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1.1 
daerah. Klaten Mulai B 

ETELAH MENGALAMI 

arah Setiba mereka di 
kita tembaki dgn mortier. Ke 
menjerbu Jam mereka melarika 
orang luka? dan 5 orang teita 
gI2 benar telah terdjadi pertempuran sengit di Tegalan ( 

—.Truman- 
Churchill 

Mulai Meletakkan Da: 
sar2 Perundingaa & 
Amerika-Inggris 

SEKRETARIS pers Gedung 
Putih, Joseph Short, keti- 

Kg ba aa 3 wa pembitjaraan jang 
dilakukan antara Presiden Tru- 

Naas yacht Truman ,,Williams- 
' ketika hari Saptu petang 

itu, telah menghasilkan dasar? 
bagi perundingan jg akan di- 
adakan dim minggu ini. Dikata- 

“kannja bahwa pembitjaraan ta- 
di bersifat pertukaran fikiran 
sadja, sedangkan aijaranja-pin 
»agak Junak (flexible)”, 

Dari pihak Amerika hadlir: 
Acheson (menteri luar negeri), 
John Snyler (menteri keuang- 
an), Robert Lovett (menteri 
pertahanan), Averell Harri- 
man (duta-keliling), Djenderal 
Omar, Bradley (kepala staf ga 
bungan) dan Walter  Gifford 
(duta besar di London): 

Pada pihak Inggeris hadir: 
Eden (menteri luar.negeri) Sir 
“Oliver Frank (duta besar & 
Washingten), “Lord Ismay 
(menteri hubungan Commcn- 
wealth) dan Lord Cherwell 

| Oleh Gerombolan2 Pembrontak. 

“Ss “Siri, gerombolan pemberontak terus melarikan diri Ko. 

BaNNNNaa naa enna NA 

Su 

  

an jak P enggaron gan2 

pertempuran di selatan Wono- 

Watukelir (tg. 3/1452) segera 
mudian pasuka: kite madju 
n diri dengan ruoniaggalk 2 
wan. Pada ig. 5/1-52 wakai pa- 

Skim. . 
$ 

ini kerugian kita 6 orat'g gu- 
gur, @antaranja  Comnikadant 
Bataljon Majoor Seenario dan 
beberapa buah truek terbakar. 
Adapun kerdgian geroriibolan 
pemberontak ada 16 orang ma 
ri. Berita? lainnja menjetakan, 
bahwa kini didaerah Elaten 
oleh gerombblan pembekontak 
telah banjak dilakukan pengga 
rongan terhadap rumah? pen- 
duduk. , t 

Biographie Majoor 
Soenarjo, 

“ 

Majoor Soenarjo adalah anak 
dari R, Lurah Prasetjo Jahir 
di Solo pada tanggal 17 Sep- 
tember 1924 
Pendidikan Umum. 

1 Volkschool 6 tahun tam- 
mat. 2. HIS 5 tahun tammat. 
3. HIK 2 tahun klas 2. 
Pendidikan Milker. 

1. Magelang Resentai 'Tam- 
mat, 2 Bogor-Kjokutai tam- 
mat 3. Latihan Opsir'di Gom 
bong 1 bulan. 

Pengalaman kerdja. 

Tahun 1942 djadi ordonnans 

dengan pangkat Kopral pada 

narjo Gug 
Ian Sengit Di Tegalan— 

Dalam pertempuran: sengit MP 

Anggauta S. P. S. 
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r | Gerakan Pembersihan Di Tegalan 

an aa ab Naa Aan BN AND 

  
Gambar terachir dari maj. Sunarjo, (paling depan) waktu memimpin pasukannja melaku- kan gerakan pembersihan di daerah Tegalan (Klaten). Dalam operasi inilah achirnja 
major Sunarjo gugur, kena tembakan pada tg. 5 Djanuari kemaren dulu. (Ipphos). 

Selisih Interpretasi Pasal 14 
. Perundingan DI Djepang Menghadapi Kesulitan? 

Djepang Hanja Menerima Sebagian Dari Usul2 Pembajaran Kerugian Jang 
Dikemukakan Oleh Indonesia. 

Hari SENIN INI perundingar antara delegasi Indonesia dan Djepang diteruskan lagi di . gedung kementerian luar negeri di Tokio, sesudah Djepang pada hari Saptu jg lalu menjatakan tidak bersedia u'k membajar biaja bahan bakar dan ongkos2 insidentil lainnja 
kerugian kepada Indonesia atau pewbajaran kerugian kepada kor- : Gm perang dunia ke-2, demikian UP Tokio, Djepang menerima i ri nsul2 pembajaran kerugian jg dikewukakan oleh delegasi tata menurut interpretasi Djepang terhadap pasal 14 perdjandjiar San Francisco. Menurut UP, djawaban Djepang ini berarti, bahwa dim soal pembajaran kerugian ini pada hakekat- 

  
  Kapten Redenberg AVC di MN 

Surakarta: Tahun 1943 sebagai 
Bundantjo Joing dalam latihan 
Resentai di Magelang Sesudah 
itu djadi Bundantjo di Masebu 
tai Solo. Pada tahun 1944 men 
dapat latihan lagi di Bogor se 
bagai ' Bundantjo - Shodantjo     (paymaster general). 

Soal2 hubungan Dje- 
pang-RRT di hi- | 

“#jarakan? | 

Sementara itu Wartawan A 
FP di Washington Henri de 
Turrenne hari Minggu ini men | 
dapat keterangan dari kala- | 
ngan jang lajak dipertjaja, bah | 
wa pihak Amerika pada saat 
jang terachir mendesak, agar 
supaja soal hubungan antara 
Djepang dan RRT — dan. teri j 
tama soal perdagangan antara 
kedua negeri tadi — dimuat da 
lam atjara pmbitjargan2 anta 
ra Truman dan Churchill Pem 
besar2 Amerika makin lama 
makin chawatir tentang soal 
ini, jang mungkin akan menim 
bulkan kesukaran? apabila bu 
lan ini soal ratifikasi perdjan- 
djian San Franc'sco diadjukan 
kepada Senat Amerika. 

Pesan Tahun Baru Stalin ke 
pada rakjat Djepang itu oleh 
kalangan Amerika tadi dimak 
nakan bahwa.Blok Sovjet me 
naruh perhatian jang besar ter 
hadap Djepang. 

Hal ini menimbulkan bahan la 
gi bagi sebagian dari anggotas 
Kongres Amerika, jang meng- 
hendaki supaja ada djaminanz 
bahwa sesudah ratifikasi per- 
djandiian San Francisco itu. 
Djepang akan melakukan poli- 
tik jang terang pro-Barat dan 
anti-Komunis. $ 

Dalam sebuah pidato jang bu- 
lan jang lampau diutjapkan 
oleh WiLard Thorp, pembantu: 
menteri luar negeri Amerika 
urusan soal2 perekonomian di 
njatakan bahwa Amerika tak 
akan menentang adanja hubu- 
ngan perdagangan antara Dje- 
pang dan Tiongkok asal gadje 
dilakukan pengawasan jang ke- 
ras atas bahan2 strategis Akan 
tetapi, berhubung dengan ada-! 
nja perlawattan jang keras pa- 
da pihak opposisi Amerika dan 
berhubung dengan semakin ha:k 
nja hubungan antara Washing- 
“on dan Chiang Kai Shek, maka 
dapat dimengartilah bahwa poli 
tik pemerintah Amerika akan 
kurang sabar terhadap adanja 
hubungan Djepang — RRT. 
(Mengenai kedatangan Chur- 
chi'l di Amerika, harap liha: 
djuga beri-anja di pag 3 — 

  

Red.). 

8 PEGAWAI KEHUTANAN 
MENGIKUTI KURSUS fr. 
NGUDJIAN KAJU DIKEPONC 
MALAYA. a 

Atas undangan F.A.O., Ke- 
menterian Pertanian mengirim- 
kan 3 orang  pegawainja ' ke 
Kepong Malaya, ungik mengi- 
kuti kursus pengufjian kaju jg. 
diselenggarakan. cleh KFA.O. 
demikian Kementerian Perta- 
nian. Lamanja kursus 2 bulan, 
dimulai tanggal 7  Djanuasi 
1952. 5 $ 

3 orans pengikut kursus tab. 
adalah Holland Tedjokusimo, 
Suharno Frijod!hardjo dan Bon- 
djol Humala Siregar, semuanja 
dari Djawatan Kehutanan, Me 
reka berangkat dari Djakarta " 
hari Minggu 6 Djanuari jbl”—”' 

  

Joing. Pada tahun 1945 sebagai 

, Sukoharijo 
| tahun ini djuga kemudian men 

TIDAK BANJAK DOKTER 
SEDIA DIPANGGIL MALAM 

telah disampaikan kepada dok- 

ma itu (daripxda jang 
ter), dalam rapat pengurus ID. 
telah 
dan ternjata, bahwa jang ber- 
sedia urtuk 
nas malam hanjalah 
sadja. 

Pengganti Stalin 
Siapakah |Jg Akan Mendjadinja — 

:. Molotov Atau Berla? 

Shodantjo di Masebutai Jogja. 
Ketika proklamasi meletus me 
megang pimpinar sebagai Com 
mandant BKR daerah MN Solo. 
Selandjutnja 'mendjabat seha- jutn end. 
gi Kompie-Cdt- dengan Sesi 

kat Kapten dalam Bat, IV/Reg. 
I gi Solo. 

Pada tahun 1948 pindah dja 
batan sebagai Cdt. KDM Kab 

Surakarta: Pada 

d'abat sebagai Cdt: Pemerintah 
Militer Kab  Sukohaddjo Jgn. 
pangkat Majoor. Seterusnja 
hingga gugurnja Majoor Soe- 

nario mendjabat sebagai Corw- 
mandant Bataljon. 

Hanja 71 djawabar telah di- 
terima oleh pengurus Ikatan 
Dokter Indonesia Srrabaia da- 
ripada kira? 130- formulir? jg. 

ter2. di Sarabaja. 35 Dari- “1 
formulir itu berasal dari dok- 
ter2-jang mempunjai praktek 
amum, sohingga praktis dari 
djamlah 85 ixiah jang kini 
mendjasi scai, apakah umum 
dari djumlah tsb. dapat minta 
pertolongan “hari Minggu, Ii- 
bur. sore der malam : 

    

nja perundingan? dim winggu? jg lalu ini tidak membawa kemadjuan. Mi . 
.. 3 Ketua delegasi Djepang Oku | »#Bandjir Shima, jang menjampaikan dja 

| Kp. Udara 
weban Djepang kepada Djan 

bawa Datangkan Pe- 

Asia Un- 
“tuk Asia! 
Organisasi2 | Kanan” Di 
Djeparg Giat Kembali 

mintaan Indonesia itu, ini akem 
mempengaruh, perundingan 
akan diadakan dengan Ta 
dan Korea Selatan. Sampai se 
karang belum giketahui apa te 

da dan Sudjcno menerangkan, 
kalay Djepang menuruti pe- 

wat2 Terbang Dari 
Manchuria —: 

JURUBITJARA | komando | Gksi pihak delegasi Indonesia | HARIAN PAGI DIEPANG D PBB di Korea hari Mino- terhada Manahan wf m. Dien Pep ti segen ani hari Minggu j3 
gu katakan, bahwa bak Dana Bee Nata NN Ke " kanan di Da yan Menag mu mengirimkan sedjumlah besar Jg. tidak disukai | rai giat kembali memper- pesawat? udara dim peti ke Pa aakkam Masaalah djata- Korea Utara dari Manchuria. Djepang- an kembali Bem Sebaran ya Sebagai diketahui di Korea Uta|  Hal2 jang rupanja mendjadi | harian tadi tulis, walaupun pe- selisih pendapat jang lebar se 

kali jalah, pertama interpreta 
si tentang tjara pelaksanaan 
pembajaran kerugian dan servi 
ce. Djepang berpendapat, bah- 
wa ia tidak wadjib untuk mem 
berikan bahan bakar dan ba- 
rang2 tambahan (secundair) 
lainnja disamping mesin2 te- 
naga dan service. Indonesia se 
baliknja berpendapat, bahwa ia 
sebagai ne gara jang ha 
rus mendapat 'pembajaran ke- 
rug'an itu tidak bisa diharap- 
kan untuk memikul ongkos2 
tambahan itu. 

ra ada Ik. 200 lapangan udara 
Gan pihak Utara akan dgn fje- 
pay dapat memperbaiki lapa- 
ngan? udara itu, bila perlu, ka- 
rena mereka boleh dikatakan 
mempunja tenaga buruh jang 
tak ada batasnja. A 

merintah ketika bulan Novem- 

sibuk F »kekera- 
san terroris”, tetapi perlu dike- 
mukakan disini, bahwa ketika 
bulan Agustus kira2 1.500 be- 
kas anggota organisasi? kanan 
telah diampuni kembali oleh pe 
merintah. Dengan demikian ma 
ka perlulah pula memperhati- 
kan gerak-gerik mereka. 

Sangat mendjadi perhatian- 
lah, bahwa bekas2 opsir tentara 
Diepang dari pangkat kolonel 
telah dimasukkan korps tjala- 
ngan ,,polisi”, begitu pula bah- 
wa bekas kaum kanan berusaha 
ikut serta. setjara aktif dalam 
Suasana ratifikasi perijandiian 
San Francisco dan scal persen- 
djataan kembali. : 

Ie 

Djurubitjara tadi katakan, 
bahwa dengan peti2 isi pesa- 
wat2 udara itu, maka pihak 
Utara akan mempunjai kedudu- 
kan jans kuat, bila pihak Uta- 
ra dibolehkan. untuk memper- 
ba:ki lapangan2 udara itu, se- 
dang pihak PBB tak dibolehkan 
mendatanskan 'alat2 sendjata 
baru untuk menggantikan jang 
lama, selama gentjatan sendja- 
ta. Kemudian dinjatakannja. pi 
hak PBB di Panmunjom akan 
dgn keras menentang usul pi- 
hak Utara untuk dibolehkan 
memperbaiki lapangan2 udara 
mereka selama diadakan gentja 
tan sendjata. (Antara). 

Pokok selisih jang kedua 
ialah ini: menurut taksiran pi- 
hak Indonesia, ada Ik. 4 djuta 
orang Indonesia jang mati atau 
menderita dalam perang dunia 
jl. Djepang berpendapat bhw 
ini tidak termasuk dalam pasal 
14 San Francisco itu. Pihak In- 

  
Menurut ,,Asahi” crganisasi2 

kanan ini bertjorak aneka-war- 
na. Sebagian memegang teguh   Dari djawabar?2 jang diteri- 

35 dok" 

diperiksa satu-persatu 

mendja'arkan 43i- 
5. orang 

£ 

tea 

GUIS FISCHER, bekas koresponden luar negeri dari 
»Fime” di Sovie Uni, dlu: suatu karangan jg dimuat oleh 

Sam Francisco News pada hari Minggu menjatakan, bahwa di 
Soviet Uni di belakang lajar 
djuangan axtara pemixnpin?2 Rusia mengenai siapa jg nansi 
akan menggantikan Joseph Stalin. Fischer menamakan Stalin 
,Seorang genie organisatoris”. Perdjuangan mengenai siapa jg 
akam menggantinja, pada dewasa ji dilakukan oleh Molotov 
-pada”sa'ja pihak dan beberapa 

Rupa2nja molotov akan kelu 
ar sebagai pemenang  tituler 
dar. perdjuangan ini, akan teta, 
pi“sementara itu masih men- 

djadi pertanjaan berapa besar 
kekuasaan jang akan diberikan 
kepadanja. Kepala polisi raha- 
sia Rusa, Beria djuga seorang 

jang berkuasa dan kekuasaan- 
nja makin harj makin bertam- 

bah, sedangkan kekuasaan Mo 
lotov rupa?Znja sudah mulai 
merosot, 

Selardjutnja Fisher menun- 
diuikkan bahwa kesalahan be- 
sae jang telah diperbuat oleh 
Amerika, jalah menurut penda 
patnja bahwa Amerika 'elah 
menundjang beberapa pemerin 
tah, jang CLbentji oleh bangsa2 

jang mereka perintahkan, .,Saja 
pertjaja. bahwa barat pada 
achir tahun 1952 demijian ku 

  

donesia berpendirian, moril Dje 
pang wadjib membajar kerugi 
an kepada orang2 jang luka 
dan kepada keluarga2 mereka 
jang mati sebagai akibat agres 
si Djepang. | 

Pokok selisih jang ketiga ia 
lah mengenai djumlah pemba- 
jaran dan waktu dilakukannja 
pembajaran itu. Indonesia 
menghendaki keduanja ditetap- 
kan. Djepang katakan, tidak 
bisa. Politik Djepang mengenai 
ini begini: lebih dulu barus di 
ketahuinja berapa - djumlah 
pembajaran kerugian jang di- 
kehendaki oleh negara2 jang 
menuntut, kemudian baru dite 
tapkan waktunja pembajaran 
Ha (kawat rusak). Mengenai 
berita tentang perundingan 
Djepang selandjutnja harap | 
pembatja lihat berita dibagian 
kawah halaman ini. (Red). 

prinsip ,,Asia untuk bangsa 
Asia” dan mengandjurxan peng 
gabungan bangsa2 Asia setjara 
besar2an: ada pula jang setia 
kepada semangat u.tra-nasiona- 
lisme mereka, bekas2 opsir ten- 
tara berusaha lagi memimpin 
tentara Djepang jang akan di- 
bentuk. ', 

, Kegiatan bekas2 opsir ini su 
dah barang tentu perlu sekali di 
awasi dengan teliti” tulis ,,Asa- 
hi”. Mereka kini memasuki tja- 
dangan kepolisian: kalau Dbyje- 
pang sudah dipersendjatai kem 
bali, maka mereka mungkin da- 
pat menguasai angkatan pe- 
yang, 

Seterusnja harian tadi tu'is, 
bahwa pemerintah Pjepang cha- 
watir bahwa mereka akan tjam 
pur tangan dalam soa:2 politik, 

Menurut kalangan polisi di Cas 
sablanca (Marokko) pada hari Saptu 
ini. selama hari2 jadg lampau rni 
telah ditahan 6 orang Komunis Ma 
Tokko. ig dituduh mentietak dan 
menjebarkan sutat2 selebaran jang 
bersifat ariti-Perantiis. 

