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hu Ae ihembatjakan 
ency Click je terdiri dari 3800 
-perkataah itu diperuntukkan” 
para pendeta Katholik, uskup 
besar dan ' pare. uskup di Ti-. 

  

dibanding dengan 
un tersebut. Dika- 

    

iman, bahwa is tak mur.ig masig tetaps setia pada 
: Roma, jakni# mereka ig diam 

“ng de ? di Kia, term tama mereka di 
' , 3, Mal Ukraina dan ' Eropah “Pimurs 

. & $ pa Beliau mendesak kepada para Tetapi" sebagai siden api 2 al i lebih bendjabaf gersdja Katholik itu 
mbanjn. cterangan . aa 

    
    

untuk megandjurkan kaum 
Katholik drlaerah2 itu tetap 
berpegangan jjeguh akan keper 

da 
sorang” 
   

      
    

    

mungkin an Igafan | 4. : : jajaannja n telah melan- 
Na Si dar 1 Pa au utkan #5 awanan : rereka 

£ & WeDUT erhadap “Yagpsuh um TS Trunian, deng Fi Aa k ap Ae una $. 2 
aa maksifikan pel 

aja, akan tetapi tag dju- 
3 Za, 

   

        

ten”. 

1 Pun Payg, goenga' Bni ab 
“kaper jajan merekak harus, di 

      

      

  

Korea aa - 

ae z sn seluruh - pudji” Seland jutnjai beliau 

: TN r.a mina kepadas “mereka jg se- 
c jar” Truman m (dang. mendi Sta” itus Supaja 

Ea bahwa spida tangg 2 

“Panyimia: TT. VII 
soal 

TC, T. VH lebih Gjauh dapat dika- 
0. “33 bahwa deng 

. .tapan pemangku 
, Letnan” Kolonel Warouw 

    

    

ai Oa eInenJaab Kan 

Tati Bab Ogoh Ta CN xei djiwa Aehi ligan tempat tingg 
nan Bojone Waroug anftk mene- Pia. Bahaja api besar itu terdjadi 

terian Luar 
anasetiawan menurut Da Ba it 

Pa ae Un NA Kara i» White House” baru? ini 

menghadiri sidang umum PBB 
“nanti. Kepergian Dr. Darmase- ' . 
wan ini ialah sebagai menggan mengundjungi 
tikan Menteri Luar Negeri 

15 Djan 
belim ia meletakkan: djabatan- 

I. Inja) ja akan mgmberi lapogan 
5 ka kakjatyAme 1 

lui TeG 
See (Antara). 

  

   
di pena at Panglima TJ, Yak 

puti Partonati dia Ie 

menderigar koin: Tak 

ri Gatbi. aka 
pung halamannja. ( Antara). 

ar f bemdo" 2 Moga? pemimpin9. ko- 
1 ja E (S'hari se- | munis "jg telah menimbulkan 

badai 'barg" dengan 'tudjuan 
#'membinaSgkars ummat kristen 
ig sedang berkembang” itu in- 
sjaf akan, 'perbuatannja dan 
kembali 

Kristen. 
“Berdo'alah” untuk umereka 

jg menjiksa" Gan menghina ka 
mu sekalian”, demikian Paus 

dalam encydliek. Pun bean 

ta “dengan 

"televisi.     

Krigen didag 

menjeleng gardkal 
umum. 

, komunis itu 
kebaktian2 

“ 
MENJUSUL BE 

tetapan 
TA tentang 

dalam dp iapun (UP)e$ 

& 

an surat kete- 

D 27/ Rsja. 
j ing "Be: 

ndjadi Kepala Staf: PENGGATNGA. # 
"diangkat mendja- Ae 

, Menujelang 4 tahou bara 1958 ini, 
P didalam kota Djakarta bali. 

apa ka Kebakaran besar Kata ha 

- t3 

an dilargsung— 
aoggal 2/1 ing dilani— 
eddin Makassar. Ko- 

   2 

di kampung Pulo Prun, Petodjo, 

kira2 pada djam 2,I5-siang dar 
be -alsksil dipadamkan berkat ban- 
tuia tjepat Djawatan Pemadam 

pertolongan na pa- 

djam 3,25. 

atulkn Gri" pe-: ba Esa 
i diketahui, Panglima: 

Gang berulang kali me- 
srajufgan untuk Ap rta 

Benalnn dan Pbb dia menerima | dn Na 
segala “keputusan “pemerintah | 
pusat dan pimpinan Angkatan  pprer 
Perang. Dari MBAD akan- da-! 

pemangki KSAD dam be 
rapa Je obesar Isionjai Dapat 
kabarkan, bahwa « sesudah | 

srabkan kale kewadjiban- | 
kenai kepala psijabat ba- 

ikan kembali kekam 

“2   
ANGAN. MENZIES TTG. 

KUNDJ UN GAN TRUMAN 
KE AUSTRALIA. 

Perdana menteri Australia, Ro- 

bert Menzies, mengumumkan di 
Meibourne pada hari Senen, bah- | 
wa pres. Truman akan menguns ' 
djungi Australia setelah mengada 
kan timbang-terima dgan Liserho- 

wer, demikian menurut-radio Aus 

tralia. Menzies menerangkan, bah 

waktu ja berkundjung . ke 
i presiden 

Sekretaris Djenderal 
Negeri. 

Kemen 
Dr. Dar 

Truman telah mengatakan kepa- 

danja, bahwa Truman bermaksud 

Australia. Trutman 
a bahwa Mu telah mengatakan djug: 

karto untuk duduk didalam de , Kundjur gannja ita tidak akan se- 

€ legasi ndonesia pada PBB. 

b 
d 
raZ 
Ja Bio vaked "ihe 
arah - kemenan 
met. 
'djuga membandi 
Sovjet dengan politi 
Kapitalis”. 
Amerika Bidara 

damai. 

£ 

7 

“fahun ke-30 daripada Giproklamasikannja 

Gorkin. 

'gera dapat diadakan, 

' 30 Tahun Jang Lalu Prokla- 
masi Uni Bepublik Sovjet 
KRADIO MOSKOW hari Selasa menjiarkan, bahwa hari ulang- 

Uni Republik? Sosialis 

Nan Uu) dirajakan di seluruh negeri. Siaran jang mengutip 

tuk karangan harian Sovjet ,,Pravda” tadi menerangkan, bahwa 

sokiet-Uni tidak takut akan antjaman atau provokasi. ,,Ke kuatan 

Sovjet-Uni akan memungkinkannja meraukul mundur segala 

agresSor, jang mungkin akan mentjoba dan menjerang batas-batas 

Sovjet jang sutji itu”. 

| Sel andifPnja 
a politik Sovjet bersifat 

ki dan Tp warganega- 
ovje: UniW Serukan Supa 

sak madju ke 
Komunis- 

, ."Pravda” 
politik 

t “kamp 
Pn 

"Pravda” tulis oleh rakjainja sendiri. Negara 

Sovjet memenuhi kebutuhan 

materieel dan' kebudajaan me- 

reka, “persatuannja semakin 

erat Sadja. Hal ini menimbul- 

kan kekuatan baru dalam usa 

ha mereka untuk pembangu- | 

nan sosialis dan konsolidasi : 
pertahanan negara. 

Konsolidasi diantara berba- 
gai2 bangsa di Sovjet Uni ini 

disebabkan karena dilakukan- 
nja sistim Lenin-Stalin berda- 
sarkan gistim ar 3 

. i 7 j ahwa pada 

Sambutan Sekretaris Pa Ba 
Presidium Sovjet. ica lam 16 Republk Sovjer So 

Haran Sovjet “Izvesiia” hal sialis, dalam mana terdapat 16 

ri Selasa muat karangan AA. | repu! hHk olonom, 9 daerah oto- 

sekretaris Presidium "mom dan 10 daerah sukubang- 
Sovjet Weriinggi Uni Republik2 - sa (“national areas”), 

Sosialis Sovjet- jg berkepala | “Penting pula bagi konsolida 

"Persekutuan dalam suasana sj negara Sov set. ig terdiri da- 

Ban dari Rakjat So. gi berbagai?» bangsa ini ialah 

Uni”, untuk  menjambut | "dilakukannja . dengan - Sung- 

Yalang tahun ini, 'guh2 prinsip? demokrasi jang 

“Gor tulis” bahwa | termaktub dai.m undang2 da- 

sar Stalin. J8 mendjamin ke- 

atan Republik2  Sovjet 50 

  

   

  

» Ketjuali 

Dikataka 

Korea dan terus-menerug in 
ngantjam bangsa2 jg “Hinta   

hari 

     

    
   
    

    
   

  

   
     

3 ini Ke dengan “ daul 

19” “nykerdjdan baru. Dika. sialis, hak2 mereka untuk men 

takan Wara Sistim ekono Gjalankan  fonksiz Kaka 

Aa " bersaing setja- dan pemerini tahan ne 8, "St 

Te Ta “Mn, kapitalisme, paja sepenuh2nja dab meme 

oat bit kin djelas tam | nubi kebutusan? matgricel dan 

pak ka dari pada gs'| kebudajaan kaum dburuh “dan 

Ba got : rut Gorkin, | memadjukan ekonomi sert" "3 

10 "3 ke ng sis: lbudajaan di republik. Unik 

i | Demiktaniah Gorkin al, 

me
ki
 

(galah Utik Me ek: 
Penataan 

en bathin am, aa 
Ninja. Antara lain be is 

Bangsa Asia Memerar 

kelagkungan ummat |   
1 

mengandj Jupe: an,supaja ummat | 

   

Ha San siang, Jang memusnah- | 

5 yoga peang iri. Ge 

   

    

    

2. 

  

Ht Ni 
Lebih Murah. 
Suatu Hasutan S ala 

psi 

Ban gsa Asia :   PANITIA KETyIL ' kongres 
Amerika hari Rebo katakan, ba- | 
hwa Korea Selatan dapat” mera- 
berikan pasukan? -jang diba 
kan untuk melakukan 5 IN 
yan. di Kereafdan mentjela des 

ngan pedas pemerintah. Truman 

karena tidak: melatih pasukan? 
Korea Selatan, Setandjatnja di 

katakan, pasukan? Tiongkok Nas 
sionalis “1 dikirim Yajuga ke 
Korea. untuk elawah pasukta 
RRT. Pemerintah. “Eruman 
sia?kan tendga orang Korea 
latan dan tid memberikan ban- 
tuan militer Gidjandjikan 
kepada Chiang Kai Shek, “gem 
sa dikatakan oleh 1 1 

#iabil ti 
baiki Kes 2 Sa 

Panitia keji itu jang kerdil 
5 Na demokrat Nan, 4 orang 
repul ik,.dipimpin o eh Over 
Brooks, Panitya ini jang ink 
nah menindjau Korea,4 
ajal and w 

ja lebih ba: 
menggantika 
ka di Korea 
Ba Bana 

rika dari Mel kennnnan 
kan? Kore Selatan ' 

   

  

ia mempet kemung 
kinan., dipakainya “pa sukan2 
Asia 

    
Selandjutnja dikatak: 

tu tentara jang terutama. ters 
diri orang2 Korea Selatan dapat 
disusun dlm waktu 8 hingga 12 
buian setelah memperoleh per- 
lengkapan dan alat-sendjata. Da 
lam bagian lam dari laroran pa- 
nitia ketjil tadi dinjatakan. bah- 
wa-suatu keuntungan besar dgn. 
pemakaian pasukan2 bangsa2 
Asia adalah belandja nasukan2 
bangsa Timur sangat murah. 
Serdadu2 bangsa Asia terutam a4 

  

    

        

   
    
   

    

    

  

        
   

    
    
     

    

   

  

        

    
    

     
    ermasuk Me tukon2, “Dje “ma. 

          

   
    
      

  

    

       

    

Kapal Petani »CkEmpollio RR” 
Beng, oo ih 

ersudjut Gihariar, ' 
Dekat pantat “Lib 

tang dan dengan. pe 
Ten : 

       
   

pal “k 
lalu 
uah 

y ada 

           

          

  

   

Ban Kanaan 8 P.S. 

      

       

      

  

     

     

  

'hen dak berkundjung ke Jerusalem buat 
disa na, telah mengalami nasib malang. 

“tenggelam. 
Kapal itu dilakukan dgn susah pajah, 

  

Riba 

  

   

    

  

   

   

  

ag 
jang sedang ' dalam pelajaran 

1 tgl. 22 Des. membentur batu ka 
Pekerdjaan menolong   26 jang belum tertolong. 

    

    

           
       
   
       

   

  

   

      

etapi 

lang dalam 'pelbagai.lap 
usaha dan “adanja keburu 
dalam masjarakat, tidak | 
lah dilupakan adanja faktor2 

jg baik jg” terpehdani 
masjarakat sebagai kekua'an- 
imbangan- (tegenkrach:en)-da 
ri faktor2 jg djelek, maka de- 
ngan begitu. tidaklah berarti, 

    
   

   

imisir Segala 
n Masjarakat 
NN pan Kekua- 
asih Terpendam 

: Dga Penuh Harapan Baik 
tadapi:.1 953. 

i Indonesia, sehingga betapapun besar- 

oleh Er dapat pula di- 

1
 

1 nja, menurui! 
Hi “akan terlalu banjak pula per | 

“| tanjaan2, interpelasi2 atan mo! 

