

     
    
    
    
    
      

dang selat Buel 
masuk Sekolah Ra £ 
dari latihan, overste Baca 
lalu ditempatkan sebagai Da 
dantjoo di ' Sumpjuh 2 $ 
mas) dibawah. Daidtant: 
Salit. $ 

Dizaman revolusi. 
Setelah proklamasi kemerde. 

kaan, overste Bachrun lal 
membentuk BKR di. B djar. 
negara dan waktu disempurna 
kannja susunan TKR, beliau 
lalu masuk dalam staf: alma 
hum. panglima besar Sudirman, 
jg waktu itu mendjadiakoman 
dan di Purwokerto. Bulan No- 
pember 1945 overste Bachrun » 
diadi komandan resimen 15 di 
Tjilatjap, kemudian dalam bu 
lan Desember 1945 mendjadi. 
komandan Pertempuran Medan 
Barat Semarang (di Bodja). 

Dalam bulan Djuli 1947 be- 

  

    
     

        

      

    

       
        

           
      
      
       
     

  

   
         

    

      

    

  

     
      

  

   
       
     

    

   

     

  

           
      

    

      
    

    

   
   

        

       

    
   

    

     

  

   

   
   

   

  

    
   

   

   
   

  

    

   

    

   

  

   

    

    

     

  

pertama, dan beliaulah jang 
menerima serbuan pertama da- 
ri Belanda di Bandung Sambil 
mengundurkan diri, telah disu- 
sunnja kembali per 
ta di Tjitjalengka. Dalam'bulan 
September 1947, beliau telah 
La perintah utk. #kemba 

Banjumas., Dalam gerakan 
.Winggate” selama 24 hari dan 
sesudah mengalami 1001 kesu 
karan sampailah beliau “dgn. 
sisa2 pasukannja di markas ko 
lonel Gatot Subroto jang lain 
mengangkat beliau sebagai wa- 
kil kepala stafnja ' ma: 
kan overste Suprapto je 
mentara i:u sedang sakit, Ke 
dian beliau lalu Nat A- 
gai Komandan. perten 
Bandjar. Timur 
Dalam c'ash HL be jawah 

nerima stoot Beranda je , 
di Bandjar, tetapi ps 
Ap. Serangan Kaat'ja pe 
Gapaf @langkis, sihi-gga 2 
lau menge-ahkan “segala alat? pe 
rangnja sefta menjebar2 pamflet, 
mean pasukan Bachrun. Namun 
pasukan tetap dd tahan sam 
sat diam. de ana ag Ja aD ang j dibelakanen: I mengatur Basa Bar Na 
lama clash II beliau telah .. pin gerakan gerilig sebagai ' koman : Ian pertempuran didaerah - Banju mas — Pekalongan "—  Wonbsobo, memimpin btigadenja jg kem 

  

       

        
   
   

      

   
   
          

   

     

  

   
   

    

    

    

  

Gunungdjati” berlenfjang 'se 
rilla, Sampai datang saatnja 
Fire”. overste Bachrun k 
Suk kota Purwokerto ikut dus 
bagai ketua » Local Joint 
tee” berunding dengan opsir2 
da dan Opsi'2 anggauta Kom 
ga Negara. 

Overste Moh. Bochrun ing 
Ian tinggi besar, tinggi : 
menurut ukuran tupah 6 
nesia, Menurut tjandra jan 
Tiskan orang? tua kita 
orarg jang berbadan tingg 
lu memiliki watak sabarjik 

Ha Yahur. Mengnai & " 
ah saja serahkan sudif'bagi Tx 
bat umum. sebagaimaf kata Ha 
ste Bachrur sendiri kffida saja wak ' 

      

  

  
       

        
       

        
  

       

  

tu saja mintat bag tulisan cin 0 
Bagaimana pandang umum ng de 
ap diri saja. ter, - Memang "3 

Ui pudjiannja 
Gang. jang bentiffun tak akan | 
kurangan penggfk. 

tap pertindaky 
mengabdikan 
dan negara 4 

   
   

     

     

      
   

      

   2 
   

ja alami, sa. 
ON ng #tialami 
ge-ainnja ja me 
Hemikian katanjassederhana. 

hn beliau orang jang pemalu? 
. tapi jang terang beliau “bu 
orang jang ,fjdel”, : sombong/ 

' suka menondjoikan djasa.diasa/ | 
| Memang beliau adalah seor: ka 

   
      

  

   
       

    

      
           
       

    

    

   

  

   

    

jumpainja. Kimi 

      

  

   
     

ah umur 16 tahun. 

    
   

  

Ng ketjil baru berumur 

     

    

       

        

     

  

     

  

    
mun 

dalam resepsia resmi PN 

  

. Presiden Swis untuk tahun 
Karl Kobelt, hari Selasa pa 
mulai memangku Moatan- : 

      

A
g
 
L
A
 

: 

         

Be
n 
s
a
 

  