Pada waktu ini sedang dilakukan 
penjelidikan selahdjuthia. 

masih senantiasa diadakan per   Kementerian 
Tiongkok Nasionalis 
Djum'at malam mengumum- 
kan, bahwa partai Komunis di 
Malaya, Indo China, Birma dan 
Philipina telah diminta sapa'a 
mengirim . waki!2 mereka ke 
Peking urtuk menghadiiri kcn- 
perensi tentang pembebasan 
Asia Tenggara diwaktu jang 
singkat lagi”, Menurut kemen- 
terian tersebut pengumuman- 
nja itu katanja berdasar pada 
laporan2 dinas rahasianja. 

NAN 

pemimpin lainnja di Jain pihak. 
i KABUPATEN MALANG KEKURA 

dar Sh 1900 ba 
perut t#jatai 1 berwadiib 

djumlah Sekolah: Daklne 8 dan aa 
hun diseluruh kabupaten Malahg 
ada 223 buah den” 1821 kelas, se 
“dang djumlah gurunja hanja 886 
orang. Kelau tiap guru diharuskan 
hanja memberi peladjatan pada 1 
kelas sadja seperti Iazimnia. maka 
utk seluruh kabupaten itu diperlu 
kan Ik. 1000 orang guru lagi. 

ru Indon. 
pasal mengenai ganti kerugian 
jang harus d'bajarkan oleh 
Djepang bagi kerugian2 djiwa 

sunja sehingga — djika Savjet 
UNI mula: suatu. “peperangan 

negara tersebut akan mengam 

bil risiko kehilangan hidup na 
Sicna'nja, karena negara terse 
but akan kalah dalam perang 
ini, demik'an penulis karangan | 
tersebu'. (UP): 6 

Usul Ba 
ELEGASI INDONESIA pada 
perundingan mengenai pem- 

bajaran ganti kerugian di To- 

    
Djepang 

kio, pada hari Djum'at telah| dan barang jang diderita oleh 
mengadjukan usul baru. Persi-| Indonesia antara tanggal 8 De- Inesia, pengangkutan — kapal? Cangan hari Djum'at itu ada-| sember 1941 dan tanggal 31|tenggelam, menjediakan dan lah jang ke-empat kalinja, se- | Desember 1946. 
te'ah mengalami istirahat 
tahun baru selama lima hari, 
Menurut  kantor-berita Kyodo, 
maka usul haru dari pihak In- 
donesia tersebut meliputi 20 

mengirimkan ahli2 teknik Dje- 
pang ke Indonesia serta men- 
didik ahli2 Indonesia. Selain 
itu akan djuga dilakukan pem- 
bajaran ganti kerugian berupa 

keperluan perusahaan, 

Pembajaran ganti kerugian 
jang berupa  djasa, menurut 
kabar akan meliputi djuga pe- 
ngolahan baf3te”rre & 

Lembada Kebudaraan 

son Bata x 2 Tp atch G 

     
         

  

Indonesia 
eng 

  

   
chap YA AA KA 3 Kawat! 

naNOan 
      

  

W 

jang lajak dipertjaja” jang 

timaum diam?” 

sUltimatum. diam2” tadi de- 
ngan djelas akan memperingat- 

kan. pihak Utara, apabila me- 
reka melanggar  persetudjuan 
perletakan sendjata tadi, maka 
pihak Serikat akan segera me- 
lakukan serangan2 dari udara 
dan laut terhadap Tiongkok. 

Menurut kalangan tadi dalam 
melakukan serangan2 tadi 

dak akan dipergunakan 'infan- 
ta. 

Pangkalan2 di Man. 

tjuria & blokade   total? 

Seterusmja didapat ketera- 
ngan, bahwa tindakan tadi 
akan terbatas sampai serangan 

serangan terhadap pangkalar2 

di Mantjuria sadja dan melaku 
kan blokkade total terhadap 
Tiongkok. Koresporden2 surai- 
kabar merasa heran, mengapa 

sumher2 Amerika membzrikan 

komentar2 jg serba “gedetail- 
leerd” tadi, pada waktu perse 
tudjuan perletakan sendjata ta 
di belum tertjapai dan oleh se 
bab itu pada waktu ini tak 
mungkin terdjadi pelanggaren 

persetudjuan jang belum tertja 
pai tadi. 

  
Rupa2nja usul menteri luar 

negeri Sovjet Uni Vyshinsky 
dalam PBB achir2 ini, supaja 
Dewan Keamanan membitjara- 

kan soal Korea, telah menim- 
bulkan ketjemasan pada pihak 

Amerika, jang sekarang mulai 
tjuriga lagi, apakah pihak 
Blok Sovjet mempunjai mak- 
sud jang sungguh2. Andaikata 
benar akan diadakan “ultima- 
tum diam?” tadi, maka achir- 
nja ultimatum tadi akan meru 
pakan sematjam .. “pedang Da- 
mokles” ((bahaja jang selalu 
mengantjam) jang tudjuannja 

mengganti djaminan2 gentja- 
tan sendjata jang pihak PBB   

"memperingatkan, bahwa ge ' 
Ten Komunis debeurah ah tlis wartawan AFP de Turenne. 

pada | 

tak berhasil mendapatnja dari 
pihak Utara. Demikianlah tu- 

(Antara). 

Tak Usah 
Chawatir 

Wilopo Jakin Tak Akan 
Ada Kekurangan Beras 

Ditahun Ivi 
ERSEDIAAN BERAS un- 
tuk tahun ini dan tahun? 

jang akan datang tidaklah le- 
bih buruk dari tahun? jang la- 
lu, dan oleh karena itu soal ke- 
kurangan beras jang kelihatan- 
nja menggelisahkan rakjat ti- 
dak ada sama sekali, demikian 
keterangan Menteri Perekono- 
mian Mr. Wilopo sewaktu dita- 
nja tentang keadaan beras se- 
karang ini. Sebab2nja, menurut 
dugaanmnja import itu akan di- 
djalankan terus-menerus. 

Setelah menjatakan kritiknja 
terhadap politik beras diwaktu 
jan- lalu jang terialu menggan- 
tungkan soal beras ini kepada 
import, Wilono menerangkan se- 
landjutnja, bahwa pada tahun 
1951 Kementerian Perekonomi- 
an telah memberikan sematjam 
kredit jang dinamakan (kredit 
musim hudjan pd petani2 sebe 
sar Rp 50 djuta utk Djawa Dja 
lam tahun 1952 ini djumlah itu 
akan dilipat-gandakan. Da.am 
Waktu jang dekat di Djawa su- 
paja dapat zelf-supporting, dan 
dengan Gemikian nanti kita ha- 
nja perlu mengimpor: beras 
300.000 tcn sadja untuk luar 
Djawa, karena di Djawa diper- 
lukan 300.000 ton setahunnja. 

(Pdm). 

R. MOCH, KAFRAWI BUKAN 
PENGGANTI H, RASJIDI. 

Berkenaan dengan adanja berita2, 
bahwa R, Moch. Kafrawi Sekretaris 
Djenderal Kementerian Agama jg di 
kabarkan akan menggantikan H, Ra- 
sjidi sebagai Duta RI di Mesir ada- 
lah tidak benar, Hanja memang be- 
nar dahulu pernah R. Moch. Kafrawi 
Sekretaris. 'Djendergi “ Kementeran 

ti- 

"E0no. 

Penting Hari Ini: Se-abad 

hidin — Siapa Pengganti 

Gugur — Ultimatum Dia 

  

   

Ultimatum Diam? ? 
Sekutu Akan Membom Tiongkok Da 

Bila Utara Melanggar Persetudjuan 
ARTAWAN AFP di Washingten Henri de Turenne hari 
Saptu mengabarkan, bahwa ketudjuhbelas negara Ba- 

rat jang mempunjai pasukan? di Korea, ketika hari Djum'at 
telah mengadakan pembitjaraan lagi dikementerian luar ne- 
geri Amerika Serikat. Menurut keterangan? ,dari kalangan 

didapat wartawan AFP tadi, 
Amerika Serikat dalam sidang tadi diduga telah mengusulkan 
Kepada sekutu2nja, supaja persetudjuan perletakan sendjata 
di Korea — kalau sudah tertjapai — dibubuhi suatu ul. 

. Tetap 
.Vatjet 

Perundingan Panmu- 
ujom' Tak Memper- 

oleh Kemadjuan 
D ELEGASI PBB dim rundi- 

“nga: soal tawanan perang 
hari Minggu hampir dua djam 
djelaskan usul PBB mengenai 
penukaran tawanan perang dan 
pergembaltan tawanan sipil Me 
nurut djenderal William Nuc- 
kols, djurubitjara PBB, sekali 
ini delegasi Korea Utara sangati 

memperhatikan pendjelasan itu. 
Pada hari Saptu moreka tidak 
mau mengerti, tetapi hari Ming- 

gu ini xampaknja mereka mau 
mengerti. 

Dalam pada itu rundingan 
mengenai pengawasan perleta- 
kan sendjata tetap tidak mem- 
peroleh kemadjuan. Djenderal 
Nuckols menerangkan, Utara 
tetap: menentang perbatasan 

terhadap pembangunan lapang2 
terbang. : 

  

to jg pandjangnja 3 halaman 
kekurangan? parlemen Indone 
muda, Kesibukannja dalam, 

lemen RIS dulu, serta pekerdja 

Mula2 Mr. Sartono mengu- 

tjapkan “Selamat dan Baha- 
gia tahun baru" dan sesudah 

itu mengemukakan, bahwa pe- 
ngalaman2 parlemen dim usia 
nja jang masih muda itu se- 
ring merupakan 'pengalaman2 

pahit tetapi djusiru pengala- 
man2 jang lemikian serta ke 

salahan2 serta kelemahan2 

parlemen dimasa lampau itu 
dapat mendjadi 'peladjaran ba 

ik bagi masa jg akan datang. 

Kesibukan parlemen 

Diterangkan, bahwa kesibu- 
kan parlemen selama ini adalah. 
untuk memperkuat sendi?  te- 

gaknja negara jang Masih Mu- 

da aan djuga menegaskan “de- 

mokrasi atas dasar? jang se- 

hat. Selain memperhatikan pe- 
ngalaman2 parismenterisme di- 
luar negeri, Sartono berpenda- 
pat bahwa parlemen Indonesia 
pun harus mentjati norm2 baru 
untuk menjempurnakan djalan 
nja. parlementerisme disini. 
Dan djustru karena parlemen 

Indonesia belum banjak ' mem- 
punjai tradisi dan convensi, 
maka ig mempunjai kebebasan 
"bergerak “dan tidak usah 
menghsi ankan - apabila dalam 
parlemen ada halg jang tidak 
alay belum lazim terdapat di- 
lain2 parlemen, demikian Sar- 

  
Perintjian pzker- 

djaan, 

Di erangkan selandjutnja, 

bahwa usia parlemen “adala 
910 hari, diantaranja 335 ha 
ri diadakan sidarg, terbagi da- 

lam 6 babak- serta 6 kali reces, 

1 kali beristirahat berdjumlah 
190 hari. Diumlah rapat jang 

pat terbuka, 45 kali tapat”ter- 
tutup: 78 rapat Panitia Permu 

sjawaratar: 53 kali rapat Pami 

tya Rumah Tangga. 1611 kali 
rapat seksi2: 450 kali rapat Ba 

hagian2: dan 39 kali rapat pani 
tia2 chusus. Tiap2 rapat ple-   Agama ditawarj oleh Kementerian 

Luar Negeri untuk mendjabat sesua. 
tu kedudukan di Luar Negeri, 

Demikian pengumuman 'Kemente-   rian Agama, : 

Utk Menembus Deadlock Di 
Rantjangan usul delegasi Inran sekeliling Indonesia: pani 

donesia tersebut, dipeladjari pa 
da hari Sabtu oleh panitya tek 
nis dari kedua delegasi. Dalam 
para itu delegasi Djepang pa 
da hari Djum'at telah mengu- 
Sulkan pembentukan sebuah 
panitya bersama jg akan ber- 
tugas mempeladjari soal2 jg 
mengenai “daerah2 perikanan” 
jang harus dipelihara diperai- 

no rata2 lamanja 2 djam 8 me 
it, dihadiri rata2 oleh 154 ang 

gauta. Jang telah dibitjarakan   
tya bersama ini, menurut ren 
tjana Djepang, akan djuga da 

pat menentukan bentuk2 bantu 

an teknik jang “harus diberi- 

kan oleh Djepang bagi perikan 

an di Incdones'a, serta dapat 

pula memberikan nasehat2 dila 
pangan perikanan kepada 'pe- 

merintah kedua negara. 

Pekerdjaan Berat 
Dihadapi Oleh Parlemen Tahun '53ini 

Pedato Pembukaan Oleh Ketua Parlemen NU 

Mr. Sartono. : 

KETUA PARLEMEN .Mr, Sartono sebelum hari ini -. " 
buka sidang parlemen babak I-1952 mengutjapkan pida - 

gemukakan 

atas dasar? jang sehat dan perbandingan dengan usaha par: 

dalam rapat? iu ialah 19, ren 
tjana undang-undang, termasuk. “» 
36.mengenai znggapan betandja" « 

si dan 11 interpelasi. Dari 19 
rentjana undang2 itu sudah 25 
jang telah disjahkan mendjadi 
l 

lusi itu ada 28 jang telah dise 
lesaikan, sedang jang 6 belum 

selesai 

lah 8 jang telah selesai. Bjum 

merintah. 7 

'8, tahun 1951 ada 26. 

angga'tan belandja 1950/1951. " 
hal masih pula menghadapi pembi. 

5 1 Ta tenggelam: dalam pekerd £ diadakan 2494 kali, jaitu 201| tidak selesai. Sonid besi "ed 
. hi 156 ra- | jang “akan datang jalah ratitikasi rapat pleno, terhitung perdjandjian Friseo. .soal2 “ akibat . 

perundingan Indoresia-Belanda. Ren. 5 
tjangan undang2 pengganti Pp 39" Renfjang Undang2 pemilihan 

rah Otonomi seluruh Indonesia, 

dunia Inaran sebagai 
' ripada kerusakang 
| babkan gempa-bumis 

pasukan penolong b 
nembus tumpukang 
nurut S 

Orang 
orang "mendapat Yu 
gempa-bumi ini, Beo 
ah rumah jang mun 

Hari Kelahiran Dr. Was 1 

Stalin — Major Sunarjo 

m2 dari Serikat? 

     

   .Sjarat | 
Mutlak |" 

Soal Irian Harsis 
Masuk Agenda 

2g 5 
TAS PERTANJAAN sam 
pai dimana benarnja kas 

bar2, bahwa Menteri Luar Ne 
geri Belanda, Stikker, tidak per 

nah menjetudjui soal Iriax: Bas 
rat uimasukkan agenda pembis 
jaraan antara delegasi Supo 
no dgn pihak Belanda menge- 
nai pergantiai: usie-statuut men 
djadi perdjandji i 
nal biasa, Mori : 
bahwa pemerintah Indonesia na 
nja mengetahui, bahfa ppites 
rintah Belanda tidak keberatan 
Soal Irian Bara Can soal unie- 
statuut kedua?nja dibitjarakan 
oleh delegasi Supcrzo dengan 
Belauda. Lag 

    

     
    
    

    

  

    

    
   
   

     

  

   
   
    

  

    

   

  

Bagi pemerintah Indonesia 
— kata Mononutu — adalah 
sjarat mutlak dalam pengirim 
delegasi Supomo untuk mema- 
sukkan soal Irian Barat ity dar 
lam agenda perundingan2 Indo 
nesia — Belanda. Dalam pada: 
itu menurut Reuter Den Haaga 
malam Minggu jang lalu dua” 
orang koerier gelegaSi Indone-: 
sia bertolak ke Djakarta untuk 
memberi laporan kepada pemer 
rintahnja mengenai perundi- 
ngan dengan Belanda. 2 

Berita itu tidak  menerang- 

kan bagaimana kesudahan pe- 
rundingan itu, hanja dikatakan 
bahwa. ini “telah terhenti fjgas 

minggu" (?). ji 

Bi 
4 1 

    
      

  

   

   

   
   
   

    

  

   
   

        

   
   

  

          

      

   

                  

   

        

       

      

      

     

   

   

  

    

   

  

   
   
   

  

    

    
    

  

   

Ra: 

dan pokoknja men n $ 
sia sebagai parlemen jg masih $$ 
uSaha menegakkan demokrasi 4 

an berat jg masih dihadapi, 

1950/1951: 34 mosi dan resolu 

tindang2, dari 34 mosi dan reso 

atau belum mendapat 4 
keputusan jarg sjah mengenai . 
soalnja, dari 11 interpelasete 

  

lah pertanjaan jang diadiukan | 
ada 468 oleh sedjumlah 108” 
anggauta, dizintaranja baru 266 5 

jang sudah didjawab,oleh pegi $ 

Perbandingan dgn. pe 
kerdjaan 1950. 