   

  

    
mengonsta.i Ir ta Sar kegaga- 

| pokok. misalnja tent 

Pbahwa kesukaran2 jg sangat 
terasa dalam tahun 1952 tidak 

akan dapat diatasi dalam ta- 
hun:1953 dan seterusnjai Dji- 

ika tidak ada kekuatan- -imba 
ngan itu, menurut Sai o, 

-nistjaja negara sudah ambruk 

hidup dengan makanan masi jg 
sederhana. Achirnja panitia itu 

| menetas pendapat. Eisenhos 
wer, bahwa pasukan2' Amerika 
tidak sekarusnia jang terutama 
melakukan pertempuran di Ko- 
rea. (Antara), 

  
  

KETJELAKAAN PESAWAT . 
PEMBOM. 

Sebuah pesawat pembom dari ang 

katan laut ' PBB di Timur Djauh 

hari Djum'at jl. djatuh dilaut. Dje 

pang dan telah minta korban ' 10 

orang tewas dari ke-14-orang anak 

buah pesawat. 4 Orang anak buah 

telah tertolong oleh kapal perusak 

Amerika Serikat dari lautan kira-kira 

50 mil sebelah timur Kosong dipan 

tai timur Korea, sedang: Cua majat 

dari anak buah lainnja telah pula di 

ketemukan. - 

PELADJARAN PAHASA IN- 

DONESIA UTK. PEGAWAI 

NEGERI BANGSA ASING. 
Pada tg. 6 Djanuari 1953 jg akan 

datang peladjaran bahasa Indonesia 

untuk Pegawai vegeri bangsa, asing 

dari semua kementerian R.I. akan 

“mulai diselenggarakan bertempat di! 

“Gedung Podium ' Garden Hall, “di 

Djakarta. Selandjutnja  peladjaran 
itu akan diberikan pada tiap2 hari 

Selasa dan Kemis. Untuk jang “ber 
bahasa pengantar bahasa Belanda di 
mulai pada djam 8 pagi hirgga djam 

10 can untuk jang berbahasa pengan 

tar bahasa Inggris pada djam 11 

hingga djam 1 siasg. 

| BANTUAN . UNTUK INVALI- 
|DEN & KORBAN REVOLUSI 
DARI PENDUDUK DONG- 
GALA, SULAWESI. 

Baru2 ini Panitya Aksi Hari 
Pah'awan 10. Nopember 1952 

kabupaten Donggala'Palu di 

Sulawesi telah menjampaikan 
uang dengan poswesel sebesar 
Rp 3400,— kepada men'erj s0 
sial, Uang tsb. dimaksudkan 

  
menghadapi kesulitan? jg- me- 
muntjak diwaktu2 jg lampau. 

.'Soalnja, ialah bahwa 'kita 
harus pandai mempergunakan 

MEN, dalam , da- 
tekan, bahwa tahun 1958 itu ja 

& Harapan tsb, olehnja didasar- 
sih terpendam dim masjarakat 
'kan, namun sedjak 'petjah re- 
Katnja selalu mendjadi tiang jg 

san ia dje'as, sehingga Biar 
perlu mengikuti segala sesua- 

Tahun Ke vi — No,361 

     

   

       

  

kh pula, " 
Sman - Suwirjo 

| menerima putusan? San Fran- 
“Cisco itu, Indonesia akan me- 

4 perdjandjian Subardjo-Cocchran   tu setjara incidentil. Akibat- 
Sartono, 

  

    
    

  

si2 dari pihak. Parlemen, se- ! 
Hina beken un Naa lebih 

   

  

   

Menurut Mr. Saran per 
gera. adanja pelbagai ea 

ese- 
hatan, Pendidikan, Pertahanan, 
Kehakiman, dik, begitu pula un 
dang2pokok jang memberi kete 
gasan tentang penanaman dan 
penggunaan modal asing di In- 
Ionesia. sebagai pegangan pe- 
laksanaan tugas Kementerian? 
jang “bersangkutan. Dalam ta 
hun 1953 menurut Sartono su 
dah waktunja, bahwa Pemerin 

'tah dan Parlemen mengadakan 
Salam pelbagai pelaksanaan ' 
dalam pelbagai lapangan usaha 

Disamping itu pun dikemuka 
kan pentingnja segera diselesai 
ken undang? usul inisiatip Par 

tidak ' “kita. 

La dpr konkrit mergerai perdjan- 

' pemerirtah akan menvrhastani' se-     kekuatan? terpendam jg men- 
djadi -kekuatan-imbangan dari 
faktor2 ig buruk itu guna men 
'dinamisir usaha dalam segala ' 
lapangan, Maka dengan penuh 
harapan baik kita masuki ta- | 
hun baru 1953”, demikian Mr. 
Sartono, . 

Selor aa dikem ykekan 5 
.oleh Mr, Sartono, bahwa peker: 
djaan parlementer jg penting 
dalam tahun 1953- antara lain 
ialah. menjelesa'kan “undang2 
pemilihan - Konstityan'e dan 
Parlemen serta anggaran, belan 
dia negara, kedua2nja merupa 
kan undang2 jg buat pertama 
kalinja akan diselesaikan oleh 
Parlemen, 

Sartono. menegaskan 'pen- 
tingnja arti pembukaan sidang 
"Parlemen tahun 1953 nanti jg 
akan disertai oleh pidato Ke- 
p'a Negara ig boleh dipan- 
dang sebagai "pengantar” ren 
tjana anggaran belandja nega 
ra karena dalam sedjarah Par 
lemen di Indonesia baru akan 

. perama kali terdjadi. 

Djika anggaran sela 150 
dan '53 j'u sudah diselesaikan 
oleh Parlemen, menurut Sarto 
no, akan memberi pengaruh 
jig baik terhada pekerdjaan ' 
parlementer ' da'am tahun '53. 

sebagai sumbangan kepada pai karena suatu anggaran 'belan- 

ra penderita  tjatjat revolusi. 
kemerdekaan Indonesia, Dari 
pihak kementerian “sosial di 
Sampaikan kabar bahwa sum 
bangan ini diterima “dengan 
gembira dan akan disampaikan 
kepada jg berkepentingan. 

“dia negara hakekainja tidak 
lain. daripada suatu gambaran 
daripada pokok2 kebidjaksana- ' 
an pemerintah, Dengan begitu 

dimasa ig akan datang Parle | 

men sebagai badan pengon' rol 

akan sudah mempunjai Kega 
  

Indonesia Ikut Rentjana-Kolombo 
antara In ndoiesa disatu pihak dan chran tertanggal 5 Djanuari dinda 

pihak “perdjandjian baru, usaha. mata kini 
ALAM SIDANGNJA pada hari 
Selasa malam. kabinet” telah 

memutuskan untuk menjetudjui ikut 
sertanja Indonesia dalam “ rentjana- 
Kolombo, Dalam, hubungan ini dju 
rubitjara. kabinet, menteri Monosutu 
menerangkan, bahwa “pelaksanaan 

keputusan ini diserg kan, kepada 
menteri luar negeri, Mulk tarto, Dike 
rangkan selandjutnja, bahwa rentja 

wa
k 

  

na-Kolombo iSihanya mengenai pem 

berian. bantuan tehnik dan sekonomi | 

dan, tidak » mengingatkan — kewadji 

ban2 politik dan militer, sehingga 

bantuan “ini dalah sesuai “dengan 

| politik luar #egeri 'jg di-arut Indo 

noda dewasa ini, Ikut:sert: aja Indo 

nera dalam rentjana- Kolemnbo “ini 

be 4rti pula, bahwa hubwpgan2 di 

       C3 ikon. 

Dam Kuna an, 

  

lemen, jakni tentang angket. 
idan tentang kedudukan hukum 
“anggota Parlemen - dan djuga ' 
perlu peraturan tata-tertib Par 
lemen diperbaiki. 

“Metengok tahun 1952 
Mgatntot lapang parlementer 

ditahan 1952, Sartono berpenda 
pat. bahwa peristiwa 17 Okto- 
ber adalah merupakan lemba 
ran hitam bagi sedjarah Par 
lemen, Namun dari peristiwa 
itu bisa ditarik peladjaran2 jg 
berguna bagi semua pihak. Du 
nia ykepartaian menurut Sar- 
ton masih perlu menda- 
anakanak perbaikan, te- 
rutama dalam hal disiplin par 
tai dan djuga djumlah partai 
masih dapat dikurangi, Menu- 
rut pendapatnja, djumlah par- 
tai jang terlalu besar itu mem 
persukar tiap2 pembentukan ka 
binet jang hendak menjusun su 
atu program jang principil, ka 
rema terpaksa mengadakan ba 
njak kompromi, sehingga achiri 
nja program. mendjadi terlalu 
»verwaterd”. Ia mengharapkan, 
mudah2an pelbagai franksi da 
lam Parlemen tahun 1953/ ini 
berhasil dalam usahanja. menga 
dakan Bea 2 fusi. 

Sehagai tambahan Kari kete 
rangannja, dikemukaken, pula 

| Le pekerdjaan Parlemen ta 
un 1952 sbb: Dada jang 
Hah diselesaikan buah, 
tunggakan 61 buah La un 
Jang2, diantaranja 41 belum di 

    bitjarakin, 10. se " dibitjara' 
kan dalam Bahagi: dan 10 
sudah masak untuk masuk ke 
sidang pleno. Djumlah sidang 
plomo terbuka, ada 106, tertu 

| tup 23, djum Jah anggota P1 
hadir 14157 brang,” -. 

“pekerdjaan, 

   
TEE 

Kabinet Sukiman- -Suwirjo ber 
ken bahwa Djepang jang 

lah bangkit kembali selaku   : faktor jang penting galam per- 

dapat menempuh satu d'alan 

politik di Asia Tengga- 
apat diabaikan kedudu- 
benua Asia dengan be- 
a. Dan atas sebab itu 

maka kabinet Suki- 
berpendirian. 

'bahwa Indonesia selajaknja me- 
ngambil bagian dalam komperen- 
Si perdamaian dengan Djepang 
di San Rrancisco tsb. Tetapi ha 
sil jang diperoleh oleh delegasi 
kita adalah demik an. s2 hingga 
beberapa partai politik ditanah 
alr kita sukar dapat menjetu- 
djui hasil2 komperensi  perda- 
maian di San Francisco itu, Me- 
reka berpendirian, bahwa ' dgn. 

      

nundjukkan satu sikap dalam 
politik . internasionalnja ' jang 
bertentangan dengan politik be- 
bas.jang tetap dianut”oleh ne- 
gara kita. 

Tetapi soal tsb: ti dak dapat 
menggontjangkan “ kedudukan 
kabinet Sukimari-Suwirjo. Baru 
pada permuiaan tahun 1952 tim 
bul pertentangan2 jang “hebat 
berhubung dengan ditanda-ta- 
ngan nja persetudjuan Subar- 
@jo-Cochran mengenai bantuan 
dengan pertjuma — grant —, 
dari Amerika Serikat kepada In 
denesia. Pada saat itu kita da- 
pat menjedarkan kembali pen- 
dirian kita terhadap politik be- | 
bas Republik Indonesia. Kabi- 
net. Sukiman-Suwirjo diganti 
oleh kabinet Wilopo. Dan dasar 
jang paling penting dari peng- 
gantian ini adalah perubahan 

dengan satu perdjandjian lain 
jang davat dianggap sesuai de- 
ngan prinsipalia politik bebas 

Lebih aktif djalankan 
« Politik: luar negeri. 

Pada penghabisan tahun 1952 
belum lagi'kita mendapat hasil 

Gjian baru dengan Amctiks Strike 
kat.jiang kita maksudkan itu. Te- 

tapi kami jakin, bahwa bagaima- 

rapun djaga, pemerintah akan ti- 

dak meninggaikan lagi dasar tu- 

juan jang tejah kita dapati da- 
lam mendjalarkan prisipalia poli- 

tik bebas kita. 

Menurut paham kami, dalam 
tahun 1953 Indonesia akan dapat 

mendjalankan lebih aktif lagi po- 

litik luar negerinja, sebab nega- 
ra kita d'ustra kerena kesrelitar2 

jang ia hadapi dalam tahun 1952, 

ixo- 

Juar sesaai dengan bentuk dar isi 

penglihatan hidup, leversvisie 

ta sendiri. Dengan pegancan 
ret— | 

ini | 

gala kegentingan dilapan yan sar 
itik internasional jang akar do 
tang. 

3 

1952 ,,krisis” dalam 
negeri terhebat. 

Didalam negeri tahun 1952 
menundjukkan kegentingan jg. 