Dibandingkan dengan peker 
djaam parlemen RIS serta. parle: 
men RI dalam tahun 1950 ma-! 
ka pekerdjaar parlementerisme” : 
ditahun 1951 tidak banjak me 
rupakan rapat2 pleno tan “ku 
rang membitjarakan mosi ser'a 
resolusi, tetapi lebih  banjak 
menghasilkan undang2 serta Ie 
bih. banjak mengadakan inters 
pelasi. Djumlah rapat pleno di 
tahur 1950 ada 155, tahun Kh 
ada 181, djumlah undang2 jg 
diselesaikan ditahun 1950 'aga 

  

, sat TE : dihadapi. 
Kemudian Sartono mengemuka” 

kan, bahwa salah. satu pekerdisan” 
jang belum dapat diselesaikan jatah 

TN 

tjaraan anggaran belandja tamba. 
han dan anggaran bela'dia tahun 
1952.  Terlambatnja segala sesuatu menurut Sartono tidak dapat dihin.. 
darkan dalam  djaman “peralihan INI, den jang mendjadi pokok ialah 
bagaimana keadaan2- jang sulit itu 
diatasi supaia parlemen “diangan 

situante dan Rentjana Ungsnxgeoe 

Sebelum ketua nutup “pida 
nja ia terangkan dfuga k “Di 
gawaj dan  perpustakdan 1 
Djumiah anggota sidang pari 
kini ada 220-6rang. (Antara), 

par 

  

AKIBAT GEMPA BUMI 

Pada hari Djum'at b 
buah kampung terputus 
sekali perhubungannja, 

beritap segi 
telah ter 
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4 Peraturan 

Seterusnja atas pertanjaan 
Menteri Penerangan me- 

,. bahwa didalam si- 
gnja itu kabinet djuga te- 
membitjarakan soal hubu- 
“Indonesia—Belanda. Dan 

ai soal tersebut. Menteri 
ngkan seladjutnja sbb.: 

pas dari suasana jang 
' JOnbehagelijk” maupun di 

onesia ataupun dinegeri Be- 
da, sekitar soal perundingan 
anda—Indonesia,  Pemerin- 

I SIDANGNJA bari Sabtu kabinet telah menerima baik 4 peraturan jan 
uk AA beberapa waktu jang lalu oleh Menteri Perburuhan Tan 2 

“penetapan upah, kewadjiban melaporkan bagi perusahaan? dar Santa 
F. an. Dan keempat seal ju ddalam minggu iri m Yakan 

ks ih M Perburuhan kepada parlemen. 
pula persetud juannja 

| pier” al tahun 1952 sebesar 500 d 
sar 1 djuta ru piah. 

dak memulai setjepat-tjepatnja 
perundingan dengan Belanda, 
Supaja soal penghapusan Unie 

Indonesia—Belanda dap Irian 
Barat dapat diselesaikan, djus- 

tru karera Pemerintah Indone- 
sia ingin meneruskan perhubu- 
|ugan jang baik dengan bangsa 
Belanda. Selain dari itu Dewan 
Menteri telah menjetudjui ran 
tjangan Undang2 tentarg pem 
berian pensiun kepada bekas pe 
gawai negeri sipil. (Antara).   Seterusmja “dalam pendjela- 

SUAkKA 

MERDEKA | 

man
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SEMARANG 7 

“ema ate. 

MODE. 

  

      
    

   

muda Indonesia 
anja memang seneng 

g mode barat. 
eberapa waktu jl, pemudi2 

“kita “senang banget niru-niru 

ode' ,,New Look” dari ,.haute 

|. “@0ogture” Christian Dior. Asal 
4 dna. sudah dipandjangkan 

f yah lutut, katanja- itu su- 

“Hah New Look. Pantes atawa 

“Eidak pantes jg memakai jurk 
g itu, bukan mendjadi 

r-potongamnja orang jg 

nja handengguk -bun 

er kajak geredja-blendug Se- 

marang, bukan djadi halangan 

Il utk pakik New Look. Hasilnja, 
| ' Yihat sadja kaluk hari Minggu 

       

  

      

    

    

didepan Pasar Djohar. Banjak 

1 “sekali orang jg mirip ,sarung- 

4 bemtai-berdjalan” mondar-man. 
KE MEA iima an yaa : 

“Kini tampakrja New Look su 

“ dah Giboseni: Ganti mode Ame- 

    

     
P3 Pemuda2 kita gemar pakik | 

tjelana ma blue jeans, hemd lum- 
berjack (itu loo, hemd berko- 

|“ “#hak-kothak berwarna jg bikin 
( silau mata) komplit dgn fatigue 

ma natananan rana 

4 

1 ' Sepintas lalu, mereka sudah | 

5 mirip kajak pemain film colour | 
“ bytechnicolor jg menggambar- | 

  

Montana, atawa Wyoming. Tju- 

. iming bedanja mereka bukan tu- 
“kang kaju benar. Malahan ka- 
luk tjilaka, oleh orang jg tidak. 
mengerti, dgn pakaiannja jang 

- serba aneh dan kajak Cowboy 
kesasar itu, bisa dikira djadi 
orang ,.tukang-Main-Kaju” ...... 
| Pemudi2 kita tidak mau ke- 

in. djuga. Sekarang mo- 
'de'pantalon Y4 pandjang tam- 

y Saka sangat laku. Hemd-nja 
1 sutera, lebih disukai jg pakik 

3 #jive”-dessin. Rambutnja di 
kkan, model jg oleh orang 

erantjis disebut ,,gamin”. Jg. 
radikaal lagi, rambutnja 
Ing sedemikian rupa hing- 

presis mirip '.€kor-kuda”. 
Wes ang ,mode-nja namanja jg 

€i a djuga ,,horse-tail”, 
las €kor-kuda. Bedanja dgn 
kor-kuda jg asli, kaluk €kor- 

kuda asli itu bisa kopat-kapit 
tur jg mempunjainja bisa mbe- 

     

   
    

   
   

  

   

      
     

   

     

   

     

    

      

    
      

1 MEENJEh, oo... kaluk pe- 
mmesrai mode jg menirunja ti- 

ak trtf 
ah - 

1 Sir- Pong. 

        

    

  
ATOT DI SEMARANG 

engan kapal terbang AURI 
ren sore telah tiba di Se- 

ng dari Makasar, kolonel 
' Subroto bersama adju- 

ntnja. Besok beliau akan me- 
meruskan perdjalanan beliau ke 

karta, “dimana beliau akan 

ggal disanaeselama 10 hari 
(mengikuti csuseri2 buat 

r2 tinggi. Menurut chabar, 
jongnja” bu Gatot ke Ma- 

ialah besok . tanggal 
anuari 'jad, dengan 'me- 

'$ kapal ,,Plancius':- 

  

IN RRI SEMARANG 
.. Tg. 7 Djanuari '52 
embukaan. 17.05 “Rajuan 

'dan warta daerah, 18.00 
sendja Mardi Irama, 19.09 

faktu warta berita, 19.15 
kar negeri, 19,30 Bintang 
Sari warta berita, 20.75 

duk desa Sur 

Man elsa Mun € ee srLaan en 

DJANUARI 1952 
PERTEMUAN. PARTAI? 
PEMERINTAH 

Menjambung berita kita hari 
Saptu, eleh Djawatan Penera- 
ngan Djawa Tengah, diumum- 

kan sebagai berikut: 
Pada-hari Djum'at tanggal 

4 Djanuari 1952 di kantor Gu- 
pernur Djawa Tengah telah di 

adakan pertemuan antara Ba- 
pak Gupernur, anggauta2 DPD 
dengan beberapa wakil partai 
politik di Semarang. 

Berhubung dengan sifatnja | 
pembitjaraan, rapat tersebut | 
memutuskan tidak akan me-! 
ngadakan pengumuman menge 
nai pembitjaraan dalam sidang 

tersebut. 

HIBURAN TENTARA. 
Tg 7 Djanuari 1952 sulapan 

di Sekolah Kader Bodjong Se- 
marang. Tg 8 Djan. krontjong 
Sinar Tjandi di RRI Semarang. 

Tgl 8 Djan Sulapan di Bn 425 
Rembang (Bun Sahid). Tgl. 9-1 

Melati K ii 421 Dja 
i el "10-21 

i Corps Mu 
zek Div Dip mn g Tglil 
Djan. OK Sinar Tjandi 
408 -Be 0” Mag 3 

Sulapan di Bn 7 Be Pragolo 
Ambarawa. Tgl .Zi-1 pemuta- 

ran film di Mess. PI Srondol. 
Tgl. 12 sampai 138-1 pemutaran 
film ketjil di Cop. Gerakan Ban 

teng di Slawi Tgl 12-1 Keron- 
tjong Sinar Tjandi di Be Pra 

golo (staf) i 

     

     

  

Bn       

  

      

kan tukang2 tebang kaju di PERBUATAN BERBAHAJA. 
Ir, bahwa pendu 

(?), Sema- 

yang, gemar sekali menerima 
suntikan. Beberapa orang jang 
tidak bertanggung djawab te- 
lah menggunakan “kesempatan 

itu dan telah mendatangi pen- 

cdaduk desa” seolah2 mereka 

Gjururawat dan memberikan 

suntikan kepada penduduk de- 
ngan meminta bajaran paling 

Didapat k 

      

ketjil satu rupiah. 
Obat2 jang disuntikkan ke- 

pada penduduk desa itu pada 
umumnja bukanlah obat jang 

sewadjarnja untuk sesuatu pe 

njakit. Salah seorang dari pen 

djual obat itu baru2 ini telah | 

ditangkap dan didjatuhi kuhu- 

man denda Rp 1500,— atau 15 

bulan pendjara. 

Dikabarkar' lebih djauh, bah 

wa. salah seorang pendjual 

obat itu pada bulan Djanuari 

harus menghadap kemuka ha- 

kim, karena ia dengan tiada 

berhak telah memberi suntikan 

salversan kepada seorang ig. 

menderita penjakit malaria. Si 

sakit kemudiaa meninggal du- 

nia. Kediacian iri baru diketa- 

hui oleh polisi sebulan sesudah 

nja. Kuburan majat itu telah 

dibongkar kembali, tetapi da- 

lam pemeriksaan tidak dapat 

dinjatakan dengan pasti apa- 

kah kematian orang itu dise- 

babkan. oleh suntikan salver- 

san itu. (PIA). 

SEKRETARIAT SOBRI. 
Dalam rapat baru? ini diko 

ta ini telah dibentuk pengurus 

sementara jang merupakan se 

krerariat dari Sentral organi- 

sasi buruh Rep. Indonesia. Se- 

mentara menunggu tewusun- 

nja pengurus lengkap, ditun- 

djuk sebagai sekretaris2 sdr2, 

MT Ritonga dan Murdjoko. 

SDR. DARDJONO DI- 

TANGKAP, 
Kepada ,,Antara” Semarang 

  

jang berwadjib . sek gai. salah 

seorang jang masuk »black: 

list” peristiwa 16 Agustus 1951 

baru? ini tertangkap di Sala- 

tiga. Dengan Dardjono itu ka- 

  

         

  

    
    

   

   

titah, 20.30 Rudjak ulek | 
00 Berita bhs. Dja- | 
nah-air bhs. Djawa | 
a), 21.20 Bunga 

Semarang, 22.00 
hir, “atjara esk ' 

Iperbah dikabar 

barnja sekarang tinggal 4 

orang jang n ditahan di- 

bui Semarang ai tahanan    
    

  

sebagaimana 
can diantaranja 

ada jang masih perlu diselesai- 

kan oleh pihak divisi, dan 
Djaksa Agung atau akan ditan- 

16 Agustus 

tut setjara kriminil, 

Mengengi soal keuangan, 
kepada Kementerian Keuangan buat meng 

  

dikabarkan bahwa Sdr. “Dar: 

djono, ketua Sarekat Buruk | 

Indonesia” ' Semarang  ditjari   
  

Rp 500 Djuta Schatkist- Papieren 
engeluarannja Sudah Disetudjui Oleh Kabinet | : 

Perburuhan Baru Diterima Baik — Putusan Pemerintah Me- 

ngenai Sendjata ,,Talise” Disampaikan Kepada Belanda. RS 

telah 

ka 

juta rupiah. Dalam tahun 1951 djamlah ini 

sannja mengenai sidang kabinet 
jang diadakan “Sabtu pagi ke-: 
maren dulu, menteri 'Penera- 
ngan A. Mononutu mengatakan, 
bahwa rantjangan2 . undang2 
dalam lapangan perburuhan, jg 
telah disetudjui “dalam sidang 
kabinet, adalah penting sekali 
untuk menentukan kedudukan | 
madjikan dan buruh dalam pro 
ses produksi Indonesia. Rantja 
agan undang2 jang pertama, jg 
telah disetudjui oleh . kabinet 
mengenai perdjandjian2 kerdja 
kolektif antara gerikat2 seker- 
dja dan madjikan2. Untuk me 
metipkan ini kementerian Per- 
buruhan telah mempeladjari de 
ngan teliti undang? dan pera- 
turan2 jang ada di negeri2 lain | 
mengenai hal ini. 

Organisasi buruh ma- 

sih lemah. 
Akan tetapi, demikian . men- 

teri Mononutu djuStru dalam 
sud'u negara seperti Indonesia, 
dimana organisasi2 buruh ma- 

sih lemah, telah dimasukkan 
dalam yantjangan Itu unsut2 
jang dimaksudkan untuk mem 
berikan bantuan kepada golo- 
ngan jang lemah, jakni golo- 
ngan buruh. Rantjangan un- 
Gdang2 jang kedua mengenai 
perburuhan mengandung kewa 
djiban pendaftaran bagi semua 
perusahaan di Indonesia, “de- 
ngan pertimbangan, bahwa da- 
lam melaksanakan politik per- 
buruhan, pemerintah harus 
mengetahui tentang semua per 

usahaan jang ada di Indonesia. 
Pedomang jang lebih landjut 
mengenai pendaftaran ini akan 
menjusul. : 

Rantjangan undang2 jang ke 
liga mengenai penetapan upah 
minimum dan mengenai hal ini 
menteri Penerangan telah me 
ngemukakan pertimbangan2 ig 

lelah mempunjai pengaruh ter 

hadap bentuk undang2 terse- 

but: a. perlu ditjapainja suatu 
taraf penghidupan jang ajak 
bagi kaum buruh. b. Da 
ngan antara upah dan beaja 
penghidupan, oleh karena mana 
Gjuga pelbagai kekeruhan da- 
lam kalangan buruh dapat dile 
njapkan c.djaminan bagi sua- 
tu upih jang lajak, sesuai de 
ngan perikemanusiaan dan de 
ngan demikian melenjapkan ke 
egangan2. 

Putusan2 kabinet 
lainnja. 

Selandjutnja menteri Mononutu 
menerangkan, bahwa kabinet. dalam 
sidangnja patlia hari Sabtu pagi te 
lah menjetudjui pembajaran pen 

Siun kepada pegawai2 negeri dan su 
atu susul mengenai beaja jang ber 
hubungan dengan turutiserta” Indo 
nesia dalam pameran Colombo. Jg 
akan turut jalah kementerian Pere 
konom'amn. . Perftanjan. Perhubungan, 
Pekerdjaar Umum. Sosial ' Keseha 
tan PP.K. dan Penerangah. Bea 
ja seluruhnja kira? akan ““berdjum 
lah 152 djuta rupiah. 

Menteri Penerangan menutup ke 
terargannja ' dengan - menjatakan 
bahwa kabinet akan bersidang dua 
kali seminggu, jakni satu kali .me 
ngenai rantjangah "undang2. peratu 
Tan? dan lam sebagainja. dah satu 
kali mengena sosi2 keamazan. ke 
makmuran rakiat. “soal2 ekonomi 
dan politik luar negeri. Sidang2 ka 
binet ini akan djadakan tiap hari 
Selasa dan Djum'at. (Pia) 

Tentang sendjata dlm. 
— »Blitar” dan Talise” 

| Sementara itu pemerintah Indone- 
sia telah menjampaikan kepada pel 
merjntah Belanda keputusannja ig 
terachir terhadap peristiwa sendjata 
untuk Irian Batat jg diketemukan 
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pai kini dib   
8 Keamanan 

berkui i 

Selandjutnja perdana-mente- 
ri tersebut menerangkan, bhw 
tidak boleh diharapkan pero- | 
bahan2 jang mendalam dari | 
komperensi Inggris — Amerika | 
di Washington. Pembitjaraan2 
ini dimaksudkan hanja untuk 
mentjiptakan suatu suasana 
dalam mana pemerintah Ameri 
ka dan Inggris akan lebih baik 
bisa mengerti kesukaran2 ma 
singZ dan untuk ber-sama2 
menghadapi soal2 bersama. 