, merupakan krisis jang belum 
pernah kita hadapi ditahun-ta- 
hun jang silam. Pada permuja 
an tahun 1952 pemerin'ah te- 
jah menge'ahui, bawa angga. ( 
ran belandja kita untuk tahun j 
itu menundjukkan kekurangan 

jang sangat berarli Tapi baru 
pada per'engahan tahun 1952 

angka? jang tertentn dapat di 
kumpulkan oleh pemerin'ah, 
Dan sepertj kita sekalian jeiah 
mengetahui tekort ini merupa- 

kan satu djum'ah jang bukan 
Sedikit, ialah 4 miljard rupiah. 

Un'uk menghadapi kesuli'an 
keuangan negara itu pemerin- 
tah tidak berkehendak mendja 
lankan pindjaman paksa dida- 
lam negeri, pemerintah “idak 
akan berusaha un'uk memin- 
djam diluar negeri. Djuga po- 
Irik penaikan padjak” pengha- 
silan jang akan ' memberatkan 
kehidupan rakjat banjak disa- 
tu pihak dan politik massa 
ontslag dilain pihak tidak dike 
hendaki, 

Mengatasi dgn. “kekuatan ' 
sendiri. 

- Jang dikehendaki : pemerin- 
tah ialah supaja kita sekalian, 
pemerintah alai2 kekussaan- 

nja dan rakiat bekerdja berra 
ma? unuk mengatasi serala 
kesulitan itu dengan: presasi 

jang lebih besar. 

Dengan-demikian produksi kita 

dapat d'tambah dan a'as dasar 

ini pemerin'ahs 'akin bahwa 
|, dalam tahun 1953 kita bersa-j 
  

India serta “Pakistan dilain 
Lakan mendjadi lebih baik. 

Dalam sidang Mba ini, . 
dipimpin oleh vakil perdana 
teri Prawoto Mannjetisasmit6,. 
teri Mukarto telah mey 
ran tentang usahanja '1 
gantikan. 

men 

  

   

  

     

  

jang 'bahwa' selama masih belum tertjapai 

YAmerika: kepada Indonesia diberikan 

meng dalam lngkungan perdjandjian 
djo-o- bardjo-Cochran, (Bia,) 

  

sudah mentjapai tingkatan. teraehir. 

Menteri ' Mononutu . menerangkan, 

'perdjahdjian baru, maka bantiran 

Su 

Tea bua jd 

ya
 

  

Pe. 

      Penerbit: 5 N. NN. 

Penjelenggara: Hetami. 
| it: Purwodin 

'Tilpon: - Kedaksi 12, 2 
Naa "Administrasi 

Harga Lengg., (bajar dimuka) 
Rp. 1l.— juar kota (dtam 
Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga 

Kita Atasi Dgn Kekuatan Sendi 
| Tahun 1952 Tahun Jg Amat Sulit Bagi Indon 

Pidato Radio Mononutu Menjambut Th. Baru 1953. 
PIDATO MENTERI Penerangan untuk menjambut tahun baru 1958 jang  diutjapkan dimdka 

tjorong R.RJ. djam 24.00 pada sa'at kita mengindjak tahun baru 1958 ad. sbb.: 
negara dan bangsa kita menghadapi soal? dalam dan luar negeri jang penuh den 
dan kesulitan2. Malahan dapat dikatakan, bahwa belum pernah se djak penjerahan Tenan kita 
mengalami soal? begitu penting seperti dalam tahun 1952. Tetapi kami jakin, bahwa “bangsa kita 
berusaha betul? jintuk mengatasi segala kegentingan itu dalam ba las? kemungkinan? jang ada pa- 
danja. Didalam tahun 1951 kita dihadapkan dengan perdjandjian perdamaan dengan Diepang de- 
ngan mengirimkan delegasi ke San Francisco. 

ma2 gkan dapat Mengatasi ke- 
sentingan2 diapangan ekono- 
mi dan keuangan jang telah 
mulai pada tahun 1952” dan ti- dak akan berkurang, pada ia- 
hun jang akan da: ang. Peme- 
rintah tidak melupakan meng- 
ambil tindakan? chusus untuk 
mengaiasi segala kesu'ran2: 
misalnja tindakan? di lapangan 
import, tindakan2 mengenai 
padiak rumah tangga. tinda. 
kan2 untuk memberantas ke- 
mewahan jang keterlaluan: tin 
dakan2 penghematan pemakai- 
an kendaraan pemerintah dsb. 
Tetapi apa jang penting dalam 
pendirian ' pemerintah jalah, 
bahwa politik perekonomian 
dan keuangan hendaklah dike- 
mudikan pada pokoknja a'as 

an potensi rakjat kita sendi- 
, kegiatan kerdjanja untuk 
TA aa produksi negara. 
Djuga dalam soal ini. tudjuan 
negara kiia dalam menghada- 
Di segajs kegentingan dalam 
tahun 1952 dan dalam tahun 
jang akan datang dilapangan 
ekonomj dan keuangan, men- 
dapat bentuk dan isi. Ialah 
per.ama2 keinSjafan akan ke- 
kuatan diri kita sendiri, 

Masjumi dan P.N.F, me- 

Tendens jang kami kemuka 
kan tadi jang nampak dalam 
tahun 1952 jalah Mmemberj ben 
tuk dan isi jang terang kepada 
politik negara kita, maupun di 
Galam dan diluar negeri, nam- 
pak djuga dalam ' pergoi lakan 
partai? politik kita. Dengan 
tidak mengurangkan penghar- 
gaan, kami kepada k@penti- 
ngan9 lain partai politik un- 
tuk" pergolakan ketata-negara- 
an Repubiik  IndomEesia. kita, 

Aias an kami jngin men 

  

Ts dalam aan masing2 
jang diadakan dalam tahun 
1952, menundjukkan dengan 
terang, bahwa mereka beru- 
saha untuk memberi bentuk 
dan iSi jang lebih terang dan 
tegas pada azas dan tudjuan, 

sing2. 

dengan terang bezinning, kesa 
darah akan dasar keagamaan- 

nja, kesadaran pula terhadap 
tiSgan politik luar negerinja 
Gan nori ik dalam negerinja. 

"KETUA DELEGASI India 

jang ada pada mereka. Kata Nj. 

tingan-kepentingan bangsa Iain, 

Kini kita tidak lagi meng- 

hendaki perang: jang kita ke- 
hendaki jalah 'berdama'an agar | 
bangsa2 Asis dapat jebih ma- 
dju dilapangan ekonomi dan 
sosial gan. dapat” menambah 
sumbsr2 kekajaan mereka. 

pannja bahwa bangsa2 Arab 
akan mengambil tjontoh dari 
bangsa2 Asia ini. 

NY. Pandit se'andjutnja me- 
njatakan, bahwa - kundjungan- 
nja ke Mesir sexarang ini -i- 
dak mempunjai “arti politik, 
melainkan hanja sebagai 'per- 
wjataan. akan  persahaba'an 
dan hubungan baik jang kini 

aia antara India dan Mesir, 
Ditania apakah renar bahwa 

19 sedang mendesak Mesir su- 

paja negeri ini mengakui pe- 
merintah ' Kepublik  Rakjat 
Tiongkok Nj. Pandi: mendja- : 
wao, bahwa sikap India menge 
tai masalah ini sudah 'jukup 

diketahui orang, karena 'iap 
tahun India telah mendesak 

(rensaki an RRT dalam sidang2 1 y 
“PRP: 

Vendjawab pertanjaan lain: 
nja apakah sikap netral dinsia | 
akan merupakan halangai bag. | 
ikut sertanja India dasam su- | 
suatli organisasi pertahanan an | 
tara negara2 Asia atai Pn 
NJ. Pandit menjataksa dengan 
tegas, bahwa India tidak ber- 
maksud. mengadakan sesuatu 
perijandjian neltersdengan sia- | 
pa sadja, 

Dalan. tanja-ajawab Tainnja | 
dengan harian Weg'r AP Akan 
bar4 Nj. Pandit mengatakan, 
bahwa dunia “kini sungguh2| 
menghadapi antjaman (perang 
dunia ke-tiga. Diakninjas bahwa 
sistim2 demokrasi clan komunis 
di dunia merrang bujaar darat hi   

ea
r 

dup berdamp:ngan/ dengan: da- 

4 1 

| 
' 

dp | 

Sy
a.
 

n
t
t
 

. 

nundjukkan bentuk lebih : 
Pegas. 

kepada ideologj partainja ma-: 

Nj, Pandit menjatakan hara: ! 

i mendesak 

bah « 

  

Aga? To 

tahun 1952 
| kesukaran? 

P.N.1. menggariskan Tebih de- 
ngan terang dasar2 marhaen.s- 
menja, 

Kami mengetahui, 

nja. Tapi djiuga pada partai 
Mj nampak satu kemauan un- 
(Uk lebip dengan tegas mem- 
beri ben.uk dan isi pada tjita2- 

nja, jang dapat mendjadj . pe- 
gangan untuk mengemudikan 
partai politik ini ditahun2 jang 
akan datang, Demikian pula de 
ngan P.SI. dalam . kongresnja 
di Bandung dalam tahun 1952, 

demikian pula dengan Jain2 
partai politik dan organisasi2. 
Djuga dilapangan 'partijwezen 
kami melihat usaha uitkristali- 
Sering dari azas dan tudjuan 
partai mas.ng2 dalam  tihun 
16952. Tjari bentuk dan'isinja 
Segaa kehendak dan maksud 
ini tentu menimbulkan kon- 
flik2. Te.api kami menganggap 

konflik2 iiu lajak dalam 'sega- 
'a penglihatan" hidup sesuatu 
bangsa, jang baru merdeka 

dan berdaulat dan hendak men 
tjari djalan, menurut djiwa 

dan pribad.nja sendiri. 

Kemestian sedjarah, 
Dari sudut in: kami dapat me 

lihat djuga.segala konflik2 jang 
timbul Sis :kitar angkatan - pe- 
rang Kiga an tahun ane 8- 

  
death bea nana kenal Ken 
la PEP dan emotie2, jang 
incifenteel Jan mementeel. De- 
ngan donikian kita dapat mene: 
tapkan peristiwa 17 Oktober '52 
Selaku satu elemen dalam rang 
kaian proses pembangunan ne- 
gara kita. 

Proses jang historiseh dan 
proses jr” gmoodwendig, dalam 
pensjalanan sesuatu bangsa ke- 
arah kessivprrnaan tusiuan hi 
dunnia dan tj taPnja. 
Maksud kami ialah supaja 

kia meliha: segala kedjadian 

jang snkar d'sekitar penghidu- 
Megan kita perSarnu Selaku Ker 

- mesftian sedjarah. Dan karena 
kta kergama.atau selalu perse 
arangan dibebankan olep se- 
djarah unuk menetapkan tem 
pat ki'a hendaklah. kita -hada- 
ni histrrische  nesdwencdigheid 
itu. dengan segala Saran te- 
Naga jang ada pada'kita. Mari 
lah kita menggemb'eng segala 

: pendirian dan pendapat jang: 
Pada Masjumi kami melihat ' hidup dalam masjarakat kita, 

mendiadikannja safit kejaki- 
nan besar. untiik “mengatasi 
kesukaran?  'ang“pas'i kita 
akan hadapi diuga dalam Tn 
hun 1953 "ni. 

pewntase ma 

  

Kita Ingin Damai - 
Bangsa Asia Menchendaki Ferda- : 

maian Dan Bubannja Peperangan " 
ke Sidang Umum PBB baru? ini, w 

“Ng. Vijaja Lakshmi Pandit, pada hari Rebo menjatakan dalam se- 
buah interview dengan harian Mesir ,,Al Ahram”, bahwa bangsa? 
Asia bukannja menghendaki perang melainkan perdamaian agar 
mereka dapat lebih baik memperkembangkan sumber? kekaja'an 

Pandit, kita bangsa? Asia diwak- 
tu jg. lampau telah banjak melakukan peperangan untuk kepen- 

2 

Sikap Terha 
dap RRT . 