Atas “pertanjaan seorang 
wartawan mengenai situasi di 

Timur Dekat, Churchill menga 
takan, bahwa'adalah sukar un 

tuk mengatakan dimana batas 
Timur Dekat dan Timur 'Te- 
ngah dan bahwa lagi pula ia 
tidak dapat meramalkan ke-   djadian2 di-daerah2 tersebut. 

Atas pertanjaan, apakah, an 
tjaman Rusia lebih besar dari 
pada dulu, Churchill menjata 
kan sambil ketawa: “Saja bu- 
kan seorang anggota pemerin- 
tah Rusia” Tidak lama sebe- 
lum ia naik pesawat-terbang jg 
akan membawanja ke Washing 
ton  Churchill diminta untuk 
menguraikan  kundjungannja 
ke Amerika Serikat. Sekali la 
gi perdana-menteri mendjawab 

bahwa kedatangannja ini ha- 

nja dimaksudkan untuk mem- 
peroleh persesuaian faham jg 

lebih besar antara kedua pihak 

dan untuk membuat persekutu 
an sedemikian kuatnja, sehing 

ga dapat menghadapi tiap an 

tjaman dikemudian hari. 

Tjapai. 
Segera setelah ia meninggal 

kan kapal dari pendjagaan pan 
tai, Churchill membakar tjeru 
tunja jang terkenal itu. Perda 
na menteri Inggris kelihatan 
lelah. Segera ia dikerumuni 
oleh kaum wartawan dan dju 

ru-foto, jang - menghudjaninja 
dengan pertanjaan2. 

PENGURUS BARU,   dalam kapal2 Belanda ,Blitar” dan 
»Talisse” bari ini, Keputusan ini 
telah diambil oleh kabinet dalam 
sidangnja hari Saptu ig lalu, setelah 
kabinet mendapatkan laporan ' dari 
komisi chusus jg baruZ ini dibentuk 
untuk mempertimbangkan lebih dja- 
'Uh tentang peristiwa sendjata d 

iketahui. | kedua kapal itu. Sebagai 
komisi itu terdiri dari Men 
Negeri, 
Umum, 

2 Luar 
Kehakinfan dan Urusan 

ngan “Menteri Penerangan Mononutu, 
tetapi Menteri tidak bersedia mem. 
berikan keterangan apa isi keputu. 
san pemerintah Indonesia - fg telah 
disampaikan . kepada pihak Belanda 
itu, Kata Mononutuw: Kita I.hat dulu 
perkembangan keadaan selandjutnja. 
apakah keputusan itu dapat mem- 

| berikan tjuatja ix terang atau tidak 
Ta delegasi Supomo di Neder. 
and, 

SEKITAR PENTJURIAN2 
DI PELABUHAN. 

Hari Saptu kami kabarkan, 
bahwa pentjuri2 pelabuhan te 
lah gunakan siasat, mentjuri 
barang2 digudang "pelabuhan 
dan selandjutnja barang2 ter- 
sebut telah clibawa keluar dae 
rah Pelabuhan zonder dapat di 
ketahui oleh pos pendjagaan di 
pelabuhan tersebut. : 

Siasat ini/ telah Jiketahui 
oleh polisi hingga beberapa 
perbuatan “dapat “diberantas. 
Demikian oleh pihak polisi sek 
si I diterangkan selandjutnja, 
bahwa anggauta2 Kopel (Ten- 
tera jang turut serta mendjaga 
keamanan pelabuhan) 'bebera- 
Pa hari ini giat memberantas 
pentjuri2 disekitar pelabuhan, 
Achir2 ini telah banjak djuga 
ditahan ,,grajak2” gudang jang 
selandjutnja diserahkan kepa- 
da polisi. Sedjumlah “barang2 
besi, seperti kikir, gergadji ke- 
tjil dan lain2nja telah dapat di 
ketahui dan dibeslah. Ternjata 
barang? itu adalah kepunjaan 
Internatio, | 

Demikian menurut ketera.' 

  

Dalam rapat umum anggota 
dari Semarang Chinese Basket 
ball Federation jang diadakan 
kemaren telah dibentuk badan 
pengurus baru th. 1951—52 
sbb: ketua Lie Giauw Tjgo, wk. 
Kho Gian Ngo penulis Kwee 
Swan Gak dan Siauw Boen Tat. 
bendahara Oei Thiam An, ke- 
pala komisaris Tjan Tjing Kie 
dan 5 orang pembantu. Pengu- 
rus bg. pertandingan diketuai 
oleh Pek Kok Djwan gan bagi 
an pemilihan pemain oleh Oei 
Liong Djwan. Sekretariat di dj 
Mataram 556. Sehingga kini 
ada 14 perkumpulan basketball 
telah menggabungkan diri 'pa- 

da perserikatan diatas, 

SERIKAT2 BURUH 
BERUNDING. 

Diperoleh. kabar 27 Sarekat2 
Buruh pemerintah di Sema- 
rang jang meliputi kira2 10. 
000 orang anggauta baik jang 
tergabung maupun jang tidak 
dalam. SOBSI, dalam minggu 
ini akan mengadakan pertemu 
an untuk kemudian mendesak 
kepada jang berwadjtb minta 
naiknja uang upah harian. De- 
sakan tersebut adalah sesui de 
ngan statement SOBSI setem- 
pat baru? imi. jang menjatakan 
bahwa minimum upeh harian 
jang ditetapkan dalam peratu 
ran Gwbernur Diawa Tengah 
tahun 1950 pada waktu, seka- 
rang sudah tidak sesuai. lagi 
dan minta ditindjaunja kemba 
Ii. Seperti diketahui upah teren 
dah itu jalah Rp. 3,25 sehari 
upah mana penetapannja bex 
dasarkan harga beras 3 kg be- 
ras & Rp. 1.-— jang kini ternja 
ta harga itu sudah 3 kali Upat,   

-f 

Satu paberik jang menger “djakan segalanja mengenai gal 
vani, jalah pembuatan bah an lapisan untuk melindungi 
onderdil2 pssawat terbang , baru? ini telah dibuka oleh 
GIA di Kemajoran, Djaka rta- Pembuatan lapisan itu sam 

pai 'kini dibuat di Amerik 3 atau Eropa. Maka dengan ber 
dirinja paberik tersebut 80 'prosen dari bahan lapisan da 
pat kita buat sendiri dan diharapkan djumlah uang jang 
biasanja dikeluarkan untu k devisen akan berkurang 

1952 Damai 
Churchill Jakin Akan Terdjaminnja 

  

Pererdjaan 
Galvani 

     

     

  

  
ri tidak ada perobahan: 

Pemerintah dlam  menen- 
tukan kehendaknja berpegang 
pada kenjataan, bahwa peng- 
hasilan Indonesia berupa dol- 
lar berkurang dan penghasi- 
lan berupa valuta lain bertam- 

bah terutama dinegeri2 Ero- 
pa. Kemestian untuk membia- 
jai sebagian dari import beras 
dengan dollar USA dengan 
sendirinja mengurangi djum- 
lan dollar jang tersedia untuk 
mengadakan pembelian? lain. 
Sebaliknja — Indonesia meng- 
hendaki supaja kelebihan valu- 
tanja jang terdapat di Eropa,   

Tahun Ini 
Sekitar Kundjungan Churchill ke Washington. 

p ERDANA-MENTERI Inggris, Winston Churchill pada ha- 
|Ti Sabtu tidak lama setelah ia tiba di New-York mene- 

rangkan Kepada per, bahwa ,,harapan. bagi perdamaian du- 
1952 telah terdjamin”. Diterangkan lebih lan- 

djut, bahwa kemungkinan? terdjadinja peperangan kini telah 
dibandingkan dgn 4 tahun jg lalu, ketika djemba- 

diadakan”. 

Hasil2 : Kong- 
res. Pedjuang 

Telah Disampaikan Dg 
Resmi Pada Wakil P.M, 

ENURUT pengumuman Ko 
mile Pusat Persatuan Be. 

kas Pedjoarg Bersendjata Selu 
raih Indon. hari Minggu Kejua 
Komite Pusat Persatuan Bekas 
Fedjoang Bersendjata Seluruh 
Indonesia telah menjampaikan 
dengan resmi hasil? Kongres 
Persatuar Bekas Pedoang Ber- 
sendjata kepada Wakil Perdana 
Menteri Soewirjo. merangkap 
Ketua Dewan Rekonstruksi Na- 
sisnal, dan kepada Kepala Staf 

atan Perarg Kolonel T.B, 
Simat Hastl2 Kongres 
Hp berupa Manifes Persatuan, 

  

Churchill memakai ”overco 
at” hitam dan topi hitam. Sege 
Ya Setelah ia mengindjak tanah 
daratan Amerika, diperdengar 
kan lagu2 kebangsaan-Inggris 

dan Amerika. Untuk pertama. 
kali Churchill mengundjungi 

Amerika Serikat dalam tahun 
1895: kini ig meraSa terharu, 

karena diterima dengan peng- 
hormatan militer, 

Perdjalaran ke Washington akan 
Gitempuh oleh Churchill d-agaa pe 
sawat -. 'Constellation JIndepennlen 
ce” darj presiden Truman, Korena 
keadaan tjuatja djelek, maka Du 
kannja tidak mungkin keberangka. 
tannja terpaksa ditunda. .Lebih Ian. 
djut . AFP mengabarkan bahwa 
pesawat2 .,Independehep” telah ber 
tolak ke Washington dengan tamu 
tamu agung. Diduga. bahwa presi 
den Truman akan mendijeput. tamu 
hja dari Inggeris dilapangan 
bang ibu "kota Amerika Serikat: 
Menteri Inar negeri Anthony Eden, 
dan djenderal Slim, kepala Staf 
Angkatan Perang Inggris, diuga ber 
sen dalam rombongan perdana m 

3 

SEKITAR PENGEMBALIAN 
UANG HADJI 1951. 

Kantor Penerangan. Agama. 
Propinsi Djawa Tengah kabar 
kan, bahwa hingga achir bulan 
Djanuari 1952 nanti uang hadji 
1951 jang disimpan di Bank 
Rakjat Indonesia dapat diambil 
kembali dengan sjarat2 jang 
sudah “ditentukan. 4 

Tidak dikabarkan ada tidak- 
nja potongan jang dilakukan 
oleh Bank tsb. atas uang itu. 
Djumblah uang hadji di Djawa 
Tengah jang ,,dibeku” karena 
batal” berangkat itu lebih ku- 
rang Rp. 10.006.000.—. - 

Sebagaimana Antara” ka 
barkan, baru2 ini oleh Nasi- 
chun ketua PHI Komisariat 
Diawa Tengah di Semarang te 
lah diadjukan protes kepada 'jg 
berwadjib jang maksudnja ti- 
dak setudju uang hadji itu di 
potong utk Bank-provisi jaitu 
EP, 73 oleh BNI, Rp. 19 oleh 

ORGANISASI RAMPOK TER- 
PELADJAR DI SMG? 
CPM Semarang telah menangkap 

.Gisalah satu tempat” seorang ' ig 
tersangkut dalam perampokan pada 
Internatio. dan pula adalah seorang 
Ig memegang peranan penting dalam 
perampokan Liem Brothers belum 
lama berselang ini. Seperti diketa. 
hui, . beberapa. waktu j1. telah ter. 
tangkan 3 orang tukang tadah” ba. 
rang2 tjurian Liem Brothers jg telah 
diserahkan kepada Polisi Seksi III 
Semarang, Mengenai seorang ig baru 
tertangkap achir2 ini dapat dikata. 
kan, bahwa ia adalah seorang ter. 
peladjar, pandai, sedangkan ke. 
mungkinan besar dibelakangnja ter 
dapat satu oTtranisasi bersendjata ig 
terdiri dari orang2 terpe'adiar ig da 
lam buland achi'2 ini telah. mem. 
buat tidak amannja Semarang. 

Mengenai anggauta2 lainnja dari 
organisasi tsb. masih ditjati. sedan. 
kan seotang ig telah tertangkap itu 
hari ini akan dibawa ke Semarang       untuk dipgriksa lebih landjut, 

  

jang achir Desember ini telah 
mendjadi 5 kali dari pada awal 
Oktober 1951, sebanjak mung- 

kin didjelmakan kedalam ba- 

rang2. 
Diterangkan selandjutnja, 

bahwa SCAP-collar, jang dipa 

kai sebagai satuaa-perhitungan 
dalam hubungan  bajar-memuva 

jar antara Irdonesia Jan Dis 

pang, adalah sama dengan USA 
Gollar. Sesama perdjandjian-da 
gang jang lama Irdonesia mem 

pultijai suatu swing SCAP-dollar 
Sebanjak 10 djuta. Deficit jg. 
terdapat selama tahun-perdjan 

djian jang lalu, jakni diantara 
1 Djuli 1950 sampai dengan 30 
Diuni 1951, beradjumlah Rp. 

400. djuta (rupiah-devisen), se 

dangkan dalam massa 1 Djuli 
1951 hingga achir Nopember 

1951 telah terdapat saldo rugi 
lagi sebanjak Rp. 200. ajuta 

(rupiah devisen). Deficit ini, 
Gemikian sumber ini, jang oleh 
Indonesia harus dilunasi dgn 
dollar, memaksa Pemerintah 
Indonesia. urtuk  memradjukan 

perdagangan dgn. ,lain2 nege- 
ri dimana tak perlu dilakukan 

'pembajarar dengan dollar USA. 
  
TT — 5 
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HARGA EMAS. 
Djakarta, 5 Djan. djam 17.20: 
Emas kwal, A | Rp, 3125 

j Rp. 30,25 

ba naa Ii Rp. 28,25 
Semarang,7 Djan. djam 12.00: 
Emas No, 1 Rp, 32,50 

Emas.No. 8 LL... Rp. 80.— 
Kenaikan padjeg 

perseroan. 
Mr, Kartadjumena, Direktur Djen- 

Geral Iuran Negara, atas pertanjaan 
apakah benar akan bertambah peng. 
hasilan Pemerintah dari padiak-per 
seroan dengan aturan baru jg berla- 
ku itu, menerangkan kepada An 
tara”, bahwa berdasar pengalaman 
Pemerintah akan dapat mengetahui 
dengan tijita dari buku2 sesuatu per 
seroan, - mama2 jg dapat dianggap 
sebagai keuntungan, 

Sebelum. berlakunja peraturan ba- 
TU tentang padjak perseroan pene. 
hasilan ig diperoleh negara dari pa- 
Gjak itu berdjumlah Rp 500.— djuta 
setahun, Nanti penghasilan itu akan 
bertambah dengan Rp 100 djuta, de 
mikian diterangkannja. 

Perkiraan, pertambahan Rp 100 
Gjuta ini menurut Kartadjumena di 
dasarkan" atas ..theoretisshe sprei- 
ding” dari keuntungan2, jakni pem 
bagi2an dari golongan2 keuntungan 
tai 

Ford boleh naik- 

kan harga. 
Pemerintah Amerika pada 

hari Sabtu membarikan izin 
kepada paberik2 Forg untuk 
menaikkan harga2 mobil-nja 
clengan kira2 lima persen, ber 
hubung dengan naiknja harga 
bahan? dan upah2 kerdja. Se 
mentara itu dikabarkan, bhw 
paberik2 Ford telah minta 'ke 
naikan harga jang lebih tinggi 
akan tetapi" belum diketahui, 
apakah mereka setutju dgn. 
kenaikan harga jang diperboleh 
kan itu. Dengan kenaikan har- 
a jang diperbolehkan pemerin 
tah itu mobil2 Ford akan ber 
harga 497” lebih banjak, mo 
bil2 Mercury 3.4574 Lincoln 
51904. 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganan No. 5025 Semarang. — 

Senen Kliwon termaksud djatuh' tg. 
24 Agustus 1914 atau 2 Sawal th. 
Ehe 1844. 
Langganan No. 2640 Semarang. — 

Hari Senen Pon bulan Ruwah tahun 
Masehi 1931 djatuh tg. 21 Desember 
atau 10 Ruwah th. Dje 1862. 

Langganan di Magelang. — Tg. 
20 Redjeb 1835 wukunja Galungan, 
mangsa Katigo, Masehi 20 Septem- 
ber 1905. 

Langganan di Bojolali. — Tg. 20 
Dulkangidah 1850 tahun  Djimakir, 
mangsa Koso, wuku Tolu,:Masehi 19 
Djuli 1920. 

Langganan di Pekalongan. — Hari 
Senen Wage bulan Redjeb adalah 
Masehi 6 Nopember 1933. Tg.. 8 De 
sember 1930 djatuh hari Senen Kli- 
won 16 Redjeb th. Djimawal 1861. 

Langganan .di Sajung. — I- Tg. 
15-4-19f1 Saptu-Pon 15 Rabingula- 
kir th. Wawu 1841, wuku Sinto, 
mangsa Kasadoso. II. 2-12-1929 Se- 
nen-Wage dan 2-1-1930 Kemis Kli-! 
won. HI. Hari Minggu Wage jang 
ditanjakan djatuh tg. 2 Nopember 
1930. 
Langganan dikantor Kabupaten 

Bojoltali. — 1. Tg. 11 Mei-1922. II. 
Tg. 1 Djuni 1924. NI. Tg. 29 Djuli 
1930. IV. Tg. 30 Mei 1933. V« Ta. 
14 Agustus 1936, VI, Tg. 31 Mei 
1919, 

      

Tidak Berobah 
'Pendirian Indonesia Dalam Mengha- 

dapi Djepang Tetap 
Penghasilan Indonesia Berupa Dollar 

Berkurang. : 

“ATAS PERTANJAAN 'Antara' ig diadjukan tertulis pada 
A tg 3-11952 pagi, jakni apakah pemerintah “Indonesia 
tetap pendiriannja dalam menghadapi Djepang sebagai 
wan berunding tentang perdjandjian- dagang, 
Perekonomian hari Sabtu menerangkan, bahwa sedjak dihen- 
dikannja perurdingan dagang dengan Djepang, : 
an Pemerintah Indoresia mengenai politik dagang Juar nage 

la- 
Kementerian 

D pada pendiri 

Maag asNn 9 

Kesenian 
Indonesia: 

Dipamerkan Di India 

MENGENAI pameran hasil 
kesenian Indonesia di 

New Delhi jang  dimu 
lai pada tgl. 3/1 jang lalu dan 
diselenggarakan oleh Kedutaan 
besar Indonesia bersama dgn. 
Delhi Silpi Chakra di-ibu kota 
India dikabarkan, bahwa 
hari itu pameran dibuka oleh 
menteri dalam: negeri India 
Shri RK Sidhwa Jang diper- 
tundjukkan ialah lebih dari 350 
barang2 dari kaju. perak, tem- 
baga tanduk, kulit, selain itu | 
Ha gambar? dan sebagai 
Ja, 
Mengenai pameran ini ,,Sta- 

tesmar” menulis al. sbb.: 
»Tjampuran jang harmonis 

dari pengaruh? berasal Malaya, 
India dan Tiongkok, jang telah 
mendjadi asli di Irdonesia da 
lam 2000 “tahun “jang  achir2 
ini, telah mempunjai tjorak sen 
Giri jang kuat: Sekalipun demi- 
kian berkali2 para penirdjau 
India tertjengang melihat ele- 
men India jang tegas, jang ter 
dapat dalam djiwa banjak ha- 

sil seni Indonesia, dalam sub- 
jeknja, stijlnja. Tampak dianta 
ra barang2 jang dipamerkan 
itu wajang2 Indonesia, jang se 
muanja. menggambarkan ka- 
rakter2 berasal dari tjerita Ra 
mayana Jan Mahabharata: ter- 
capat pula kedok2 jang serupa 
dengan gambaran raksasa di 
India”. Seterusnja dikatakan 
oleh ,Statesman”, bahwa ba- 
njak pula barang? hasil kera- 
djinan tangan jang sifatnja se 
rupa dengan hasil? keradjinan 
2 Cuth dan Sindhi (Anta 
ra 

TJUMA 10 PET. 
Berita dari Tasikmalaja me- 

njatakan, bahwa setelah ma-) 
sas pendaftaran menolak 
atau menerima kewarga-nega- 
raan Indonesia itu di Tasikma 
laja habis, ternjata hanja 1075 
sadja penduduk — keturunan 
asing jang menerima kewarga- 
negaraan I -. Semula 
didyga bahwa di Tasikmalaja 
kira2 ada 4.000 orang keturu 
nan asing jang akan menerima 
kewarganegaraan Indonesia 
itu. : 

Sepak bola di 
& Debian 2 “ 

Kesudahan pertandingan sepak. 
bola persahabatan di Stadion Smg. 
pada Sabtu jl, kes Garnizgoen la 
wan kes, Dita ialah 8-5 | pi 
Minggu sore “"kompetisi) a1 P 
Tisdan SSS laitw 

Kita dapat k: 
pertandingan ig: 
kompetisi baru 

    

   
   

ta 

ini jalah 2X45 me-     
  nit dengan 10 menit istitahat, biasa. 

nja 2X 35 menit. x 

Tennis dj Smg. 

Ia La, STC IT Kar IG 3-2: 

PT Kendal Tt ng 1—4, 
Atjara pertandingan 
jaitu” “CHTCSI — PTI 
OK II: Union II — CHTCS IU dan 
STC IV. — PTKBS. 3 

Djara lari. 
Perlombaan lari djarak 1500 

m. jang diadakan di Sao Paolo, 
Brazilia, telah - dimenangkan 
oleh atlit dari Jugoslavia, Ce- 
rai dalam waktu 3 menit 59.3 
detik. Ketjuali atlit dari Belgia 
dalam perlombaan “itu telalf 
ikut semua atlit? dari luar ne 
geri. Rekor dunia lari 1500 m. 
telah “dipegang oleh Gunder 

detik. 

Pengurus PSSI 
1951-1952. 

Menurut pengumuman PSSI no. 2, 
susunan pengurus PSSI th. 1951- 
1952 jang di bentuk oleh para for- 
mateur: Maladi Kosasih dan Joemar- 
sono ada sbb: $ 

Dewan penasehat: mr. dr. Koesoe- 
mahatmadja (ketua), dr. A. Halim, 
mr. Hadi dan Komodore udara Sur 
yadarma sbg. anggota2. : 

Ketua: Maladi dan wakilnja mr. 
Kosasih Poerwonegoro. '“ 

Penulis2 Joemarsono dan Achmad- 
sjah Sastrawinangoen. t 

Bendahara2: Soeri dan A. Wahab. 
Pemimpin pertandingan: Soetardi 

Hardjoloekito. 
Anggota2: drs. Kha Liong Bing. 
E.N. de Graaf, Soekardi," Soetardi 
Hardjoloekito, B. Barza, dr. Soewar 
no, Soeratno. Sastroamidjojo dan mr 
Soebagio. Selain susunan tsb. diatas 
pun, dibentuk djuga beberapa komisi 
al. komisi bagian penerangan dan 
penerbitan, dengan sdr. Maladi sbg. 
ketua. Darmosoegondo. dan I. Moh. 
Arifin sbg. anggota. ' : 

DR. SUBANDRIO TIBA Di 
DJAKARTA. "0 

Pada djam 13,0 siang hart 
Swbtu telah tiba df Djakarta, 
Duta Besar Indonesia di Lon 
don. Dr. Subandrio. Diteramg 
kannja. bahwa ia akan tinggall 
di Indonesia selama 3 pekan un 
tuk mengadakan hubungan de 

ngan Kementerian Luar Negeri. 
Pertanjaan2 ig dimadjukan 

kepada Farouk' sebagai Radja 
dari Mesir dan Sudan itu, ha- 
nja didjawab “oleh “Dr. Suban 
drio dengan "menerangkan bah 
wa sewaktu pengakuan itu di 
kirimkan “kekedutaan' Frdones 
sia di Lendon ia telah dida-   

  

Lagi R. 176.000 untuk 

Perumahan rakjat. 
Djandji Pemerintah untuk 

memberikan sebanjak R 1.000. 
000. guna pembangunan Peru- 
mahan Rakjat bagi Kota Be- 
sar Surakarta untuk tahun 
1951, ternjata tidak dapat di- 
penuhi seluruhnja. Termijn per 
tama sebesar Rp 250.000 te- 
lah diterima oleh Pemerintah 
Balai Kota Surakarta, dan te- 
1an dipergunakan untuk mendi- 
rikan Perumahan Rakjat ma- 
sing2 rata2 sehingga Rp. 16.000 
Untuk tahun 1951 Balaikota ' 

Surakarta tidak djadi akan me- 
nerima tambahar Rp. 750.000, 
akan tetapi hanja akan menda- 
pat tambahan Rp. 176.000. 
Uang tsb. akan dipergunakan 
untuk, mendirikan Perumaha” 
Rakjat jang agak murah jang 

ikut ditangkap. 
Didapat kabar, bahwa dalam 

gerakan pembersihan jang 'dila- 
kukan oleh pihak C.P.M. dikota 
Solo baru2 ini telah ikut ter- 
tangkap pula Sabri, anggauta 
pengurus. Gerakan Pemuda 
Islam Indonesia tjabang Sura- 
karta, dan anggauta DERDS 
Kota Besar Surakarta. 

Hingga berita “ ini 
Saopli masih dalam tahanan. 

SALATIGA, 
Pertjobaan tanaman 

tembakau Virgima. 
Oleh Djawatan Pertanian di 

tempat2 dalam daerah kaweda, 
nan Salatiga (Batur, "Wates) 
dan Tengaran jang terkenal 
baiknja tanaman tembakau 
akan diadakan pertjobaan ta- 
naman tembakau Virginia. 

Untuk pertama kali akan tjo 
ba ditanam tembakan itu selu   berharga antara Rp. 5.000 clan 

Rp. 11.000. tiap rumahnja. 

Balai istirahat Pegawai 
Bekas Hotel Merdeka di Ta- 

wangmangu jang kini dlm kea- 
daan rusak akibat clash ke-II 
jl, tidak lama lagi akan dibeli 
oleh Pemerintah Balai Kota 
Surakarta dgn harga R 35.000. 
Setelah diperbaiki Hotel tsb 
akan dipergunakan sebagai Ba 
lai Istirahat bagi para pegawai 
Balaikota Surakarta, jang atas 
nasehat dokter perlu beristira- 
hat ditempat jang sedjuk, Ba- 

lai tsb nantinja hanja diperun- 
tukkan bagi tempat! istirahat 
sadja. dan bukan untuk tempat 
orang2 sakit jang memerlukan 
perawatan ditempat jang  se- 
djuk. ag 
“Beaja Ik Yaemeew ni 

hotel tsb ditaksir TS 000 ana 
hingka uang seluruhnja jang 

! guna dirian Ba- 
lai Istirahat lwni tsb. 25 

     
   

sebesar R 110. 

Peraturan pengen- 

dara betjak. 
Dalam bulan ini djuga De- 

wan Perwakilan Rakjat Daerah 
Sementara Kota “Besar Sura- 
karta akan mengadakan sidang, 
guna memperbintjangkan : bebe 
rapa peraturan baru diantara 
nja: 1. Peraturan Pengendara   Betjak dan 2, Padjak Reklame 

  

as 25 are. 

| TJILATJAP. 
Pengungsian didae- 

rah Madjenang. 
Akibat keamagan sering ter- 

ganssu didaerah , Madjenang, 
maka djumlah rakjat jang m 
ngungsi telah ada kira2 25.000 
jang kini tersebar dimana-ma- 

      
na untuk men tempat ja 
Moaen # Ba Fu ja. 

rangz jang mendapat sunti- kan dari pihak Dia watan Ka 
.sehatan setiap hari herdjumiah 
lebih dari 1.8000 dari djumlah 
mana 8095 jan 
njalik : Pe ai TA ketera- 
gan j t, diketjama- 

tan Dajehluhur, Ka Ma- 
djenang terdapat 3092 kaum 
pengungsi, Tiap rumah sedikit-s 
nja ditempati oleh 15 orang 
sehingga kesehatan — selain 
disebahkan kekurangan maka- 
nan — mendjadi sangat  ter- 
ganggu. 

diserang pe- 

Sebagafakjbat dari mening- 
katnja terus menerus harga 
beras, maka disalah satu dae- 
rah dalam ketjamatan terdapat 
dua desa dimana rakjatnja mu- 
lai makan “gaber” utk meng- 
gantikan nasi sekalipun ini bia 
sanja mendjadi makanan . utk, 
babi, namun harganja. dipasar 
70 sen per kg. Desa2 jang me- 
ngalami kesukaran tersebut ia- 
lah antara lain desa? Tritih 
dan Gumilir, 

Smg. 

Wit T Rn 

dalam 

Minggu tg. 18 “ 
TPI — 

Hag dalam waktu 3 menit 43 | 

ditulis |.   
me- 
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mengenai pengakuan Indonesia 

lam perdjalanan ke Djakarta. 3 1 

| Aneka Djawa Tengah 
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  suntikan Pemerintah/ ss: jat Melarat Di-Tengah Keka- 
kerdja 
Perlu Utk Hidupkan Usaha2 Kita 
— Oleh: Dr. Sumitro Djo johadikusumo. — Ian 

(Copyright: Dilarang kutip) s3 

AHLI &i Indonesia memandang Pn »Dadnet defisit” (elgaras 
ara pada tahun? jang lampau, sebagai 

Ona mana tingkat harga barang? di Indo- 

Bak 

. Ja Di ikan Setjara Rasioneel Dan Tepat 'jaanJgMelimpah:-Limpah 
Mc Cune—Bekas,Sep ECA Tentang” Kea- 

daan2 Di Indonesia Ini 

f si sg 

      

s IMANA DJUGA orang melihat2 keadaan di Indonsia 

: jz Gidjalankan oleh 

/ » : 215 $ & | nesia Den defisit” diartikar kekurangan pada »nggaran belandja negara, kare- dari kesan, bahwa disana sedang bergolak perbuatan? dr Shah Sean aa | Na jang dikeluarks selalu melebihi penerin Ja Politik budgetdetisit tsb menje- tetapi kemerdekaan Indonesia djustru harus diisi dan dipastikan atau hantjur oleh arus Bu.  Sebhap anna ak au merupakan sumber daripada kebanjakan keruwetan jang ter. volusi. demikian tulis bekas pemimpin ECA di Indonesia. dr. Shannon Metane dalan ma . dapat dilapangan ekonomi pada waktu Ini, dem ah pendapat kalangan jang bersang- djalah tengah bulanan Perhimpunan Politik Luar Negeri Amerika Serikat spatu Kk 
. 

karangan jg berkepala ,,Indonesia, udjian bagi kemerdekaan”, McOune menjatakan bahwa " le £ 1. bangsa Indonesia hanja dengan lambat mendjadi insjaf, bahwa kemerdekaan itu meminta | Karena pendapat demikian ru 
pa berkali2 dimadjukan, maka 
sebagian terbesar diantara cha- 
lajak ramai sudah tjondong dju 
#9 akan pendirian itu. Mulai 
NN hati bila dengar mo- 
mok budget defisit dsb. 
| Dalam pada ini saja hendak 
Menarik peihatian kepada sua- 
tu kenjataar, jang tak dapat 
disangkal. Baiklah kita menim 
bang ketjenderungan hutang 
negara kepada ' bank sirkulasi 
(Javasche Bank), seperti ternja 

tahun 1951 menandakan dengan 
ajelas, bahwa hutang negara 
untuk tahun tsb mendjadi sa- 
ngat berkurang. Pada achir 
1951 hutarg negara pada bank 
sentral dapat dikurangkan de- 
ngan lebih dari 1000 djuta ru 
piah kalau dibandingkan de- 
ngan permulaan 1951. Kenjata- 
An ini hanja dapat mengandung | menerima s Ida kita (baik berupa kekajaan 5 Ta 
satu tafsiran: jaitu bahwa se | Parent dengan Pen an LGA |alam-maupun kekajaan modal EKRETARIS DJENDERAL Lembaga Arab, Azzam Pa- | benai2 bahwa dunia terantjam Pa AN jotala 
lama 1951 penerimaan negara : Aa aa " Ijang masih ada dari waktu sebe Sa menerangkan pada hari Rebo bahwa, djendaral Eisen-| ?'“h dajas tyrannie Gan agresi, | | an sik Pn Dara “ E Crea ra 3 djauh melebihi pengluararmja. 
Dengan perkataan lain: untuk 
tahun 1951 kita di Indonesia 
mengalami suatu budget surplus 
(kelebihan pada anggaran be- 
landja) jang djumlahnja tidak 

ak 
tersebut, seharusnja dipandang 
sebagai satu hal jang menje- 
nangkan. Dipandang dari sudut 
keuangan semata2, surplus pa 
da anggaran belandja dan sur- 
plus pada neratja pembajaran 
buat negeri merudtkan dua hal 
jang pada dirinja dapat me- 
ngandung faedah “untuk nilai 
uang dan perekonomian Se- 
umumnja. Akan tetapi jang 
tampaknja belum tjukup disa- 

njataan itu hanjg memberi fae 

luas kegiatan perekonomian. 
Dgn terus terang bagi kita — 
melihat kenjataan jg kita hada 
pi sekarang — budge: Surplus 
tadi merupakan suatu hal 
iang sangat menjedihkan Kea 
daan itu berarti dalam 
fur masjarakat sekarang peme 
rasaan rakjat kita oleh negara 
Sendiri. Berarti bahwg negara 

njak daripada memberi kepada 
rakjat. 