“India An Adjak Ne. 
ar Arab Utk Tin-: 

nja Terhadap RRT ?' 
HARIAN MESIR ,,Al Misri” 

hari Selasa talis, bahwa tidak 
diakuinja RRT oleh negara? 
Arab itu. ,,betap mengherankan 
abli2 fikir politik positif”, “Da 
lam induk kerangan jang fitu 
lis berhul dengan ju- 

"ngan ketua doesast India di: 
DiciaB, | Njonja Vijaya Laksmi 
' Pandit, ke Karo. ,,A1 Misri” 
| mengemukakan bahwa negara?2 
Arab pada wumamnja dan Mesir 
chususnja, mempunjai kepenili 

|ngan2 ekonomi jang berarti, un 
isak mengirubuggkan mereka de 
ngan RRT. | 

Menuru. harian ini, Njonja 
Lakshmi Pandit akan membi 

ai atakan soal ini dengan dutas 
| besar India di Kairo Dr. Pan- 

  

nikar din mereka akan mem- “ 

bitjarakan kemungkinan utk 
negara2 Arah, 

mereka tindjau kembali si 
mereka terhadap”RRT. Dikat 
kan seterusnja,| apabila 3g yr 
negara2 Arah Nero "maka 
dengan pasti BRP: akan dapat 
diterima” sebagai anggota PBB 

| dan akan “mempermudahkan 

masalah Ko: 
an dunia, Demikian "Al Msri”. 

mak, tetapi menurut Nj. Pandit 
“pelaksunaah . ini merserlukan 
usaha2 perundingan2 dan kese- 
diaan dari kedua pihsk untuk 
saling merana” TP si2, Nk 
raj, 

Y Tg $ 

   
8 

bahwa 
usaha P.N.I. ini belum sempur 
na dan ' memuaskan  seluruh- 

      

      

     

  

djau Kembali Sikap: Yg 

sni. 2 

rea dan perdamais & 

    

“ 
aa 

  

si 

 



   

    

   

     
     

   

  

   

          

   

   

    

hutan « dan 

    

   

     
Ketek. Avond « d Igi : 
31 Des. 52 dan 1 Dj “4 

Pertandingan? Baske 
dari Jawelier HOK SD 

      

    

  

   
   

    

    

     

   
Ta dlam? tsb. | 

“3 t Can 

disediakan 

1 Mac potint berkwit. 
/alcol ol dgn. atas pengesjahan 'Labora- 

kebun. 

- 13.00-16.00. £ 
SLAMAT TAHUN BARU 1953! | 
in 

MA Maan 

| Amal T. - Lw. 
Papa £ E. s. NAK 

Djan. 

anan baru dari Djawatan2 un- 
tama para buruh seheinarga: 

batik Solo, pajung hudjan/ panas | 

a jg. paling pelahan) dan 
agendarakan sepeda tgl. 2 Djan. '53 
kan nama pada Sekretariaat. PMA 

MASUK Tsgi. 1,2 dan 3Djan. "53. 
2 hadiah2 pemberian 
-h Pan. 1 Pick Up Radio dan 

1 Pesawat Radio. 

tahan udji | 

53 dgn a hadiah? | 

  

  
sh g us 

ha-usaha kita dalam tahun 953 

ja.d, mengandjur kan suatu pega- 

Ingan: Right or wrong m 

Ta Benar atawa salah, negara- 
ku jg saja pentingkan. “ai 

Id Andjuran tadi 
serhatikan bagi mereka jg sam- 
Ipai sekarang masih sadja bers 

- bojan: Right or wrong m 
ITy. Partij-koe jg ku-dulukan 

  

    

bahwa. 
dak Tegnana jg achir ini! 

  

"3 25 

In ABAR el IA 
ai 

  

Toko Mascotte ber 
2 te ms 8 - 1 

2 3 aa 
Mepghaturka 1 selamat TAHUN BARU 1-1-1953 
Sepang segenap Pl 7 

  

tian Pembaftja ! 
Mulai ? Djan 1953, bulan 

depan ,.Suara Merdeka?” 

Pertjetakan N.M. »Semarang?”, | 
| suatu unit pertijetakan jg dimili 

  

      

   

   

aa I API TETAP MENJALA! 
3 TINGGAL BERSIH! 

rai KAN PAKERDJAAN ! 

PEMAKAI AN ARENG 
PERTI GAS! 

#    
ki oleh pers Indonesia. Berhu- 

|bung dgn. pekerdjaan?2 

mungkinan, akibat pindahan 
tadi. pengiriman harian ,,Suara 

. Tun djuga, ajalannja pertjeta- 
kan bisa se jk 

  

    

Tahun 

DEKAT 
dan DJAMU2. 
10 tahun . di Surabaja 

Harap surat2 

atau wissel Rp 2,50 bu 

di Solo. 

j SELAMAT TAHUN BARU” 
DjJOCO, GCCULTIST 

D, Grogolan No. 
“(45 menit djalan kaki dari 

statsiun Solo Balapan). “ 

Mengobati DARI DJAUH atau 
dengan ilmu 

21/SM Solo 

BATIN 
Berpengalaman 

dan 6 
Praktek. djam 

8—10 dan 17—18. Saptu sore. 
Minggu, Hari Besar: Ketam tutup: 
»PERHATIAN” 

disertai sangko 
t batasan. 

   

bagaimana biasa. 

ena Tan Ob 

MIXED PICKLES., 
— Seorang perempuan jg be 

Ikerdja pada keluarga 'Tiong 
hoa di Pandeanlamper telah 
membunuh anak bajinja jg ba 

| yu dilahirkan dengan ment 
:kak lehernja : 
—.— Berhubung sesuatu iga 
udjian penghabisan KPU'C ig 
sedianja diadakan tg. Des. 
ditunda sampai tg. 5, 7 dan 9 
“Djan. udjian tulisan dan te. 12 

Djan. udjian lisan, tempat 
udjian di SMP II Pandeanlam-   

  

      
   

   

   
gal 30 Djuni 1059 

: | robahan dan i 

#? 17110/M tanggal 27 De 
3“ 

    

    
“ ii 

b) 
ma tahun 1 

     

   2 lan Gadji 

tiazin dipungut retribusi Kemana: Rp, 1,— 
dibawah 50 KG netto dibulatkan keatas) 

na Surat-idzin itu berlaku. Penagihan retribusi dengan per- 

i antor Urusan Perlengkapan An 

| Gad ih Mada No, Yb — Djakar# agar 1 
kan sesudah mendapat pemberitahidn dari Kh, 
an Pn “jumlah Pe jang harus aan, 

  

   

    

   

    

   

      

   

    
    
    

Se 

£ Ea 1 Ba 3. Republik Indonesia 

enterian Perekonomian 
. “DJAW. ATAN PERDAGANGAN . 

Djalan Gadjah Mada 8 

DJA 

»Peraturan Penimbunan Tje 
g diadakan, dengan surat kei 

ember 1952, maka bersama ini dipermaklumkan sebagai berikut: 
a) Pel surat-idzin (termasuk jang sementara) penimbunan tjengkeh, jang seb 

gal 31 Desember 1952 . dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perlengkapan dan Perse 
pada ma 1 Ten 1953 tidak berlaku lagi, 55 menja ketentuan dalam aja" 

mem punjai simpanan untuk 
e hal ini, sebelum tanggal 81 Djanuari 1953 harus meminta surat-idzin 

5 kepada antor rusan Perlengkapan dan Persediaan dari Djawatan Perdagangan, 
rta, dengan: 'menjampaik an selaku surat Ter PALA geuAh 

KARTA. 
a 

ag 
2 

8 

pada surat Keputusan Menteri Pere konomian No. '8430/M tertang- 
keh 1952”, dan mengingat akan pe- 
tusan - Menteri 

“ 
Mulai pada Hanoi 1 Ajari 1953 setiap na jang mempunjai simpanan atau s 

perusa haannja lebih besar dari pa ta 

  

nkan langsung kepada 

ji Panai 
Kao denda 

    

"3 

  

per, dimulai Ta, 18.30. 

Djakarta, 31 Desember 1952 

Perekonomian No. 

     

   

  

Dja- 

ebut, maka kepada Si- .penbitnira atao telah diberikan su- 
png waktu surat-idzin resmidiberikan atau Pa su: 

Ke ma Kenakan 

  

dari djumlah 

AT 

r    
4 

ihukum dengan hukuiyan pendjara setinggi-ting- 
, sebanjak- -banjaknja Rp: 100.000,— ata 

dan Naa" lain berdasarkan pasal 58/d 17  Undang- Te 
8 “Penimbunan Barang2 NP 1951”. Be NG     KEPALA 

salah 

“0 : 

DJAWATAN PERDAGANGAN “$ 
(SARDIOE). 

  

cgun- | 

anja perlu di- , 

Perlu djuga ditegaskan disini, | 
ak Budyono tentunja ti- | 

Sir - Tn 

(Mohon Perha- ? 

akan | 
dizet dan di-tjetak dim. Unit I 

han : 1g serba sulit mengenai per |t 
tjetakan tadi, maka besar ke- |: 

     

    

   

            

Indonesia 

ta Perke 

   

  

tua Tan Tiong 
wakilnja Ng Fa Kic 

  

    

  

  

  

    Isoru 
Meri na haris perta-| 
ma L n Dj 

(agak kurang Ia 

lani'jar-lantjarnja, | 
dan pengiriman bisa teratur se- | 

  

    

(satu rupiah) oa 

        

   

  

   

2 

WAKTU di. 

ai Ihika” 0) 

  

     
  

   halam: 
aa di Indonesia. 
Peka fasal Tata 

sjarakat “Per erguruan Ting 
Buku tsb. |     

  

stitusi, Negara Hukum dan Alat? kesanggupan mengukur kekua- 
perlengkapan Negara. Sa : tan diri sendiri dan mau dgn | penjerahan kedaulatan perusa- 

Pemilihan Umi oleh Mr. Su segera menggulingkan "the big Ihaan2 film tumbuh sebagai 

bagio Reksodipuro. Brosur diatas | five”, | “ “ Itjendawan. Seperti djuga hal- 
melukiskan 

adiri didaerah" tsb. 

polisian Djawa Tengah | 
i PN 

   

    

      
   

    

  

   

     

hun ini Has. 
Malang pada Hari F 

il. dikundjungi oleh 230 
bera ti, 

$ “Dari NV. Heweabera dan Pertje. 
Medan: kami 

1 oleh Me 2 are 
z3 Aeon! Mahfgtu filsafat dan kesu f 

mn ini dibentangkan hal tjita2 

Negara” 
oleh Mr. Mahadi, Mahaguru sosio- 
logi dalam fakulteit hukum & ma 

Islam. 
erisikan pendjelasan? 

mengenai Un an Dasar dan Kon 

gi 

pelaksanaan pemilihan | 
umum disertai pendjelasaa 

“aa 

tentang | 

      
la" 

kelijk seperti 

waktu   
sekarang. 

hubunga 
ad 

erkara sand 

sera a 

  

2 p 

“pandangan 
Is dibuang ng         

      

zakelijk h 
   uga 1 ” 

'sasteraan Bgypt-an University, 'sali Mereka memulai Nana Ta se- | Tjoba lihat film2 Malaya...... 
ian Joesoef Sou'yb. Uraian tentang 'muanja sebagai orang baru pa menjusul lagj sebuah preek. 
pelbagai teori hukum budi. “'hda penjera kedaulatan dari Memang, zaman beredar, pen 

»l jaga politik di Indonesia” 1 ahun jg lewat. | dapat bertukar. Orang harus 
oleh - AK. Gani dan Zahari Di 5 mulanja ja- panen menjesuaikan diri. 
dalam | baki 'ketjil terdiri dari 30 5 :    

  

   

  

   
  

    
    

  

   
   

    

righoa jg Tak 1 ktu itu 
at seluruhnja maa 

produksi dalam negeri. | 
ngat mereka tidak kalah en 
par, importir- -exportir jg xeba | 
njakan omong dan kekurangan 

   

  

     

       
     

  

Gi Sukses2 

'film2 ,,Djauh dimata 

  “Alasan jang: kuag bagi mereka un- 
tak berusaha, ialgh 'supaja film In- 

| donesia disalurkan mna kenasio-   
  

istim2 pemilihan. 

Jang bertanda tan 

so... "tenanaaa .. 

1) 
  r.a. 

EP 

  

   

usahaann 

nuari 1953. 

akan Si Nan 

4   
  

  

nc h lonan Surat-Idzin (Hangkan 6) 

gan diba 

.. 

0m... 

2) Setiap orang jang selama 1 Djanuari 
nan, akan tetapi selama tahun 1953 ingin mempunjai simpinan untuk kepentingan per- 

3 diwadjibkan pula mengirimkan surat permohonan Sebelum tanggal 31 Dja- 

13) Surat permohonan jang di 

Kon. Bat an Par Va 

tangu:- 
asal usu) Ho 

sa... 

#aotenenasetesurenunann ganas kutaan coc... on... 

Kepada 

Kantor Urusan Perlengkapan dan Persediaan 
Kementerian Perekonomian 
Djalan Tegan Mada 7b 
D Jk a 5 3 Ka # ag 

wah ini: TN 1 
| 1 

on.cromanaagunann ....... (Yee anna . - . . . sesacow.owoo Woo. 

memberitahukan dengaff menun ajuk, pada pasal 1 a pa jat 3 dari »Peraturan Penimbunan Tjeng keh 1952”, sesudah dirobah:dan ditambah seperlunja dengan surat Keputusan Menteri Per- 
ekonomian No. 17110/M tertanggal 27 Desember 1952, bahwa: 

ia pada 1: Hei Se 
2» $ 

--. mempunjai simpanan sebesar: 
KG netto tjengkeh hasil dalam negeri dengan harga " 

2 pembelian sebesar Rp.....i' aa naa Sr 

KG netto tiengikeh import dengan harga pembelian 
SE DORAP EPA Ma Kena agan utang 

NA KG “netto gagang tjengkeh “ “kikkor can hasil dalam 
ne geri) dengan harga pembelian sebesar PEN Tea (RaR Anna 

2 ia untuk keperluan Lerusahaannja hendak mengadakan simpanan untuk djumlah seting- 
YK Ehtingginja W..iii KG netto tjengkeh termasuk gazangnja, baik sebagai hasil dalam 

hegeri, maupun sebagai barang jang di-impor dari juar negeri untuk djumlah mana ia 
Mat Surat-idzin jang berlaku matan periode 1 D 1 yi 1953 Sauna dengan ......... 

3) barang tersebut disimpan 1 gudang Gi. Nagan KI Tn Ka BAL LNG bah nyai 
(alamat) Ya 

Perhatian: Tn $$ : 
1) Surat permohonan ini harus dikirimkan : comgat “ma tertat sebelum tanggal 31 

Djanuari Nan dalam rangkap 6 (enam). 4 5 

“s/a 31 Damar 1953 tidak mempunjai simpa- 

# 

1 imkan menngan tanggal 31 Djanuari 1953 ditolak dan tidak 

t 

(Tanda tangan) 

  

      
   

  

    

7 SG t 
£ : w 

Nama ak pain shon: en Ma ata Aa NA 23 

Alamat te nt Utk Ka Peka ena n 1 

7 Ar 

#etecuranakenan Me vunpuna .... aa 

Res MAKA 3 & 5 , . i 
u 

Bbm mb an et Kuman Us 4 , 

Lemb, Kebs'dajaan-Ind, 
31 
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Ilekas, dan Gibutakan oleh s 
. |Iseg film2 Indonesia jang perta- 
2|ma. Dasar 

| Selain tidak 
man, djuga kurangnja pengeta- 

' | mendjadi penggalang 

j Akibatnja 

tuk mendapat. 
ang2 Pemerin 

mesti menundjuk 
hanya apa jg se 

tukan itu bu 
Kk garuk. untung 

belaka. Me- 
itu | 

Suka dianggap 
VO. volume orang 

Uu: .menjo cng wusaha2 
onal. Saja masih ingat Se- 

anggauta pemerintahan 

nnja dgn 
a Waktu itu 

aja harus 

ra setja 
ja tak akan bisa 

'a. “Tetapi sebagai 
jg djuga suka 

“ hangsanja 
alu menjusul | 

emerinta- 
itu Sudah 

    

Sukses miniool 
film2 pertama. 
komersil pertama 

? dan 
Bengawan Solo” telah memu- 

lai perlombaan produksi £ilm 
Sesudah perang. Dan sesudah 

Inja dizaman Jogja waktu se- 
mua orang jang tahu a-b-c me- 
ngaku peak dan menerbit- 

'kan koran sendiri, demikian aju 
nb Fa 'pada suatu saat tampaklah 

i Indonesia ini akan muntjui 
Peberapa puluh perusahaan 
film. Keinginan untuk membi- 
Ikin film kebanjakan .didorong 
'oleh nafsu untuk mendjadi kaja 

pertumbuhan Jang, 
Sehat sama sekali tidak ada, 

adanja pengala- 

huan si pengusaha ternjata 
jang te- 

itama. Ditambah lagi karena 
kurangnja kesanggupan untuk 
mengukur tenaga sendiri da 
menganggap enteng terhadap. 
egala sesuatu jang dihadapi. 

ialah kehantjuran 
jang: tak dapat ditolong lagi. 
Kebanjakan masih menjangka, 

| bahwa peah berlaku segala se. 
suatu j ditjeritakan orang 

:. Ipagat PN ri zaman South 
Pacific Film Corporation. ,,Tji- 

  

A tra” jang'termahal jang pernah 
(dibikin oleh s3 P.F.C. memakan 
.ongkos kl. -000,— sedang 
Gadis Bean libikin dlm wak 
tu dua minggu dengan ongkos 
kurang dari separo djumlah di- 
atas. 

Tetapi,zaman waktu seoranz 
penulis dan regisseur dibajar   
lah jang tidak diperhitungkan 
kan oleh pengusaha? film seka- 
rang. Bagi orang luaran jang 
terlihat tjuma jang membual 
keatas. Kelihatan lakunja film 
jang berbahasa Indonesia di- 
bioskop2. Tidak mengherankan 

banjak orang jang menegur sa 
ja: ,,Banjak . dut sekarang | 
ja ” Inilah akibat buih jang 
membual “keatas jang dapat 
membohongi orang . jang tidak 
tahu. 

Aka. 

Ta rapan baik. 
“Meskipun begit He dalan kejakinan | 
Sa jang sedalam2nja, 'bahwa per- 
industrian film Pa tanah jg. 
subur di Indonesia. 

Tetapi untuk menfjavai suatu ting 
kat jang berarti djalan “jang harus 
ditempuh penuh bahaja dan ' kesu- 
litan. Hanja dengan menjadarkan ne 
sulitan ini dengan sesungguhnja me- 
lalui perdjuanganfjang tak menge- 
nal putus asa Fo bekerdja '- ma- 
ti2an sukses. akan dapat  terfjapai. 
Jang amat terasa sekarang ini ialah 
kekurangan penanaman modal dalam 
perindustrian film. Kegentaran se- 
tengah pihak untuk memasukkan 
modalnja kedalam industri jang ba- 
ru ini dapat difahamkan. Jang tidak 

dapat difahamkan ialah ketakutan: 
itu djuga mendjangkiti instansi2 pe- 
merintah jang merupakan sumber 
harapan satu2nja bagi para pengu- 
saha Indonesia. Bantuan jang sete- 

ingah2 dalam fase sekarang ini me- 
nurut anggapan saja akan lebih ba- 
njak merugikan Ta menguntung- 
kan. Karena sama « uga artinja de- 
ngan memberi seorang pasien aspi- 
rin pada waktu dia memerlukan sen 
tikan penisilin. 

Kekurangan tenaga ahli. 
Tentu sadja kekurangan tenaga 

tehnis dan artistik banjak sekali 

pengaruhnja terhadap perkemba- 
ngan industri film Indonesia di 
masa depan. Kekurangan ini akan 

tetap akuut selama pemerintah 
(in casu Kementerian Penera- 
ngan) menganggap usaha2 parti- 

kulir sebagai konkuren dan ka- 

rena itu memberikan kesempatan 

erluas pengetahuan tjuma 

Neabdaa. pegawai2nja sadja. Djuga 
dalam hal peralatan, Pemerintah 

m iganak-tirikan usaha2 parti- 
kulit. 
Perusahaan Film Negara seper 

ti keadaannja dewasa ini tidak 

sadja termasuk salah satu peru- 
sahaan jg paling lengkap dan pa 

ling modern di Asia Tenggara, 
tetapi djuga dlm banjak hal lebih 
sempurna peralatannja dari stu- 

dio-studio film jg pernah saja li- 
hat, mulai dari Manila, melalui 
Hollywood, New York ke London, 

Paris, Roma sampai ke Cairo, Ka 
rachi dan Bombay. 
"Untuk mengukur. film jang di- 

buat didalam dan diluar PFN (Pe 
rusahaan Film Negara) dalam ke 

sempurnaan  penjelenggaraan ti- 
dak dapat dibandingkan. 

Obstakel lain jg harus diatasi 

“ 

sangka setengah golongan ma- 
sjarakat terhadap film2 Indone- 
sia. Prasangka dan apathy 
ngan - golongan tertentu itu 
akan mendjadi factor  terpen- 

ting diIm menggelintjirkan film2 
utk babu2 “dan djongos2 sebertif 
keadaan sekarang ini. Dalam hu- 

bungan ini dapat djuga disebut 
sikap sensor Indonesia jg makin 
keras djuga dan ingin menaslik: 

kan pentjiptaan film kedalar 
tu ,,keurslijf”. 
masalah penonton dan seng ini 
perlu pembitjaraan sendiri, 

Perlu dasar2 sehat. 
Tudjuan pertama 'jg harus di- 

usahakan tertjapai lebih dulu ia- 

lah meletakkan dasar? jg sehat. 
Ini berarti menjingkirkan avon- 
turisme dan Mengusahakan pena- 
naman modal jg tjukup utk dapat 
bertahan lama guna 
ngatasi kesulitan2 permulaan jg 
harus dihadapi oleh tiap usaha jg 
baru. Pendidikan kader dan per- 
2 an peralatan djuga termasuk 

  

     ti 

Sa ini tidak “non, Ar 

Se . 

b 

LE 1500.— buat “satu produksi k 
sudah silam. Dan kenjataan ini | 

sudah saja sebut tadi, jaitu pra- |! 

zolo- 4 

terdapat dalam bot912 
dapat me- Fdah dizegel, 

malam akan ig 

dikerdjakan dengan. aa 

    

Amri? pori 
di Djakarta men 

| perkundjungan N 
ibu! bel 

   

   

  

   

  

    

  

   
   

        

   

    
   
   

        

  

   

   
   

    

   

    
    

    

lama tas di Tadei 
diminta penegas 
kepada kalangan 
perhubungannja 
rintah, kalangan 
cm kan afi 

           

   

  

     
   

    

    

   
   

    

  

   

    

    

   

         

   
    

    

   

   

    
     
    

     
dukun. Unt ule 

i lagi tentang         
    

  

an 3 

L kedudukan film ga 
key cunaa masjarakat dewasa i 
akan membosankan bagi pembas 

| tja dan djuga bagi sai Pert: Aka 

nja ialah djika dimintakan ' pers | ' 
hatiam Pemerintah: terhadap" 5 
suatu selalu | diangga sebagai m 
ta-minta dan perhat lam j jg diber 

rkan itu dianggap sebagai .suati 
nhadiah?” (gunst). : 

Bantuan pemerintah 2. 
masih dibutuhkan, 

Di Inggeris dimana erindus 
trian film sudah sama t ia de 
ngan dis Hollywood, pemerintai 
masih merasa perlu untuk tetaj 
memperli ndungi i stri nasi 
nja. Apalagi aje kita di 
donesia dengan pengalaman" 
tidak lebih dari Pan Jang. 
Akan kuranggsekali faed 

bantuan? incidenteel jang - 

ikan Pemerintah kepada peru 
haan2 nasional melalui P. Ha 3 
Gjika sementara itu tidak ditjar 
kan suatu tjara penjelesaian “se 
tjara integraal. Perlu 20 suatu 

Ipanitya Pemerintah j 

tief dan berpemandang 

  

    

   
    

  

    

    

       

   
  

    
   
   

  

   

  

     

    

   

      

  

        
      

     

  

    

  

   

    

   
    
     

    

     

            
   

   
        

   

  

   
       

       
   
   

  

   

          

   

   
    

  

   
        

      

       

    

  

   
   

“Indonesia “dewa 

dja dari sudut 
djuga dari Su 

exhibisi. Persoala 

tidak dapat! 
an Ta 

     
   

  

    

    

    
   

     

  

      
        

katnja bul 

penting jang harus 

Untuk mengerti m 
benarnja tidak  tjuku 

Pemerintah tjuma, m 
moranda sadja dari orang 
orangan. Buat itu taruh: im 

lalu tinggi! 4 

Menengok kebelakan 
lebih dari tiga : 
dalam lapangan 2 
lum dapat saja mer 
kemana perindustrian Film 

nal akan dapat € 1 

kan. : # 
Semua itu tidak saja! ber 

tung kepada ketjakapan dan 
sungguhan para pengusaha Indo 
nesia, tetapi djuga kepada aa 5 
ran Pemerintah akan pentir 

masalah film ini dan kepadi wa 

wudjudnja kesedaran itu |dalam$ 
suatu politik film jang aktisf, ' 
(Dikutip hanja dgn seizin LPS) 

Kabar Kota 

      
   

  

   

    

   
   

    

     
   

   

  

   

  

   

   
     

  

   

        

    

   

  

    
   

  

        

  

   

        

   
   

   

    
   
   
   
    

   

    

   

    
   

    
    

   
    

   
   
   
    
       

   
   
    

   
    

  

   
   

     
    
   
    

   
    
   

   
   

      

   

  

Buat tambah meramaikan 
Pasar Malam Amal Tiong Hoa! 
I Wan jg kini diselenggaraka 
di gedung C.KS. di Bodjo: 
maka diantara lain ak 
adakan 'perlombaan2 ada 
dan pertandingan? basi sball, 

Pada tgl. 2 Djanuarj/ akan : 
diadakan perlombaan/'haik se 
peda 50 meter. Tetapi jg mes 
nang bukannja"jg'paling tje- 
pat membalap, hanjalah jg pa 
ling pelahan 

Selainnja itu 'akan diadakan 
djuga per oman kepandaian 
naik se " kunstfigtswed 
strijd), jg (untuk itu para pe- 
serta mini pakaian istime 
wa, 

2
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dua matjam perlom- 
disediakan hadiah2 

1 Des. dani Djan, akan 
Teng garakan Krontjong 
kl! dengan penjanji2 wanita 
terkenal, sebagai jg dise- 

butkan dalam programma. 
“Djuga diberi kesempatan ke 

Ipada para dermawan jang suka 
'derma untuk Rumah Sakit T.H. 
LW. untuk ambil bagian dalam 
sajembara2, dengan hadiah sbg. 
berikut: 

Derma Rp. 1000.— ' hadiah : 
auto Station Wagon: Rp. 25.— 
hadiah satu Bromtiets : Rp. 
15 hadiah satu pesawat Radio: 
dam Rp. 10 hadiah satu Sea 
peda, 

Untuk ambil bagian da 
sajembara2 itu oran , 
nembak berapa ditanah | 
ker, Skrup atau lain?nja: Jan 1 Fa 

Tg. 1, 2 dan 3 Dg, 

dingan2 baskes 
bekan djan  



    
    
    

  

  

   

    

    

   

  

A SEKALIAN,  pendu 
jawa-Pengah kini men 

penutupan tahun 1552, 
rapa Lari lagi pintddgerba 
tuk memasuki tahun 1 

ka dimuka kita. 
perusaha'ar atau toko n 
balans atau perhitan 
untang rusi jang 

- tahun jang Iala, 1 
Igunakan "anti 

sar untuk tin 

ditahan jang ak 
negara kita mer uat 
“View” tentang 

jam pemerinta 
« sjaraka 1 serta. 

unak tahan: 

    

    

  

   

tu maatstaf, jang 
pada realiteit jang hidup" 
masjarakat kita, -3N 
menjampingkan t 
Gan masjarakat ' Kita, 
mana didukung oleh 

an tadi a lah 
jang didas rkan | 
merdekaan, &: 

dasar inilah kita 

kur, apakah tindakan2, 
Kn 21 

   
   

   

  

   
   

    
    

     

  

        

     

   

  

     

   

    
   
   
   

  

    

  

   
         

   
   
   

  

penghidupan  masjarakat, -d 
ngan menjebut, bahwa “akar 
adalah idee jang m 
hidup LN pohon tadi, 

nja adalah keajadian?2 : 
kembangan dalam m 
sedangkan bunganja “2 
budajaan. 