Dikeluarkan utk. apa ? 
Lebih2 kalau diingat, bahwa 

darkan jalan bhw 2 djenis ke- 

struk-: 

j i i Lg emeros»..n apa jang hingga sekarang dibe- ' ruS merosot dan ker 

lama untuk proses pembentu- 
kan pendapatan nasional 
memuaskan, 

Masih tetap ,,desin- 
vestering” 

Sesudah perang dunia ke 2 
lan pada waktu ini djuga kita 
sebenarnja masih berada dalara 

suatu proses ,,desinvestering”. 

jang 

  
Apa jang hingga sekarang ter 
dapat untuk sebagian terbesar 
merupakan proses pemulihan da , 

lampau. Belum merupakan »e- 
nanaman baru ataupun penana 

mian netto kalau dibandingkan 
dengan tingkat ekonomi scbe- 

tum perang dunia ke 2. Kita 
kini menghadapi bahaja bahwa 
kita terus menerus melakukan 
“intering” (pemborosan) terha 
iap kekajaan jg masih ada pa- 

lum peperangan) Soal dasin- 

vestering merupakan tairaja 

jang besar sekali. Pendapatar 

njata (reeel inkomen) dapar te 

tsb. berarti beban berat teruta 

    Pelabuhan Casablanca (Marokko) jg. makin lama. ma- 

kin mendjadi ramai, jang pada waktu ini dapat menje- 

lenggarakan setiap tahun nja 7 djuta 300 ton, kim diren- 

tjanakan akan diperluas dan dimodernisir. Beberapa ba- 

gian kota sekitar pelabuhan akan dibongkar sama sekali ta dari meratja Javasche Bank | 4g djika , 

PS untur meNona NA aan, vi kekajaan jg rusak sbg. aki-| | utk dibangun kembali setjara modern. Pada gambar: Pn jae Ba ba atas tenaga miilter demikian |fjing daripada menubruk ku- 
tertentu. Perkembangan pada bat kegaduhan di tahun2 jang salah satu kampung jg tak lama lagi akan dibongkar. Ken on par aa an McCune, Aan | Ane dadakan 

pula pertanggungan djawab, 

Dalam hubungan ini ia meng 
ingatkan terhadap soal keama- 
hari, pemogokan2 dipelabuhan, 
pentjurian, produksi jang tak 
teratur “dalam perindustrian2 
jang merupakan: kuntji pereko 
nomian dll. Ia berpendirian 
bahwa meskipun adanja potensi 
#konomi Indonesia, namun ru- 

paja orang2 Indonesia tidak 
mempunjai pegangan njata da- 
lam peranan jang mungkin me     

#5 
  

Kata Eisenhower: D 

tidak bagitu m,pngchawatirkan 
go dapat menghartjurkan teru 
da itu ia tidak presis menggu 
Mungkin ia hanja berkata bah 
tptapi apa jg dimaksudnja ada 
Pasha, 

SuezTakBerguna? 
ari Chicago Saja 

Dapat Menghantjurkannja . , . .. 

hower empat tahun jl, telah mengatakan kepadanja, bahwa ia 
Mesir, karena ,,ia dari ('hica- 

san Suez”. ,,/Mungkin dlm, pa- 
nakan kata menghantjurkan. 
wa ia dapat membomnja. Akan 
lah terang,” demikian Azzam 

Ts 

|dan merjilaukan mata mereka 
terhadap kemungkinan2 dan 
komplikasi2 jang terbentang di 
hari depan”. 

Meskipun beberapa pemimpin 
Indonesia insjaf akan keadaan 
itu, demikian tulis McCune, 
akan tetapi rakjat Indonesia se 
bagai kesatuan tidak mengerti 

bahwa ,,hantu” berkumandang 

diatas Asia Tenggara, dan bah 
wa hanja dengan bertiriak tjz 
pat dan tegas serta kerdja sa- 
ma dengan negara2 merdeka 

lainnjalah kemerdekaan jang 
baru mereka tjapai itu dapat 

"xx t 

pentingan Konserm2 Amerika 
sendiri dan sudah tentu untuk 
kepentingan politik Amerika di 
Asia bila partikelir dengan gi- 
at ikut serta dlm perniagaan, 
perusahaan serta pertumbuhan 
Indonesia. 
Membangun Kedudukan kuat 

dari Indonesia dan sebagian ter 
besar dari Asia, dapat tertjapai 
paling efektif dengan melalui 
djalan ekonomi dan politik da 
ripada menaruh kepertjajaan 

Tawanan 
Korea-Utara 

Tak Mau Dikembalikan: 
5000 Orang Ingin Te- 

tap Di K. Selatan   telah mengadjukan perminta'an 
kepada pemerintah Korea Sela- 
tan agar mereka djangan diki- 

'rikrikan kembali ke Korea Uta- 
(ra. Permirta'am tersebut telah 
mereka tulis dengan darah, da- 

Se
na
m.
 

  

pra 
1 BANJAK daerah Indone 
sia kutjing oleh rakjat di- 

aaggap binatang ,setengah ke- 
samat” jg tidak boleh dianiaja. 
Eopir lebih suka melindas aa- 

Jmilih mentjium tiarig. Tetapi 
pda satu desa jg penduduknja 
suka sekali makan daging Lu 
ijing, dan menganggap suatu 

nesta baru betul? pesta besar ka 
tau kpd. para tancu disadjikan 
Jaging binatang ,,setongah ke- 
ramat” itu. Desa itu terleiak di 

kaki Barat Gunung Merbahu, 
tpaasuk wilajah keijamatan Bo- 

Tetapi ada akibatnja jang 
memaksa pihak 'pemerintahan 
turut tjampur tangan bukan 
karena untuk menghormati si 
kutjing. Ad2 peribahasa Belan 
da jang berbunji: Als de kat 
uit huis is dan sete- kurang dari 1 miljard rupiah. |"! (Cikeluarkar,) oleh negara ke | 1 : Pn Mn : “ 'ma untuk rakjat banjak. Pemba Ipin Ok Pace lam mana dikatakan bahw MIS IS “ecoccragan 

Tan han Ne Na 2g Pa aa I Tue Pn aa gian pendapatan nasional dian 50 0 T h L Sekretaris-djenderal Lem- TN Miskin ditengah bih baik mereka 10 bu kasi Pa meh Sa 
& « Merupaxan penglu- | cara berbagai golorgan masjara a n baga Arab dalam suatu 'dja- : mendjadi taw da | er ak AOA Ur : 2 . 3 4 5. v Ka 5 ai ' 1 FA5 5 30. aman peran 1 ri .. € | 

angan, malahan sebaliknja jang | aran2 negara jang bersifat kon | kat mendjadi lebih gandjil da u ay muan perserikatan -.pers Ing- kekajaan pada dikembalikan setolah gen- ane iba barbu : n terdjadi di Indonesia. sumtif: untuk pembajaran ga- ri pada jang Sudah2 Tak meng Batu Bara Akan!Ha- reris—Amerika di Paris mene- Sambil menegaskan pendiri- tjatan sendjata ditjapai. nji, barang siapa memotong se 2 dji, untuk djumlah i 4 h k 1 diika nantuk : 2 7 5 . x nian ep F H . 2) pegawai jg | berankan pula dj £ , . Di. « Itangkan, - bahwa  djenderal junnja bahwa kekuasaan2 agre- S5 : 

nu age pan : Sania banjak, untuk delegasi2| rakjat banjak persediaan “he bg Pada 1 1g NP: isenhower en kete- | sif sudah meletakkan dasar2 di Para tawanan perang tadi ee Tuna Stan na 
perekonomian. | keluar negeri, dsb. Tetapi djasa | rang2 pokok untuk keperiuin derland 80” Th Laz jangan itu kepadanja dalam | Indonesia, dengan djalan me- menjatakan diri sebagai anti- | "War Se-ekor kambing. 

Sebenarnjg untuk golongan2 

  

jang njata jang bersifat usaha hidup sehari2 makin lama ma- Sudah Habis   tahun 1947 di Washingion dim inegang pimpinan2 dalam sere- 

      
komunis dan mereka dengan 
sukarela telah menjerahkan di- 

  

  

      

ahli tadi suatu budget surplus pun urtuk masjarakat dan | kin berkurang. tuatu pertjakapan setjara te-| kat2 buruh, dengan djalan an- |“ Satai 1 1 5 RUSIA MINTA SUPAJA 1 
baya dapat dikatakan hampir | seagaan demikian hanja da- DAran suatu tjeramah | ruc terang mengenai politik | fjaman dan menggunakan golo- | i., Be ku sebagian be- | DIADAKAN SIDANG —. 

M ddeah Pe ana. Semuanja ini | pat dipetjahkan setjara ' jeng tentang tenaga atom: jang | inegeris di Mesir. ngang ketfil untuk kegiatan | Pa Oantara mereka. Gitjursi- ISTIMEWA DEWAN Si 
vosa eg prartl pemfrasan. ' dari fihak dibentangkan diatas. Mengingat / diadakan dalam rapat jg. dise- | Keterangan itu meraberikan | Subversif dan menimbulkan ke- pal oleh para pembesar Korea KEAMANAN, 

21 Pan terhadap rakjat Indone- segala apa jang diuraikan dgn | isnggarakan oleh gabungati Se- |iccoin kepada saja, bahwa | Suli'an serta.memasang mata2, Utara jang terus-menerus me- Delegasi Rusia dalam pani- hi 
Man Of The Na 5 - an dipertang- jingkas didtas, maka taksiran rikat guru-guru elektro - telmilki "jenderal Eisenhower 'menjam- dengan djalan melemahkan per Lg Da Mn Mereka ber- (tia poklik "5g pada hari | 

. (3 Ban La aa, Kenjataan se- | sar. Sjahrir tentang. pendana- bada perguruan keradjikan dil ut keadaan di Mesir itu dg. | #konomian negara dengan ak- an Ipar “pala Peng arak ee 51k Pena az 
: Year naas Hi ah: milai uang rendah, | ran nasional di Indonesia pada | Jtrecht, professor dr. H. Briak- ienang sekali" si2 pemogokan kerdja pela- | "eka dikirimkan kembali ada- adjuk Bag ae Bar the del - Dialah Orang J nyang 2 Kn unggi dengan ada tingkat 18 miljard rupiah mo- (aan, direktur laboratoriuni il- Antik Bean mengetjam po-| #an-lahan, dengan djalan pe- lah tidak adil dan tidak demo- dana S 25 Asbak an na 

: g Je Memi:- |» plus pada anggaran be-| yang masuk akal dan dapat di | mu alam ci Groningen, menja- litik In Ma 3 njelundupan dll. McCune se- | kratis pula. Permintaan terse- Dewan Tan Sidang mi & njaki Roda2 Kekatjau- kenny serta lagi pula surplus pertanggung-djawabkan. Dise- ' fakan, bahwa habisaja sumber? Na Ea z an landjutnja memperingatkan ba but akan diserahkan kepada hendaknja Kah ati - - "aj 
"5 an: Kata Time" K3 -. Maan pembajaran Peak nua lapangan tingkat produksi |-2maga alan adalah pada —.. 5 abu” asia Ns Pena p| hwa orang2 Indonesia adalah | delegasi PBB di Pan Mun Jom, | tjari djalan “una mengachiri 1 : cd Inege anjak persediaan de- | 3an konsumsi adalah djauh da | amuns:ja antjaman |: miskin didalam suaty negara | Semikian diterangkan oleh ka- |ketegangan? i: “ernasional pada 4 

R..MOHAMMED MOSSA- 
DEGH, perdana menteri D 

. fran telah dipilih oleh wadjalah 
Amerika -,,Time” sebagai” 
“SOrang jang berdjasa” (Man of 

viezen). 

' Akan tetapi pokok terpenting 
jaitu perluasan kegiatan ekono- 
mi jang merupakan sendi untuk 
kestabilan masjarakat tak terli 
hat. 

ri MemuaSkan sbg, akibat des- 
investering dan intering tadi. 
Mungkin pendapatan rata2 un- 

tuk tiap djiwa tiap hari adatan 
sedikit lebih daripada 20 ser 

(menurut taksiran saja sendiri 

merupakan 
bagi SJunia dan terlebih lagi ba- 
si Necterland. 

Dengan mengutarakan suatu 
ichtisar tentang sumber2 te- | 
haga alam, profesor itu menja-   

fidjalankan karena kebiasaan, 
Crang2 Inggeris membentji 
jan mentjurigai orang2 Mesir. 
Hal.itu adalah rasa kebentjian 
ian ketjurigaan - pada kedua 
:elah pihak dan menurut pen- 
#apatnja orang2 Inggeris su- 

| ianc bertekad untuk mengusir 

jang  kekajaannja  melimpah- 
limpah”. Bila mereka tidak me 
makai peraturan2  dilapang 
perekonomian jang  demokra- 

Es untuk memperbaiki keada- 
in, maka mereka mudah terpe- 

langan2 pemerintah Korea Se- 
'atan. (UP):   ri peperangan di Korea, 
  

'Gadji 'NipponJJin' | : 

dewasa ini da» -rtukfhengachi | eni... 

fa» Year) untuk tahus 19515 : : akia: banjak |takan bahwa persediaan dunia | » : 5 : 
Madjalah ita menggambarkan. »Suntikan” harus dari Sa ea 3540 yen akan batu Le dalam . tempo an An Gak ngaruh oleh bajangan2 palsu 2 : 

pa sebuah peta Timoer Tengah pemerintah. | sehari), mungkin pula (walau |500 tahun lagi akan habis. Jz. | melawan suatu bangsa baru- | devi doktrine2 lain, Vemkun | "Djuga, Di Djepang », Terdapat#'Kesu- P fibelakangija jg. penuh dengan Kewin ie Ea w lpun tidak pasti) pendapatan |ada di Nederland akan lenjap | iang berdjiwa 20 djuta orang, MeCune jang lebih lan Sa . Ya 2 5 & 2 k 
egiatan ekonomi ini seperti 5 njatakan, bahwa dalam keada- | yg litan Utk Menutup Kebutuhan Dgn 3 

  
pauk daknja tertudju kearah pend- | xoa1 , ke arak Denga an EMERINTAH — Vietmnh i 7 

ana minjak pipa2 dan ta- | naman dilapangan2 jg. pokok "3 EN Kan Deo puba Tanba aa KAP NN an Pa Magoenin "Mal Ha Nan pada hari Rebo telah me- Me nona Pada aa "5 
ng. t - E 2 1 di 2 E ra 21 ne. s 2 saka Pe , 1 5 2 3 

wah” gambaran Na darbinar | an terpenting Satu sama Iain” | retaksanaan proses penana- | enherg, menerangkan bahwa Kesulitan2. | "Sedjukan pertanian: Supaja | da itu para pegawai Diawah 5, 
Oraro Le 1 Inga untuk membuka - kemung- | man. memperluas kesempatan pihak Sovjet Kini mempunjai $ sis ta »republi demokrasi Vietnam Kereta Api Djepang m 2 ba 

4 - 1g J8: meminjaki roda2 ke kinan terhadap perkembangan bekerdja. menggiatkan  initia- pesawat pembom djarak djaah, Kesulitan2 dlm wah i en diterima mendjadi anggota Per- ' sniform Sunan Kal 25.1 
12 an 5 3 (dilapangan lain dari kalangan | 'ief masjarakat dan men jang diduga dapat m onjs yang : cut Bs 2 2 2 . verikatan Bangsa2. Perminta'at: Pt tmbka Aa 4 : ju . 

“Disamping itu madjalah tadi | masjarakat, sendiri. Proses pe- | proses ekonomi dengan mem- | ita? di A.S. dengan menggu- Tn Pa rimtangan2 ig ta p alta telah dimuat dalam sebuah | dikatakan mewah ik SL 1 

Ma na didalam | nanaman dim, arti kata diatas | beri perspektief kepada Tan nakan pangkalan: di Rusia. |, Di Universiteit Hawaii te-,| Pungkiri dlm berniaga dengan | rawat jang dialamatkan kepa- | semata9 dise Mn suatu karangan sebagai ,,Geor- | jg langsung didjalankan oleh | tan masjarakat. Dan kita 5 & | Dia katakan bahwa pihak So- lah mendjadi kebiasaan || Orang2 jg tidak biasa dengan | tg yg is-djendoral ” PAB, dau babkan karena sp 
ngi lagi, suntikan pertama ha- tiap tahun diadakan pekan || Draktek2 perdagangan” saing- | Trvgve Lie, dan dikirim oleh | "UKnja harga bahan makanan, ge Washington Iran”. 