Aktivitet belaini 
Tentang akar pohon tadi, ,sela- 

ma tahun jang lalu, nampak pada 
kita activiteit p rgerakan gan 

kepar taian, jang ne 

keinginan jang sehat dari 
untuk turut mengambil 
dalam Pemerintahan. Dimapa2 
kedengaran suara, supaja Peme- 
rintah Pusat selekas dan seba- 
njak mungkin menjerahkz 
san2 jang termasuk | 
san rumah tangga daer 
ri. Hingga kini jang dap 
rahkan kepada Provincie: 
urusan Pertanian, Kehewanan, 

Perikanan Darat dan PPK Be- 
isar kemungkinan, bah: “aa 2 

        

   

   
       

   

   
   

  

   

Sosiaal dan Kesehatan PU 
diserahkan. Nilai2 
(Provincie/ Kabupaten 6 
naik, pendirian? pun. Pp 
mulai tegas. Bukan hanja penda- 
pat dari party2 jang georgani- 

seerd dalam D.P.R. sadja mewu- 
Gjudkan akar dari ,,Pohon Indo- 
nesia” di Djawa-Tengah, tetapi 
pula dari djutaan rakjat NN aa 

ta 'Kepartaian: rakjat, jang pula 
akan didengar “Suasranja oleh 
Pemerintah, dengan mengguna- 

saluran pemilihan umum. 

: Kesan #sjan sekali, batita 
se tara zkar dari ,,Pohon In- 
donesia” di Djawa-Tengah, teris- 

“-timewa dibeberapa daerah pegu- 

" mungan, sering mengambil tin- 

Gakan jang merugikan pohon 

tadi. Saja jakin, bahwa pun di- 
dalam pandangan mereka mung- 

kin ada hal2 jang baik, jang 
djuga bermanfaat untuk Negara, 

- asalkan sadja disalurkan kepada 
Pimpinan Negara beserta Parle- 
men, akan tetapi djanganlah me- 

“reka itu mentjari ,,uitlaatklep” 

“dari isi hatinja dengan menggu- 
'nakan kekedjaman ataupun peng 

gedoran2. . Pandangan bersifat 
manapun, Pemerintah ingin me 
“dengar, dan pula sanggup me 

“djakan dilingkungan redel 
“dan kemampuan, tetapi : 

    

   

  

£ serta mengadakan tindakan? 
Ipressief terhadap kedjahatan? jg. 

    

        

eranan jang penting. 

1, akan langsung mempenga- 

bung 
ohon Aoa 
jau beberapa tjabang se 
un jang lalu, dengan me 

musatkan perhatian ke Djawa- 

(Tenan 
   

  

Soal Keamanan. 

    
   
    
   

   

     

   

   

an Daerah: Tahun 1952 
i dengan menggelora- 

takan “ex bataljon 
1 perhatian machts- 

n dari Pemerintahan di- 
an untak memberantasnja. 

tuan rakjat dikerahkan utk 

membasmi, sedangkan korban jg 
(diakibatkan, berupa djiwa dan 
kerusakan harta benda bukan se- 
dikit. Untunglah dalam waktu jg 
singkat pemberontakan tersebut 
dapat terbasmi. 

n Selama tahun 1952 perhatian 
Negara masih terikat oleh D.L, 
daerah Banteng, Merapi/ Merbabu 
Complex, dan Sumbing Cemplex. 

Tugas dari apparatuur Negara 
memberantas excessen, 

rye- 

nggar Hukum J Pidana. Segala 

mengenai penggang- 
PanaN Berawan jang bersandar- 
kan pardangan politisch, adalah 
tugas dari Kabinet dan Parlemen, 

dan bukan competentie dari alat2 
Negara didaerah.     
icountey” : 

     

        

      

S-O.B. telah 
ganti dengan Staat van Oorlog, jang 
selama 1 tahun sesudah tanggal 15: 
Juli 1952 masih berlaku. Hal terse- 
but menggambarkan, bahwa keama- 

nan lambat laun telah meningkat ni- 

lainja. Selama tahun iang lalu rak 

jat dan Pemerintah telah mendapat 

pengalaman jang berharga untuk me 

ngembalikan keamanan jang teratur, 

jg dari pihak Pemerintah berkisar 

pada usaha dan kerdjasama dari T. 

P2.D. Hendaklah dalam tahun jang 

datang segala usaha lebih njata di- 

dasarkan pada : ,,Right or wrong my 

Pun usaha pengembalian 

keamanan tidak luput dari hukum 

alam . jang mutlak: sambil berkali2 

djalan. 
Rakjat t dan membantu. 

Buktinja ialah O.P.R., jang se- 

nantiasa memberi bantuan. Kor- 

ban dari rakjat dan Pemerintah 

memang banjak, tetapi diperoleh   

datang kita hadapi dengan 

ngharapan baik. Banjak ter- 

  

kiranja ada akar jang a pendjabat2 tinggi 

sendiri — apa lagi merusak aa Pa 5 “pemimpin2 
“hor — oleh karena ini ak (dari besar sampai ke- 

' membahajakan pohon, ranting | 5 sampai « dimana “mereka da- 
dan bunga pun pula merusak pe ikir dan bertindak seba- 
“akarnja sendiri! Perkembangan 

| akar (ideeen) diperkenankan ma-| " 
“lahan dikehendaki oleh Pemerin- | g 

| tah kita. 

Demokrasi hidup. | ' 
Democratie kita adalah 'demo- 

cratie jang hidup, telah ter- | 
tjantum pada Pengumuman Wa- 
kil-Presiden tanggal 11 Novem- 
ber tahun 1945. 

Pun terhadap soal perburuhan | 
ditahun jang lalu nampak activi- 
teit. Sekalipun ,,akar” ini belum 
sampai berkembang seperti kita 

“kehendaki, namun sekedar ke 
| djuan tjara berfikir telah nyja 

| Orang mulai menggunakan zeli- 
correctie: 

“mefnang tidak dapat menjendiri, | 
“akan tetapi harus memikirkan | 

wisselwerking dengan masjarakat | 

umum (rakjat tani). 

es 

     

Menudju stable go- 
pernment. 

Metspani ak faham dalami dee, 
baik jang mengenai kenegaraan, mau 
pun mengenai: perekonomian dan |: 
hidup masjarakat, dan lain sebagai-'| 
nja beserta penjelesaiannja, lambat | 
lautrtelah menundjukkan tendenzen | 

  

ke ( agalaan masih agak diauh da-| 
tj overnment”, Djika ber- 

umur pr “tahun, hanja dapat ber- 
“djalan “aah Dan” en opstaan”, 
“(djatuh dan n) dan djika kita | 

« dapat na hal sedemikian se- 
| bagai hukum alam, marilah kita akut 

pula, bahwa negara dan masjarakat 

  

   
    

  

     
tkpe — anak, dan dianganlah kita 

ng anak 

pada umumnja buruh | 

|Critiek2 jang 

   
   

    

kita ptiri tidak lu dari ,,Notwen- 
digkeit” tersebuit, Ker tadjuan seo- | 

ng anak harus diukur deng. kemahiran — dalam 

gai pelindung rakjat. 
T 

   ' Soal2 pemerentahan. 

. Pemerintahan: Pemerintahan 

jang dulunja-didasarkan pada ga 

but Binnenlands Bestuur, jang 

terang wudjudnja dari Pusat 

sampai kedaerah jang seketjil2- 

inja, makin lama makin tipis, 

sampai kelak kemudian hari Pa- 

mong Pradja dihapuskan. Penipi- 

san garis tersebut harus sedja- 

djar dengan hasrat daerah utk 

  

5 mengambil bagian dalam peme- 

  

  

San ea Djawa Tengah telah 

me: at kehormatan untuk me- 

'sifenda ggarakan conferentie ,Sua 

Tantra”, jang telah berhatsil me 

Inelorkan usul2, jang sudah ba- 

rang tentu mempermudah Peme- 

rintah Pusat IA N.) dalam 

| usahanja. Segala. usaha jang ber- 

arti penipisan (eventueel: peng- 

| hapusan) ' garis tersebut adalah 

baik, “asalkan sadja didjaga dja- 

ngan sampai ada vacuum. Va- 

.cuum, jang berbahaja dan mela- 

hirkan ,averechtse gevolgen”, 

sehingga akibat dari obat lebih 

djeiek dari pada penjakit sendiri! 

Kekuatan dari Democratie ia- 

lah bahwa ia didukung oleh 

,Openbare mening” jang kuat. 

di-lanceer, telah 

| nampak mulai zakelijk dan op- 

'bouwend, dengan memisahkan 
persoalan dari perseorangan. Ke- 

Imahiran berbitjara dalam rapat? 

| tidak mengetjewakan, sekalipun 

soalnja (be- 

heersching van de materie) masih   itu ain “old cw mparenara dan adera 

gang IE 'Se: | 
pa “isi, baik atau djelek, jang 

berikan kepada ,,a ar po-| 

ruhi pertumbuhan pohon Indone-| 
sia” tadi, PIPA en : 
ting2, daun2, 2nja. ! 

: baiklah | 

dihapuskan, dan di-j 

djatuh dan berdiri, kita beladjar ber pe 

ris verticaal jang tebal jang dise-. 

   
   
    
    
        

aa goto 
. dari 

1 perumahan rakjat, 

hanya TA 2 

  

   

  

. Budiono 
mempunjai pendirian djiwa 
negatief, jang mendekati - 
ke-gilaan. 5 

3g & 

  

: enno. 
Kemerdekaan politisch dari Ne 

gara kita baru dapat berarti, 
djika telah diberi isi factor eco- 
nomisch. Factor & onomisch ua- 
rus bersandarkan nationalisme 
Pelipatgandaan hatsil bumi ada- 
lah penting, “akan tetapi tidak 
kurang pentingnja untuk mendis 

t” (ha- 
“ekonomi) jang 

    

  

tribueer »ecOnOMIC ' “be 

sil2 keuntungan: 
dilahirkan ole 

  

  

    

producent ke consument, melalai 

labyrinth (goa) jang berbeng- 

kok2, dimana pada tiap2 beng- 
kok, sungai jang kajalikan, xe- 

langkah demi “selangkah kehi- 

langan ikan-masnja, adalah ke- 
njataan. Pemberian isi kemak- 

| Mmuran kepada Negara merdeka 
sebagian besar terletak pada sys- 

tematische ' (phase-gewijze) elimi- 
natie (menghilangkan setjara sSis- 
tematis) dari puluhan bengkok? 

dalam labyriaa tadi. 

  
Memang rakjat kita masih 

djauh dari mahir tentang perda 
gangan dan ber-eooperatie. | 
»Economische-politiek” 
pendjadjahan dengan 
kunstmatig mentjiptakan mid- 
denstanders, jang dengan penuh 
menguasai labyrinth tadi, sam- 
bil mengabdikan kepada jang di 
rtuan. 3 

,Alangkah baiknja, djika pada 
tahun jang akan datang hal2 
tsb. diatas bukan sadja mendja- 
di perhatian dari Sa ke 
sedjahteraan. tetapi pu dari 

zaman 

semua partij politiek. 2 

1 jang sangat baik. Tahun jg | 
Soal hara beras. 

Di waktu jg lalu kita mengala- 
mi kegontjangan dalam harga be- 

ras, hal mana memaksak 1 

luarkan ,,Surat Penetapan Harga 

Beras”, sedangkan U.B.M. diwa- 

  

tie. Fluctuatie harga mulai tes 
Pnang kembali. Beras sebagai | ba- 
han makanan jg vitaal, tetapmen- 
djadi perhatian pemerintah. 

Dalam menentukan, apakah ki- 
ta dim lapangan economie pada 

tahun jg lalu mentjapai kema- 
djuan, maka ukuran hendaknja di 
letakkan pada ,economisch ge- 
win” (keuntungan ekonomis) utk 
rakjat. Pendapat saja t k djauh 
dari kebenaran, djika saja tekan- 
kan, bahwa kita masih djauh da- 
ri keadaan, dimana kita dapat 
menepuk dada. Kita merasa, bah- 

wa adalah suatu noda, utk hidup 
“miskin dim negara merdeka, apa- 
lagi jg mempunjai alam jg kaja 
raja. Rakjat kita ig ,traditioneel 
gehecht” kepada kampung-hala- 
man, selangkah demi selangkah | 
dapat diberangkatkan ke Sebe- 
rang, jg tjukup memberi facili- 
teit utk mMEnbeaniLA noda hidup 
tersebut diatas. 
Akan tetapi bukan: transmigra- 

tie sadja jang mendjadi obat, pun 
pula peladjaran, industrialisatie 

dalam segala lapangan, dengan 
pendek: intensivering dari segala 
tjabang penghidupan jang ada. 
Memang ini diusahakan dalam 
tahun jang lalu, akar tetapi ma- 
sih perlu diperbuat dalam tahun 
jang akan datang. 

Pembangunan. 
Dalam membitjarakan tjabang po- 

hon, jang saja sebut Pemerintahan, 
telah saja sebut beberapa factor jg 
dibangun, jang sebetulnja perlu di: 
tambah lagi dengan ' pembangunan 
djalan2, alat perhubungan, gedong2 
dan lain sebagainja. Saja tahu bah- 

      

  

  
  

| wa pembangunan materieel ini belum 

  

   

  

   

rol 
angsa | Hn 

  

   

ingin bertempur untuk bertempur, 

ja” Rakjat kita | 
5 tet, G 

h | merdekaan: didalaih sedjarah neg   
tjara | 

(dalam rentjana Pemerintah un 

gera disusSuli terhadap perusa- 

“baru? ini, kabinet telah memu 

.kan dengan tjara pengambilan 

djibkan utk memberi beras injec- £ 

| dahara sdr. Sastrosoedirdjo dengan | 

'harga tempatnja akan dinaikkan ma 

lam pertundjukan W.O. itu tak ha 

   

   

  

Aa Tn m 
adalah pem 

   

  

   
    
      

    

    

       jang berlebih2an, 
dihinggapi penjaki 
'membahajakan. 
keseimbangan antat 
memandang perk 
dan masj r 
.pa mentjai 
CrOCOSMOS, 

   
   
   

    

    
   

    

   
    
        
     

  

    
     

   na ntuk . 
ma dengan perdjuang 

“hun 1953, 
Tentang bunga dari ,,Pohon Indo- | 

| nesia” Djawa-Tengah mempunjai ke | 
dudukan jang penting. Seperti bunga 

“| daknja akar pohon dan ranting, p 

adi | Di: 
alga ea diri w 
njempurnaan bunga »pohon Indone- | 

neral uplift” (meningkat keatas) jg | 
A | menggembiraka 

Ira luas menul 

& bertambah madju, dibawah bimbing- 
Jan An P.P. dan K. 

  

   

  

nja, 
sekalipun agak lambat. Marilah 
kita mohonkan kepada Tuhan 

Jang Mah d 

Ear 
Dan marilah kita pelihara per- 
tumbuhan jang harmo- 
niseh dari pohon tsb., mulai da 
ri akar sampai ke bunganja, har- 
monisch dlm arti taat kepada 
i . 

  

  

Na keringat dan air mata. 2. Pelagj 
.ran dari ,.perspiration and: tears 

dan kebahagiaan, baikla 
tikan pula 

kita masuki. 

memperlihatkan baik-tidaknja, .con- 
cordant (sedjalan-sesuai) dgn bai! 

Kebudajaan/Kesenian kita adalah al 
spiegeling dari djiwa dan hidup ma 
sjarakat ki Adalah Gegar 
kan, bahw. didalam 
diri telah. 3 
na 
   

ja 0g: 
ruh Nusanta 
mempel ri 

sia”. Ditahun jang lalu memang ada 
usaha kearah itu, ,,Himpunan Budaja 
Surakarta” mempunjai perhatian dari 

Pun pula perlu ditin 
djau apakah pengambilan synthese 1 
itu berarti »veredeling”, atau ,,ver- 
wringing” 

P.P. dan K. 

jang ongenietbaar. 

Dikalangan literatuur nampak nge 

Orang mulai setja 

       

       

     
    
    
    

    

  

   

  

2. : 

the” dan Shakespeare: ahli j 
3 lukis Pengolgnakap sach 

“aja turut doakan, supaja ditahun | 
jang akan datang perkembangan ini | 

  

-summarum dapat dika- 
Ti bahwa »pohon Indonesia” 

- “memperlihatkan kemadjuan, 

sapa Hani 
»pohon In- 

kita Gilindongi olehnja. 

    

1 

ditetapkan oleh concert 

kita ,Pantja Sila”. 

| digunakan oleh Churchill untuk: . 
bawa bangsanja ketan kemenangan. 

kita perha 
pada wakti ogerbang ta- | 

tuk pe 2 

    

   

  

   

  

     
    

      
   

  

   
   

  

      

    

    
    
   

     

  

   

  

  

dari akar sampai bunga- | 

  | kita doakan pula, 
janjian Indonesia” jang 

  

Iebih sempurna, samp: 
n berkumandang di uda   

manapun, kedua: 

  

   

   
        

     

  

lisir “Aehir” 

# 

Menurut: keterangan Menteri 
Pekerdjaan im dan Tena- 
ga, tindakan jang diambil itu 
merupakan langkah pertama 

  

tuk menasionalisasikan selu- 
ruh perusahaan listrik dan | 
gas dan tindakan itu akan se- 

haan2 listrik dan gas jang 
lain. 
.. Seperti sudah dikabarkan, | 
dalam salah satu sidangnja 

tuskan akan  menasionalisasi- 

kembali hak2 (naasting) peru 
sahaan2 gas dan listrik bangsa 
asing jang 1004 “bertjorak 
partikelir. 

Dasar kebidjaksanaan 
nasionalisasi. 

Sebagaimana sudah diketahui, 
pada achir tahun 1950 parlemen 
telah menerima: baik mosi- Ko- 
barsih cs. untuk mendjalamkan 
'nasionalisasi Terhapan perusa- 

Sena mem Sa 

MALAM JNGESTI 23 
PANDAWA”. - : 

Didapat kabar, Bala kini Giga 
keluarga Ngesti: Pandawa telah. di 
bentuk Panitya untuk berusaha mem 
pertjepat pendirian rumah bagi ke 
luarga Ngesti Pandawa, jang sudah 
lama ditjita- tjitakan. Anggauta Pani 
tyanja disusun sbb.: ketua sdr. Dar 
'sosabdo, sekretaris sdr. Kost! ben 

para pembantu sdr2: Karmodijono, 
Sastrosoewignjo, Nartosabdo dan 
Darmosoerono. 

Meskipun soal tsb. telah mendesat 
perhatian sepenuhnja dari-gemimpin 
Ngesti Pandawa, sdr. Sastrosabdo, 
namun dengan tidak mendapat ban - 
tuan dari segenap lapisan masjara 
kat, nistjaja usaha itu tidak akan 
dapat segera tertjapai. Oleh karena 
itu besok pada tg. 1 s/d 7, 10 dang 

menjelenggarakan ' Malam  Ngesti/ 
Pandawa. 

Dalam Beberapa malam itu akar 
dipertundjukkan W.O. istimewa, jg 

sing2 mendjadi Rp 5.— Ry 3.— dan 
Rp 1,50, dan jg uang keriaikan har 
ya tempatnja akan dipergunakan un 

aa di Setrah peka Aanis utk. 

Menurut was jang didapat Antara, baru? ini Menteri Peker- 
dja'an Umum dan “Tenaga telah menjampaikan pemberitahuan ke- 

. : di Djakarta akan maksud Pemerintah untuk me- 

perusaha'an tersebut dengan tjara pengambilan 
ada achir tahun 1953 perusaha'an 

ki oleh Pemerintah seluruhnja. - 

Ikan nasionalisasi bisa : 1 
pada waktu jang ditentukan Pe! 

17 Djanuari 1953 Panitya tsb. akan ,) 

'Djanuart 

itu sudah 

haan2 gas dan listrik dan mosi 
tersebut kemudian, disetudjui 
pula oleh Pemerintah. Oleh ka- 
binet Sean eraap ap 

bentuk — suatu : 
sionalisasi jang iket 
Ir. ane jaitu pa 

  

2 achir 
tahun 1951. Pada bulan Oktober 
1952 selesailah laporan panitia 
Putuhena itu dan diserahkan 
Kere kabinot untuk dibitjara 

Kabinet kemudian menje- 
'rahkan soal ini kepada suatu 
panitia ad hoc Jang terdiri dari 
Menteri2 Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga, Keuangan dan Pereko- 
nomian. Adapun agak terlambat 
nja penjusunan laporan dan di- 
ambilnja Sa Ba aa 

A3 ana dalam soal aer dan 
.soal2 tehnis Jainnja. 

Perusahaan2 jang sebagian 
kepunjaan Pemerintah, dan 
rusahaan2 Kenta jaan AA tag 
tahan daera, tidak 
perlu dina at . oleh 
karena Pemerintah Pusat si 
dapat melakukan  pengav 
terhadap exploitasinja. Pengam 
bilan hak2 didjalankan menu- 
.rut sjarat2 konsessi (concessio- 
nele voorwaarden) dan Oeenfu 

   
    

  

  

'rusahaan2 listrik dan gas jang 
ada di Indonesia sekarang su- 

idah waktunja untuk diambil de 

'ma telah mulai dilakukan dgn. 
dijalan memger tahukaa Sa 
NV. OGEM di 
akan maksud pemeri 
mtenasionalisasikan perusahaan? 
tsb. 

Nasionalisasi dilakukan nek 

ra berangsur2 dan tidak mung- 

kin diadakan serentak pada 

satu Saat, karena mengingat ke 

kuatan keuangan Pemerintah 

jang tidak besar. 

orang guru Sek. Landjutan 
|Atas di Djawa Tengah mulai 

h akan berangkat ke 
New Sealand dan Australia gu 
na memperdalam pengetahuan 
selama 9 bulan, diantara mere 
ka terdapat ahli kimia. in. San 
tosa guru SMA-B Smg.   bi keperluan tsb. Keistimewaan da 

nja mengenai seni-tari, -suara, deco   rasi SG moderne tehnik tonilnja 
1g 
y 

& 

MEP am AS LL Dea an eka Pam 

sadja jg akan diperhebat, akan teta 
pi Cjuga segala sesuatu akan dise 

n oleh concert tsb., »le 

    

  

   | beker: Bah 

   
   

    

— Atas beaja Unesco 31 

  

   

  

      

  

    

      

    

  

    

  

          
             
        

   
   
    

         
       

  

   

  

      

selama 9 bulan pertama 

  

dan kebutuhan? jang terutama, 

Menurut ,,Wallstreet Jour- 
inal” keuntungan 727 komsern 

|ndonopoli terbesar di Amerika 
, th. 

1952” adalah iang tertinggi da 
lam sedjarah Amerika dan me 
lebihi keuntungan dalam wak 
tu js. sama th. 1951 dengan 
5,295. Selama 9 bulan th. 1952 
kongsi2 pesawat? udara menda 
pat “keuntungan 96.146 lebih ba 
apa Cari keuntungan dalam 
waktu bulan Tg pertama th. 