Sedjarah seseorang — tak 
mungkin meliputi pekabaran 

mudah dapat dimengerti hanja   dapat terlaksana dgn. proses 
penanaman modal (dalam arti 

kata ,,investering”. Dalam ting 
kat pertama proses penanaman 
itu berar-i usaha memperluas 

proses penanaman dari kala- 
ngan masjarakat sendiri (barti 
kulir) tak dapat diharapkan 
dengan serentak dan setjara he 

sar2an Seperti lazim dalam :ua 
tu negara jg baru merdeka — 
setelah mengalami masa Lergo- 
lakan selama beberapa tahun — 
dimana2 pasti terdapat kostias 
daan ketentuan kesulitan ber- 

kenaan dengan peralihan2 dsh 

Mengingat satu sama lain- 
nja maka dorongun pertama 
ataupun “Sum tikan 
pertama untuk memper- 
luas kegiatan produksi seharus 
nja didjalankan oleh negara 
lengan melalui penanaman 
atau investering langsung oleh 
negara sendiri. Kegiatan nega- 
ra berkenaan dengan ini hen- 

negara, pada dirinja dapat di- 
pandang . baik sebagai sjarat 
maupun dorongan jang berarti 

nasional di Indonesia melebihi 
#jumlah 18 miljard dengan satu 
atau dua miljard. 
Akan tetapi semuanja wi se 

dikitpun tidak mengurangi ke- 

benaran dalam pendirian Sjahrir 

Pokoknja di Indonesia jalah 
bukan semata2 tingkat harga 
ntau semata2 nilai uang, Hen- 
daknja kita sadar bahwa ting, 

dalam tempo 80 tahun. Tudju- 
itu an daripada tjeramahnja 

Cak menjukai adanja import | 

bahan2 itu, Nederlang dapat 

PEMBESAR? PILIPINA KE 
KOREA. , 5 

Raymon Magsaysay, menteri   kat harga diseluruh dunia Su- 
dah naik sekali kalau dibanding | 

kan dengan keadaan sebelum ! 

peperangan Jang mendjadi pc- . 
kok persoalan ialah kegandji- 
lan antara pendapatan rendah | 

nntuk golongan terbesar rak- 

jat Indonesia disatu fihak, dan 
(jain fihak tingkat engkos ke 

butuhan hidup (keharusan 

yengluaran) jang tinggi untuk 

'rolongan tsb Pendek Kata ti- 
dak adanja tjukup tenaga pem 

beli pada rakjat banjak untuk 

mengatasi tingkat harga jang 

sudah "naik itu.  Pemetiahan 

soal ekoncmi/keuangan dalam 

masjarakat - Indonesia untuk 

masa depan tidak terletak pada 

| 

nja dapat didjalankan oleh pi- 

hak negara melalui penanaman 

modal. langsung oleh. negara 

: pertahanan Amerika dengan 
disertai sepuluh orang ang- 
gota kongres Pilipina akan be- 
rangkat ke Korea pada tang- 
gal 10 Djanuari nanti untuk 
mengadakan suatu kvundiungan 
inspeksi kepada angkatan pe- 
rang Pilipina disana. 

Vandenberg : 
Russia. Pun Punjai 
Pembom2 Besar Dja- 

rak Djauh 
ALAM TANJA djawab de 

sah pada hari Ke- 

“jet sedang membuat djuga pe 

ialah, supaja bila Nederland ti- | maur- 

  

nereka itu “dari tanah-airnja. 
Tidak seorangpun, baik radja 

perdana menteri, . jg. 
jakan sanggup “untuk menen- 

LE tang gerakan ' 
menjiptakan sumber2 tenaga | 9esir”. 

sekarang ini di 

  

  sawat2 pemburu, jang lebih 

baik daripada pesawat2 MIG- 

15. Vandenberg katakan bah- 

  

m serupa itu, politik luar ne- 

geri Amerika jang kuat, lebih2 

bila dilaksanakan menurut Ten- 

tjana bantuan ekonomi dan 

teknik, akan ternjata berfae- 

dah. Penulis kemudian mengu- 

Amerika itu tidak tjukup » 20 

lam situasi jang istimewa int”, 

demikan ditambahkannja. 

,Kegiatan2 perdagangan dan 

kebudajaan dari pihak partike- 

tir Amerika seharusnja waktu 

ini lebih besar di Indonesia. 

Program2 penerangan dan ke- 

budajaan Amerika jang akan 

lebih efektif bila dilakukan oleh 

initiatif partikelir, akan mem 

' beri kesadaran atas masalah2 

'dan Kemungkinan2 disebelah- 

(menjebelah pantai Samudra 

Luas Sarekat2 buruh Ameri- 

ka hendaknja menjokong sare- 

kat buruh Indonesia dengan 

bantuan teknik dan penerangan 

jang dasarnja sehat. Konsern2 

perdagangan Amerika akan da 
pat membentuk perseroan2 ber 
sama jang efek'if dengan pers 

  
an hebat dari konsern2 Belan-   sepakbola , jang dinamakan 

»pine-apple bowl football da dan Tionghoa dan peranan 
Djepang dim perekonomian In 

D 

Kalau dikatakan seorang pe- 
gawai pada seSuatu djawatan 
pemerintahan mendapat gadjih 
sebulannja 14.630 yen (belum 
Dikurangi belasting dls) maka 
seorang guru mendapat gadjin 

19875 yen. Dalam pada ity se- 
brang pegawai kantor berga- 
djih 22.593 yen dan Seorang pe 
kerdja pada umumnja dapat 

mempunjai gadjih 18808 yen. 
Statistiek menundjukkan van- 
wa anak2 dari pegawa'2 kan- 

Vletminh Minta 
Djadi'Angg PBB 

  

(lutabesar Vietminh di Peking. 
Dalzm pesat: itu dinja akan ke- 
sedia'an pemerintah Vietminh 

Nafkah ,Jg Tinggi Sekalipun 
— Oleh: John Taji-PANA-Tokyo. — «1 

AFTAR BALAI KOTA Tokio menundjukkan, bahwa yata?a 
kehidupan berrumah tangga rakjat Djepang sangat mes 

gauta keluarga dalam 4 matjam kedudukan 

tor pemerintahan dan anak2 gi 
ru tidak bekerdja. Dalam pada 1“ 
Itu dalam sekolah2 tinggi hari- 1 

aa af semua mahasiswa Djepang sam 
bil menuntut peladjaran berer- 
dja untuk dapat membajareye- . Ni 
rongkosan pendidikannja itu. 

Djumlah uang jang diterimg 
oleh pemerintah Djepang Ta 5 
belasting rakjat, dapat dipakaf 
untuk membajar Ik. 3.000.009 
rang pagawai, suatu djumlah 
jang sangat mengedjutkan. Dg 
ri gadjih mereka para pegawai 
hanja mempergunakan djum-s 
lah jang ketjil sekali untuk pa 
kaian, meskipun  kebanjakati 
dari mereka kelihatan Del Dn 

Pegawai2 kantor “ memper- 
gunakan 1k 52 persen, guru? ' selama setahun, tetapi sedja- | untuk d . ? game”. Dalam -pertandi- : : 

3 F proses penanaman 91 | endiri pada lapangan2 jang : i sa & ' gonesi j Mec hampir 45 persen dari pada g | TR : , 1 TE aa : AS kini baru mulai menun yan tahunan d jg: Tokonia, "J8 Menurut MeCone | ak sanuhi segala sj ian Mr As 
Pa Pala itu kadang2 kegiatan ekonomi dari mata penting Hanja dengan begitu djukkan kemadjuan dalam men 1 1 ag : Na 13 semangkin akan bertambah Tk Anta , Segala sjarat | djihnja, sebulan untuk menje- 

Galant ma otinas |ngong lain didalam masjarokat | sehirnia Bebet Menbol erehan | Earikan angkatan @adara, ' jang |: pin sebagai ratu pan | Ia Persarmas bangat Ga aa pan Naa NN : aga - ta Perserikatar: gs S5 dihilangkan dalam  pekabaran 
selama setahun. Dan. orang 
jang serupa ity jang telah men 
tjapai kedjajaan jang sebetar- 
besamja atau memperoleh Ke- 
runtuhan jang sehebat-hebat- 
nja jang mengakibatkan tim- 
bulnja sesuatu perobahan baik 
mengenai pekabaran jang ba- 
gus ataupun jang buruk jang 
terdapat selama setahim dise- 
but ,,Orang , jang” berdjasa”. 
Djenderal Douglas MacArthur, 
bekas panglima tertinggi Per- 
serikatan Bangsa» termasuk 
dalam golongan orang2 jang 

Sebagai lapanyan2 penting mi- 

salnja al. dapat ditundjukkan : 
usaha perbaikan djaringan dja 

lan2 diseluruh Indonesia, usa- 

ha tenaga Tistrik, kehutanan 

usaha perumahan dan gedunj2 

dam selandjutnja. 
Semuanja ini merupakan 

sjarat2 untuk perkembangan 

usaha industrialisasi tranS- 

migrasi, pertanian dsb. 

Dengaa garis kebidjaksamaan 

demikian rupa dapat kita mem- 
peroleh tingkat produksi jang 

lebih besar. Begitupun pendapa 

tan masional dapat dipertinggi   berhak mendapat ,,gelar” ini, 
tetapi ia tak terpilih karena ia 
stelah berhenti mendjadi pe- 
mimpin nasional?” antara bulan 
Djanuari dan Desember, (Reu- 
ter). 

Mp ea . 

  

Dalam hal terachir pendapatan 
nasional ini merupakan tjermin 

| Jaripada kegiatan produksi da- 

| lam masjarakat jang bersang- 
'kutan. Dam soal investments se- 
hantiasa merupakan sendi per- 

untuk kemadjuan dan pemba. 

ngunan negara kita serta utk. sepadan dengan angkatan uda   
serbaikar nasib rakjat baniak. 

EBELUMNJA . MENGA- 
DJUKAN usulnja dalam 

panitia politik PBB, menteri 
luar negeri Rusia Andrei Vi- 

shinsky pada hari Kemis me- 

njatakan pendapatnja tentang 

rentjana negara2 Barat untuk 
mempertahankan keamanan, Ia 
menuduh Amerika berniat un- 
tuk menimbulkan agresi bari 
setjara di Korea guna melawan 
RRT, Menurut Vishinsky, un-   
  

  tuk niatnja ini Amerika telah 
memperlengkapi tentara kaum 

ra Sovjet, (Antara-UP). , 

pengatjau jang dipimpin oleh 
djenderal Tiongkok Nasionalis 
Li Mi dipropinsi Yunnan dan 
Hisepandjang perbatasan Birma 
tlan Indo China. 

Segala persiapan2 ini oleh 
nja dikatakan hanja dimaksud 
untuk mengadakan agresi baru 
melawan RRT dan negara2 lain 
nja dari dunia. Jang meme- 
gang peranan penting dalam 

usaha ini ialah armada ke-7 
Amerika, Vishinsky selandjut- 

apple Miss Arme Martin ini. 

nada hanja 8 negara sadja jg. 
ikut serta bertempur di Korea 
dan diantaranja ke 8 negara 
itu Denmark hahja menjedia- 
kan sebuah kapal rumah sakit 
sadja dan ,suatu bataljon jg. 
sangat tak berarti”. 

Vishinsky seterusnja menga- 

makin mendjumpai perlawanan 

  nja mengatakan, bahwa disam- 
ping Amerika, Inggris dan Ca- 

  

takan bahwa Amerika Serikat 
kini ternjata semakin lama se- 

jang lebih banjak dari dunia Ba 
rat. Sebagai tjontoh olehnja di- 
kemukakan kegulitan2 jang di- 
nlami oleh Amerika dalam usa- 
ha mempersendjatai kembali ne 

Akan tetap Mc Cune menarik 
kesimpulan, bahwa ,,adalah ke 

Tak Habis2 Serangan Vishinsky Atas Sikap USA 
para2 jang turut dalam Pakt 

| Atlantik, djumlah suara 19 jg. 
| dibutuhkan untuk dapat mene- 
tima Junani duduk dalam De- 
wan Keamanan, kegagalan da- 
ri negara2 non-komunis untuk 
memberi bantuannja kepada A- 
merika terhadap serangan2 Ru- 
sia dengan djalan memberi so- 
kongan uang kepada mata2 di- 
belakang Tirai Besi. Selain dari 
itu Churchill tidak menjetudjui 
politik Amerika dan Amerika 
hanja memberi bantuannja ke- 
pada Inggris dalam lapangan 
mempersendjatai kembali sa- 
dja, demikian Vishinsky.   

  Eu : 

Akan tetapi meriam2 tidak 
dapat dipergunakan untuk me- 
lenjapkan kelaparan, bahkan te 
baga atom pun tak dapat pula 
dipergunakan untuk keperluan 
Ini” demikian menteri luar nege- 
ri Rusia jang selandjutnja tak 
mau menerima keputusan blok 
Barat jang mengetjap: Rusia 
sebagai agresor. Tindakan2 ke 
amanan kolektif dari negara2 
Barat itu olehnja- dianggap se- 
bagai pelanggaran terhadap pia 
gam PBB dan dimaksudkan un- 
tuk ,,menjuruh negara lainnja 
mendjadi korban niat2 Amerika     itu. (UP) 

keluarga. Statistiek dalam kota 
Tokio tak da 
dengan dilain? distrik di Dje- 
pang karena pekerdja9 “dikota 
tsb. bergadjih lebih besar 
padla dikota2 lain dimana 
butuhan kehidupan ku 
dan kareng itu harga2 bar 
tidak begitu tinggi. Peka 
tambang dalam pada itu he 
djih rata2 550 yen seh 
ngan 8 djam kerdja 
tanah, Djika mereka 
25 hari sebulan para 
tambang dalam sebulg 

  

   

        

    
    

   

    

  

    

13150 yen. Keadaan H 
da waktu ini dan 
lain kini belum mer 
bagi Djepang unt 
kas memperbaiki 
dup masjarakatnja 5 

  

t disamakan" 

ha 

sab
usa

din
n 

ab
i 

    

BN 

kegiatan produksi seluruhnja |'gntang kemerosotan kegiatan | paru dalam pengartian bahwa | Diterangkan oleh Azzam |94! : : 4 
Melihat kemasan “ai Tadenkin ckonomi dan rendahnja detadjat | rang harus berusaha menda- | Pasha bahwa ia selama 40 th. | raikan bermatjam bentuk ban- | rasakan kenaikan harga barang 2: mereka hidup dengan menga 
sesudah penjerahan kedaulatan | Kehidupan rakjat banjak Si '1- | bat tenaga atom dengan dja-|jans achir ini telah memain- |tuan Amerika jang kini ana sana ami isa» gan dalam lapang an ekonomi, Statistiek jang 2 & ” 
sudah dapat diramalkan bahwa | dcnesia. "ian memetjahkan inti tenaga Ikan peranan jang aktif dalam | kan kepada Indonesia. ,Akan | pat: Pen agan oleh Balai Kota telah dCibuat ber tam 13 

Konklusi: | »tom tersebut. gerakan jni (UP). tetapi kegiatang pemerintah | penjelidikan sesuatu keluarga sederhana dengan 5 orang angx 
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«3 et 

  

Maha Esa memberikan terang kuburnja 
t jang semestinja. Pa PN ai 

| Smg. 5 Djan. 1952, 

Pe Ll 
LK. a 

Ta 

ASA.- : 3 h n 

tr. IV jang gugur pada tanggal 
unaikan tugasnja dengan ketjelaka- 

Komd. S.S.K. Terr. IV 
Tjepiring — Semarang. 

  

   

  

   

: , tembok | 

| 285,— ) dengan Kleur matjam? 
bag 300:-— :N 

orlogerie ,, IKAN ARI Service 
Pera ti 2 Kesaksik 21 — Semarang. : 

8—1. 48. MINGGU/HARI BESAR 8—1. Sa 
  

SR | 

Kp Ii g 

tan . 

  

   

  

   

   

  

   

'Imulai hari ini saja tidak aku 
anak saja. Segala | ” “Jlagi sebagi 

Jurusan jang menjangkut dengan 

| PHENG -YANG 'ER 

Dea MLAnen Buana 
(Imemakai penanggalan Umum, 

“) | Indonesia dan Tionghoa berikut 

tu ! 10 ex. R 21,501 50 ex. R 125,— 

| ,GLO 

| Toko MAYA-DEWI 
(Baru trima: 
 PSevan hevan — Shantung linnen 
Ja-— Immitatie wol — 1001 wol |- 

| 1000, Garantie Tida Luntur! 

I,KING OF HAIRDYE: 

Mas tjap SEMAR 
Alamat jang TERBAIK untuk Tuan4Njonjah punja 

Beli, Bikin dan REPARASI barang perhiasan 

»2 HARI MINGGU TOKO TUTUP. 

Baru terima 

.RIMWAY: 
Kr pia 

aa 
1) AE 4 

NN 
SHANGHAI OPTICAL 

Pekodjan 82 — Tilp. 1125 
Semarang. 

TIDAK DIAKU LAGI. 
Anak laki-laki bernama LIEM 
TWAN TEK umur 22 tahun, 

   

    

  

Girinja, bukan tanggung dja- 
wab saja lagi. 3 

$ : LIEM LIAT DJIANG 
Semarang. 

Sudah Terbit 
Tjetakan ke-5 Buku pengetahu- 
an ASMARA WANITA oleh 50 
dokter dgn 50 foto Rp. 17,50. 
'Pesan sekarang Rp. 14,— 

: ,prangko. 
N.V. TJERMIN — Surabaja 

33 Pasar Besar 76/M. 

    
|. 

    AHLI GIGL 
Kaceman 55B).— Semarang. 
  

Tjap Djie Sio. 
Tertjetak radjin atas kertas 

halus. Ukuran 39X 27 cM. 

Onkos. kirim prei. : 

RIOUS" 
Semarang. | 

  

| BARU BUKA 

. Nonongan 3 — Solo 

  

      

23 Pa MA na SARA Val 
Kembang dan.Po'os. 

(RAMBUT PUTIH DJADI- HITAM 

(RADJA OBAT PULAS RAMBUT) 

—  Manufactured by 

'G. M, SHEIKH SAHIB . 
Dj. Kohon Djati 114 Bandung 

ANGGUR ow OnOn6 oW TA TE 

Rumah Obat 

   

  

  

    

  

    

    

  

Dengan ihi diumumkan, bahwa mulai tgl. 1 Djanuari 1952, waktu Ig. oleh PU.D: Diawa Tengah disediakan utk. public 
diatur Sbb. ge 1 LN DA 2 ag PA 5 We 

Penerimaan tamu: SA ee si Tg 

, 4) Ketua atau Secretaris: Hari Senin, Kemis | 

Ss 6 djam 9.00 — 11.00. 
2) Pegawai? Secretariaat: Saben hari djam 09.00 — 11.00. 

utk. keperluan pengambilan S.L.P., pembajaran retribusi 
dil. urusan." 6 

  

  
an Djumaat 

Semarang, 31 December 1951 
Pannya Propinsi Djawa-Tengah utk. 

kendaraan Bermotor. 

: Ang AM Ino 

Pembagian 

  

Torricat 
   
   

"EROPA OPTICIEN)   
: . Gg. Pinggir 8. Tilp. 2226. Semarang. 

Persediaan kami: Katja ZEISZ (Djerman) 
AMERICAN OPTICAL: Crookes A, B, BB. Cruxite A 
PEGAWAI2 DAN KANTOR2 dapet korting!!!!!! 

LEKAS PESAN UNTUK TAHUN BARU! 

  

bikin pakaian menurut Style jang paling baru, Persediaan ba- 

tiap2 pesanan: djuga dari luar kota. Service Kilat. Bilamana 
perlu, pakaian dapat dibikin selesai dalam tempo 6 djam! 
1 Tjelana pandjang berikut bahan: 

He S : “ Tropical Suiting Streep dan 

Sharkskin putih, kleur dan 
CE Pep Ea Aa NG 

Tennis wool putih dan 
Jmatjan2 WJeur ato 05, — 

| C.P. kleur, harga 1 stel (hemd 
5 2 Do dan tjelana) BI, 
Djuga ada bahan kemedja aa yaa, 
( Menunggu pesanan dengan hormat, c 
Laxmi Store's ,NEW FASHION GENT'S TAILOR 

Singosaren, gedungbioscoop Srikaton — Solo. 

i DITJARI 
SEORANG TYPISTE 

jang mempunjai idjazah S.M.P. atau memegang buku A. 

Pelamar diharap datang dikantor kami di Purwodinatan Te- 

ngah No. 37 Semarang djam 10 
& , La 

Th 

    
Sur 

PETJENONGAN 17€- DJAKARTA 

   
5.   

    

sampai 12, 
- 

2 IPPHOS COY LTD. 

  

Ini ANGGUR ada MUSTADJAB 
SEKALI buat DJAGA KAN- 
DUNGAN, tambahkan hawa ba- 
dar dan tambahkan darah njo- 
nja-njonja jang sedang HAMIL, 

badarnja kurang kuat, aa 
Fa 

  

kepala sering pusing, — mata berkunang, — pinggang pegel, 
— geger sakit, — PAN sebah, ai nafsu Te Ona snp 
kandungan tidak sebagimana mestinja, — perut seri 1 
dsb. Djika tidak lekas dibikin sembuh. DIKWATIRKAN bisa 
bikin gugur kandungan. BRA 2 Ta 
Njonja-njonja jang sedang HAMIL, djika sering minum ini 
ANGGUR, nistjaja KANDUNGANNJA akar mendjadi KUAT 
Gan tidak usah selempang akan beranak muda serta membantu 
anak jang berada didalam kandungan mendjadi SEHAT, hingga 
diwaktu lahir akan mendjadi lebih GAMPANG, 

HARGA 1 botol besar R, 12,50 — 1 botol ketjil R. 6.50 - 

“Terbikin oleh: Tn 2 

»NGO HOK TONG- 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658. 

    
    

ko) kogers 435 
Te. DONT TELL ForRer AM, ROY/ IM TURN UP 

Rei SHOT YOoUf (TH' GAS SO WE CAN SEE . tip ar WALLABY KARNS 4 

  

NO, DOC 2 
You SHOT 

Hi ata SN IA 
— Roy, djangan mengatakan 

bahwa tembakanku telah  me- 
ngenai kamu! 

— Tidak, dokter! Tembakan 
mu untung telah mengenai pis 
folku jang tadinja dapat direbut 
Oleh Wallaby Karns, hingga ter 
tolong djiwaku, Sekarang kema 

— Saja disini, Roy! Saja 
akan memutarkan arah dari gas, 
Supaja kita dapat melihat Wal 
laby Karns jg melarikan diri. 

— Tidak, Willie, ia djangan 
disorot!!!     “kis SELURUH INDONESIA. 1 

“ Agen-Agen: HARGA SAMA. 
ALALA, 3 BT. ....oiR. 20,— 

Ex NN BE. asaataaar R. 30,-— 

RO 33 10 gr. £ :& sih R. | 

AA. 38 gr 0 R. 12600 
2 an 3 Eau median “ R. 20—| 

PESANAN BISA DIKIRIM d ai na « lia? Dan dimana  djuga 

     Li della 

'Tiap orang memudji akan keachlian Laxmi Store dalam mem-' 

   

       

(GEDIPLOMEERD 

4 

han pakaian jang pilihan serba tjukup dan sunggup melajani ' 

- 

5 “Ja? “ . gabardine kleur Rp. 70—.- 
(3 . Tropical Suiting polos dan 

-fancy sharkskin CR Ag, — 
. "Fancy wool striped . ,, ' 90,— 

- Sharkskin linnen kleur 
» “IN, — 

  
   
   

esom p mandjur s € aki d i Nan 

ini Anggur badan .kuat dan se- Si : 5 na lai 

n No. 25. Djakarta Kota. 

Seperti: j : 
“BA DuNLop amp. 9o—|| TB SLASENGER 2, 900 "1 MR SYKER a  O0an C 
(BM PAKISTAN a. 25—) A9 

Se 

  'GELDLOTERIJ DJAK. Rp 16—: 14 . Rp 9514 Rp bs 'GORDEKEN, Ban Tn On Yana, atas 
LOTERIJ DJOKJA Rp 10—. Trekk: | |permintaan Publik, ini film diper- &' verakst NEII-" ' 5 pandjangkan sampai SENEN 

“SINAMON  (SCHOONHEID  PILL) MALAM PENGABISAN 
bikin kulit muka halus, bersih dan 
kenijeng untuk orang muda mau 
pun tua, Ini pil tidak melainkan 
untuk  ketjantikan, i 
bikin badan sehat dan selalu tetap 

| tinggal 
stel 
BATUK KERAS?? VOCANOL tangg. 
bisa lekas bikin baik Rp 12,— besar 
Rp 
BRONTOK besar Rp 20—. 
Rp 
besar Rp 20,— badan lemah dingin, 
lekas tjapee, - (sexuele 

lang2 sakit. pinggang pegel. HANA. 
RIJN bisa kasih datang bulan 1 : Rp 60,—, CRIET AN OL, bikin Kurus | Segera datang di ,REX $ 
ketjilkan perut besar. BUSTERIN bi. 
Kin segar: kentjane besar buah da. |Johm Lund — Corinne Calvet da Rp 20,— 3 ds. f : 

tangg. baik kentjing manah darah. 
CERENOL darah kotor bisul, 
dan gatel 4 Rp 12,— besar Rp 20,— ' 
CERENOL ZALF f 3— Ongk. kirim 4 
1 150. t : : 1 De Ind. Kruiden THIO GIOx Grem Film Paramount jang Kotjak! 

Gang Tengah 22 — 

7 LIGHTIS WHAT WALLABY 
WANTS. LOOK OUT 4 

berkali2 membawa kematian ! 

ra 

uk Orang lelaki, badan ku- 

  

dan masih serba bagai alat2 | " 
“ISPORT lainnja. 

Econ/Slo. 

M. S. RAHAT|| 
Tabib jang paling terkenal dil | 
Indonesia dan dapat ban jak pu-| | 
Gjian. Specialist untuk : 
(Aambeien) ASTHMA, KEPU-I | 
|TIAN IMPOTENTIE dan lain? | 
Penjakit. 5 
SONDER OPERATIE. 

  

Haimsen Verwey 

Dunlop N.V. 
, uya aset belia Jiaat-co 2 

Aa ln LEE EN PA ALA. IA 

tjap FIB MIN” Special 
darah dan badan lemah. 
Po Sin Tju tjap ,,FIE 

Terbikin oleh: 4 
»FIE MIN JOK FONG"' 
rung No. 10 Tel. 2183 
SEMARANG.   

  

| BARU TERIMA: 

(matjam2 merk) 

HARGA MELAWAN!!! 
SPORTING-HOUSE | 
»S. H. BASHIR” 
Timuran 168 — Solo 

| 1 dead 

1 

  

teran 109 — Telf: 1123 Smg. | 

Wasir 

(Pagi 9-12 LBT51-1-140-R 

DL Buana (Sore BAD   
Berita, Lifebuoy jang menggembirakan Tuan ! 

'Sabun Lifebuoy, terrjipta untuk mendjaga keseharan, 4 sSekarang baunja harum semerbak.dan mengandung 
Puralin, bahan baru jang mudjarab uncuk pemeliharaan 
kulit Tuan. Sabun Lifebuoy baru dengan Puralin mem- 

bersihkan lobang roma dan melindungi kulit Tuan 
terhadap kringat jang tidak segar. Oleh karenanja 

kulit Tuan terap halus dan segar, awet muda. 

Enantiasa segar bugar Aa Nyi dalam. 

  

  

BEKERDJA'AN BERAT 
, MENDJADI RINGAN. 

  

- FApabila badan sehat, kita dapat 
— Ibekerdja dengan giat dan penuh 

semangat. Untuk kaum buruh 
| (baik laki2 maupun wanita perlu 

sekali saban minggu minum:   
Djamu 

Malam Mingyu 
Untuk menambahkap kesehatan 

dan hilangkan segala rasa lesu 
.dan malas. Kalau minum Djamu 
ini seminggu sekali akan selalu 
tinggal tetap segar bugar. 
Dapat beli pada 

  

Mintalah DAFTAR HARGA 

Rp. 7,- 

ik 

II, 

Solo, kare   

  

ab aaban Dana Na 

INI MALAM D.MB. 
Metropole 5.-7.-9.- f13th.| 

Clifton Webb — Joanne Dru 

Mr..Belvedere' Rings the'Bell" , 

Matinee: Minggu pagi djam 10,.— 

ORION : 5.—7.—9.— (17 th.) 
Jane 'POWELL — Ann! SOTHERN . Hn at 

FF. Nancy: Goes: To: Rio” 
M-G-M's TECHNICOLOR 

|Matinee, Minggu pegi djam 10.— 

Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
|Jeanne Crain — Ethel Waters 
Ethel Barrymore Pinky 4 
William Lundigan» 
Matinee: Minggu pagi 'djam- 10.— 

     

Toke Obai TAY AN HOO DIAKARTA-KOTA 
Tanah Lapang Glodok 10” Tel K 1620 

Distributors: 

& 
    

Otastato HLAJ JA SIUAN 

  

  

  

Djagalan 6.45—9.— (17 th.- 
Film MESIR jang Terbesar 

»El Kol Yo Ghani" |. ' 
l 
. 

tetapi djuga   muda. 1 stel Rp 60”— 1 
Rp 35,—. f 

Dengan Lagu2 jang merdu! 
Tari2an Mengiburkan! 

Ek Extra':' hidangan' istimewa 1 fl 

» »Kedjajaan Islam" 
Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

20,—, OBAT KOEKOEL BESAK 
ZALE 

3,—. VITANOL PILLEN Rp 12,— 

zwakte) tu 

  

Rp 57.-—- URUNOL |Diana Lynn — Dean Martin 

My Friend Irma: Goes” West 
  Juka 

Semaraag. 
  

      ROy, ITS THAT 
—. MYSTERIOUS 
WHIZZIN' THING 4    

  

I CAN'!T TAKE | 
ANOTHER SWAT ON 
TH! HEAD WITH THAT 
THING £ MINE'!S 
BUSTED NOW. 

     

  

    
      

   SIA N 

Hey, 

& Roy, itulah barang rahasia jangadatang menjambar, jg telah 

  

— Saja tak 'akan' dapat lagi menahan sesuatu pukulan dari ba- ng tsb. Kepalaku rasanja sudah akan petjah begini. 

r   
  

KAN       
saga 

  

ag
 

Ut
er
 

aa
n 

i 

  

DJUAL : 
Mesin Tulis (Baru) merk »OLYMPIA”" SM 2. (Portable Germany) bagus dan ku 
Undian Uang 
Undian Barang (Djokja) 

  

ADA DJUGA: 

INSECT POWDER (puder anti Tinggi, 
per ons Rp 1.— D.D.T. poeder untuk tan 
CREOLIEN EXTRA KERAS per V4, 
LIEN BIASA per bierfl. Rp. Sa 
(pembasmi tumo, kutu2) per £l. 

FILIAAL: Dj. Mataram (Ambengan) 249: Semarang, 

  

Pensumuman 
MULAI 1 DJANUARI 1952, 

KANTOR N. V. ,,SERIBUSATU.CON 
di Djalan Keprabon wetan 95, pindah 

DJALAN SLAMET RIJADI 306 SOLO. 
Saudara R. Sujadi-Tjokrowarjono telah berhenti sebaga. P.P. & Wakil direksi N. V. 

na dipindahkan ke Kantor Pusat di Djakarta. 
Harap umum maklum adanja. 

Besar B.I.EF. 

      

   

  

   

  

    

  

   

  

    
   

      

  

     
      
     

       

  

      

   

        

    
   

    

  

  

Banjak gangguan Njamuk dan Laler??? 
Belilah D.D:T. literan dgn bawak tempat sendiri. 
Lebih murah dan lebih menggampangkan. 
D.D.T. 54 per L. Rp. 4—: D.D.T, 104 (Geparfumeerd) per L. 

1 DD.T. 254 (Extra keras) Rp 12.,- d4 Sedikitnja 
1 liter). 

Tikus dll binatang ketjil) 
eman per Kg. Rp 

bierfl. Rp 3: 

Rp 8,50, LYSOL per 14 bierfl. Rp 4,59. 2. 
Drogisterij ,0 N G“ Chem. Handet 
Kranggan Timur 21 Te Pelf 1419 — Semarang, 

di: 

  

»Seribusatu Concern” Tjaban 

        

Hormat kami & 

DIREKSI. 

TS EA AA Sa Aa Pn pam, sen 

Rp. 2040— 
Rp, IS 

at Harga 

  

  

  

2 nek Vani Kedu 2 NU Ra —a Antenne Kamer ,SRAF" (Holland) Rp "agan Tambah sngkos kirim Rp. 1.— pada: 
Ng LIEM POO TJONG Djl. Kemuning 63 — Tilp. 3515 S. — Surabaja. 

sea CITY CONCERN CINEMAS maa 
LUX 7.— 9.— Ini Malam Penghabisan fu. 17 tahun) 
“Joan Fontain ” 

(#5 Patric Knowles 

9 

intang baru 

'Royal 
ag 

Lena 
Bea 

x 
& 

Berbaren 
INDRA 
5.15-7.15-9.15 

Roxy 

film Indonesia 
baru Tema 

  

Tg 
SOLO 

djam S7, 

(13 tahun) 

NA, 

gapuad, 9 ox 

dim. 

gi: 

  
Or 

   

s1 v y" 
Mulai Minggu pagi dj. 10,— PREMIERE D.M,B Irene Dunne — Fred Mc, Murray 

Ii Never A Duli 
GRAND 5.-720. Ini Malam D. M. B, | aith Domerigue” Na B. |(17 tahun) 

Vendettas 
Pembalasan” dari! anak prem 

MATINEE, MINGG 

4.45-6.45-8.45 Ini Malam D. M, B. fu. EPISODE KEIl. 

   
    
LAN 

adat. 
Berdjuang untuk S€Suap nasi Suatu drama film 

mengharukan 

  

Menarik dan 
Menggemparkan 

(segala umur) 

Moment", unuaa 

puan Corsica | Gempar ! 
U PAGI djam 10.— 

(TAMAT): 

Superman' 
ROYAL 10.15 

7.— 9m Ini Malam pengabisan fu. 13 tahun) : 
»Soel Tjem Kam San Tji"" 
Mulai Minggu 

(OUW PEH TJOA) 
pagi djam 10 premiere d.m.b. 5-7-9- (13 th.) 

- »Penghidupan" 
dgn Maria/—' P. Ramlee” — Rokiah' D. Harris 

: 
1 
| 

J. ARTHUR RANK ORSANISATIE 
stelt U voor 

"SAM WANAMAKER 
| LEA PADOVANI | PADOVANI 

EDWARD DMYIRYK'S mememmanneamuememan 

(ks Erood, 
jang realistisch dan sangat 

“ “ 

  

Druk, VII No. 68/IIIJA/118. 0 
2 

  

aa 

CREO- 5" 
INSECT REPELLENT ' 

Rp 1,50: LYSOL per bierfl. ' 

CERN” tjabang Solo f 

ti 
    

    

ii 

13 tahun) T 
p COLUMBIA SUPER -SERIAL' $ 

iAlomman versus 
Matinee Minggu pagi IND RA 9,45 .— 
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