Sebaliknja th. 1952 itu ber- 
arti makin merosotnja upah se 
benarnja dari kaum buruh Ame 
rika, 
Menurut buletin Badan Pe- 

njelidik Buruh, upah  sebe-   

  

    

  

      
    
   

      
   

  

'Kisenja tak ada seorang- pun jang 
akan berkeberatan, djika nonah Ma- 
rion Ettie jang setjantik ini, menjam- 
paikan doa salam »Selamat sedjahte- 
ra tahun 1953”, 

  

Tangkapan? 
: 1000 Nasionalis Telah 

. Ditangkap: 20 Orang 
—" Kominis Diusir 

SEMENDJAK 3 min Ld 
Marokko timbal Pen 
dan 
anti-P 
Kau Man 

— Sa di 
2g 

bil 

rusuhan?2 jang bersifat 
tjis, lebih dari 1000 

na — di- 
in2 Partai Is- 

gkap dan le- 
| dari 20 orang anggota Par- 

tai Komunis telah diasir dari 
negeri tadi, Hari Senin 8 orang 
Komunis dan seorang jang ber- 
Simpati dengan Komunisme 
lah diangkut dengan pesawat 
sang ke Perantjis dari Marok 

Diantara 8 Komunis jang di 
tangkap -dan diusir t tadi terda- 

ial 

In 

su membe 

mgan tjara naasting. Pengambi| - 

Ian hak2 sebagai langkah perta| 

KOen 

Eu 

Polisi UI 

(Seteran), 

16.30. 

djam 16.4   lenggarakan dengan tjara lain dari 
pada jg lain, 

  

    

  

nan Orang 

Polisi 

Mereka jang 

Susu Bisa La- 
wan Malaria? 
“Tiga sardjana Inggris tih men- 

dapatkan kenjata'an, bahwa tikus 
albino (belang) jang hanja dibe- 
ri makan air susu tak dapat di- 

hinggipi infeksi parasit malaria. 
. Salah seorang 
prof. B. G&. MacGraith, 
kan pendapatnja, 
orang harus mentjari tahu kefae- 
dahan air susu itu atas manusia 
terhadap infeksi malaria. 

Kedua rekannja. jaitu T. Dae 
gam dan dr. FE. Sherwood 
nes dari s€kolah kedokteran pe 
njakit2 daerah panas di Liver- 
pool, pun berpendapat, seperti 
dia. Mereka mengatakan, bah- 
wa kanak2 ketjil ternjata dja 
rang mendapat sakit malaria, 
mungkin djawabannja terletak 
dalam kenjataan, bahwa air su 

Manan II 

sardjana 

bahwa 

rikan 

itu. 

Atjara-PSIS. 
at 3 Djan: Rome, I — 

Union 
(Seteran), 

I an), 

4 Djan: Polisi — 
CETCS I (Stadion), SSS NI — 

CHTCS 
Ill -— CHTCS Illa (Pandana.- 
ran), Union Illb — Union Illa 

(Kalisari), 

III 
5. 

  

pat seorang bangsa” Sepanjol 
rnama Ernesto Gazorla, jang 

Met i ,Vvoorman” 
erdjaan 6 “bangun2an. 

ikech dan seorang wa 
3 illa bernama Evelyne 

Serfaty, jang bekerdja 
jsuatu firma partikelir di Casa 

jang menaruh 
ti, jang djuga diusir tadi, 
seorang Perantjis berna 

Ima Dr. Lucien Lamotte, 
orang dokter jang bekerdja pa 

Ida pertambangan fosfat di 
Khouribga. 
usir tadi semuanja dituduh men 
djadi Komunis sebagai pemim- 
pin cel, atau bersimpati dan 

sut. Mereka ditangkap 
ketika hari Minggu jl. (Antara) 

pada 

s€- 

di- 

tadi, 
menjata- 

? Yeipli 

Jo- 

kepada manusia terhadap infek | 
si malaria 

  

Pertandingan2 dimulai djam 

Selasa, 6 Djan: CHTCS Illa 
(Pandanaran) 

& 

— Dekat kelurahan Djambu 
(Ambarawa) mobil B. 9950 di 
'berhentikan 3 orang berpakai 
an aneka warna san, PENA 
ta bren dan ste: 
Pangnja, Sdr. R 
pas barang bawsannja. 

Haa 
ardjo diram 

L marnja kaum buruh Amerika, 
dengan hanja meng: emukakan 
2 faktor sadja — dgn makin 
ingginja padjak serta harga? 
bahan makan dan Pagar ah 
konsumen — dalam th. 1952 
telah Poo rata2 dgn 148 

lollar  dibandin dalam th. 
1949, £ " 
Djumlah tsb. belum lagi me 

.ngingat makin naiknja sewa ru 
mah, makin banjaknja penglu 
aran utk. berobat dan Ilnja 
dan kenaikan padjak serta har 
ga2 dari th. 1950. Bila itu se- 
mua diperhitungkan, menurut 
buletin tadi, tiap keluarga bu 
ruh kini tiap tahunnja kekura 

|| ngan 422 dollar untuk memenu 
| nz ongkos hidupnja jang mini 
mum sebagaimana telah dike 
mukakan . oleh pemerintah 
Amerika “ sendiri, (demikian 
menurut sumber kantor berita 
(Russia ,.Tass”). 

Keuntungan Amerika 
akan terus berlimpah2. 

Sebaliknja menteri perniaga- 
an Amerika. . Charles Sawyenmu 
hari Senen meramalkan, bahwa 
masa kemakmuran jang kini 
diketjap oleh Amerika akan te 
rus berlangsung di th. 1953. 
Dalam pidatonja 3g: diutjapkan 

nja di Chicago, Sawyer kata- 
kan, menurut kementerian per 
njagaan bagian statistik, indus- 
tri Amerika selama tahun jad. 
ini akan merfanam 26.000 djuta 
dollar dalam konserm2 baru. 

Selain itu  Sawyer menja 

takan optimisme pula terhadap 
tahun 1954, karena setelah 
mempeladjari dgu. dalam ke- 

menterian perniagaan baru2 ini 

Jam waktu singkat akan diu- 

mumkan. bahwa ' projsk2 pena 

naman medal utk. 3 tahun jad. 

ini, akan lebih penting lagi 
dari pala jang diduga semula. 

(Antara). 

PISSAREV' BUKAN WARTA- 

WAN 2: TUDUHAN KORAN 

BEL: AN DA. 

  

15 

hari Senen beritakan, bahwa war 

tawan TASS, Pissarev, jg ditang- 

kap polisi Belanda atas tuduhan 

melakukan kegiatan mata2, belum 

Ipernah hekerdja sebagai warta- 

“wan, Meriurut harian tsb. telah 

memperoleh keterangan ita dari 

seorang bekas anggota TASS ig 

menjatakan, Pissarev adalah se- 

“orang polisi rahasia jg bertang- 

gung djawab bagi ditangkaprja 

sedjumlah wartawan Sovjet. 

YOSHIDA AKAN EKUNDJUNGI 

EISENHOWER. 

Harian ,, Yomiuri Shimbun” ha 

"ri Senin beritakan, bahwa perda- 

na menteri Yoshida sangat mung 

kin akan mengundjungi Amerika 

setelah Eisenhower dilantik sela- 

ku presiden untuk merundirgzkan 

dengan Eisenhower soal2 persen 

djataan kembali Djepang dan pro 

al kundjungan ke Amerika itu te 

lah dipersiapkan oleh Jiro Shirasu 

jang baru? ini kembali dari kun 

djungannja ke Amerika sebagai 

utusan pribadi Yoshida. 

Mor opolis L 
: Rakjatnja "Mendjadi Tambah Pr n sa - 

Balans Amerika pada Th. 1952, "3 
Tahun 1952 telah memberikan keuntungan jang luar biasa ba- 

gi kaum monopoli Amerika dan kemiskinan lebih landjut bagi | ak 
jat Amerika, terutama klas buruhnja. Ekonomi perang dan p' 
luaran? untuk perang jang luar biasa djumblahnja jang ha 
pikul oleh kaum pekerdja telah mengakibatkan makin “Merc 
taraf hidup dan upah sebenarnja dari penduduk, makin he 
penghisapan, makin tingginja padjak?2 serta harga? babagi 

$ lanjang da | 
membuat kesimpulan "j fr2- 1954 terhadap pegawai? Be- 

   
   

    

   

  

        
    
    

    

USA Kaja 

  

  

  

        

    

  

    

  

   

     

    

     

    

    

   

SOVJET UNI DIHARAP! 
akan mengirimkan perlengi 
pokok bagi 12 pabrik mesiu baru 
dalam tahun pertama Rentjana 5 
Tahun RRT mulai th. 1958, demi- 

kian menurut kabar jang biasa- 
nja dapat dipertjaja jang hari Se- 
nen sampai di Hongkong. RRT 
sendiri lebih dahulu membuat ge- 
duang-gedung pabrik jang dibu- 
tuhkannja di daerah?2, dimana 
terdapat tambang? besi serta ba- 
tu bara, kata berita itu selandjut- 
nja. 

Sementara itu harian berba 
hasa daerah jang pro-Komunis 
di Hongkong ,,Ta Kung Pao” 
hari Senen katakan, bahwa tam 
bahan djalan kereta api sepan 
djang 70 mil kini dibuat dian 
tara Fungtai dan Shacheng di 
prop. Hupeh, hingga dengan de 
mikian 4 lin djalan kereta api 
besar akan dapat dihubungkan 
melalui ibu kota Peking. Kare 
nanja kereta api2 jang mela “ 
lui lin Peking—Mukcen dapat 
mengambil djurusan melalui 
lin Peking—Hankow . menudju 
Tiongkok Tengah dan  Tiong- 
kok Selatan, atau melalui lin 
Peking—Patow menudju Mo 
ngolia Dalam atau melalui Iin 
Tientsin—Pukow. jang menghu 
bungkan dengan Shanghai. 

Selain itu menurut berita se 
tengah-resmi RRT djuga mulai 
memodernisir  perlengkapan2 
pertambangannja di Pingsiang, 
'propinsi Kiangsi, 500 mij Barat 
daja Shanghai, jang kabarnja 
merupakan salah Satu pusat per 
tambangan batu bara jg. baru . 
dari RRT. Dikatakan pula se 
dang dibuat sebuah tunnel da 
lam tambang tsb, jang pan- 
djangnja 3 hari djalan Kaki. 
Pertambangan .tsb. termasuk 
alat2 pengangkutannja dju 

akan dimekanisir. (Antara). 3 ti 

Diperpandjang 
DjaminanBagiPegawai2 
Belanda Jg Kerdja Pada 
Pemerentah Indonesia 
PEMERINTAH BELANDA ber- 

sedia, memperpandjang waktu 
djaminan sampai selewatnja 27 

landa jang bekerdja pada Repu- 

blik Indonesia, demikian kawat . 

Antara Amsterdam. Mengenai $ 
ai djaminan itu lebih landjut di- 
dapat keterangan, bahwa mulai 

tg. 1/1-50 pemerintah Belanda 
merasa perlu adanja peraturan 2 
(undang2) jang memberi djami- 

nan oleh pemerintah Belanda ke-   Nieuwe Rotterdamse Courant” . 

duksi pertahanan. Dikatakan, s0! 

pada pegawai? Belanda jang be- 
kerdja pada pemerintah Indone- 

Djaminan itu antara lain me- 
ngenai pembajaran pensiun oleh 
pemerintah Belanda kepada be- ' 
kas2 pegawai Belanda pada pe- 
merintah Indonesia jang tinggal 
di Nederland, djika perhubu- 
ngan antara Indonesia dan Be- 
landa putus karena sesuatu hal, 
begitu pula mengenai pegawai2 
Belanda jang meminta, berhenti 
dari djabatannja pada pemerin- 
tah Indonesia atas alasan2 jang 
bisa diterima olsh pemerintah 
Belanda. 

Menteri Urusan Pegawai Su- 
roso dalam hal ini menerangkan 
kepada ,jAntara”, bahwa soal 
djaminan itu adalah semata2 
urusan pemerintah Nederland jg 
tidak ada sangkut ena 2 
ngan urusan pemerintah Indi 
nesia, maka Menteripun ' tidak 
mengetahui urgentienja perpan- 
djangan djaminan itu 
pada waktu ini, djustru achir 

    1954 masih djauh dimuka. 

    
| 

bagai orang jang diundang, 

partij2/djawatan2 resmi atau 

mitan, 

mulai sidangnja... sc.cococm     

| Anti Diam.Karet 
. Pak Bupati Kudus Selalu Kon- 

sekwen Menepati Waktu 
Sdr. Soekirdjo Reksoprodjo, Bupati/Kepala Daerah Ka- 

buipaten Kudus mempunjai suatu 'keistimewa/an jang biasa- 

.nja dianggap tak penting, tetapi bagi Bupati tsb. adalah be- 

“ful2 ditaati sedjak di Demak dahwu. Kalau ada rapat2 resmi 

jang diadakan di Kabupaten baik dia sendiri jang memimpin 

atau orang lain jang memimpin, soal d ja m undangan se- 

lalu ditepati. Kalau pada djam. jang telah ditentukan untuk 

memulai rapat sudah sampai waktunja, padahal jang datang 

masih belum atau kurang jang datang, maka Sdr. Bupati se- 

Ialu meninggalkan kursi masuk 

kerumah kabupaten, tetapi kalau dia jang memimpin, baik 

dua atau tiga orang jang datang, tetap rapat dibuka, sesudah 

itu ditutup, dan di tunda lain hari. 

Begitu pula kalau menerima undangan dari organisasi2/ 

jang telah ditentukan, kalau terlambat, maka Pak Bupati pa- 

karena masih banjak pekerdja'an, alasannja. Sebagai- 

mana jang telah kedjadian pada malam Minggu tel. 27/28, 

Pak Bupati menerima undangan di dua tempat, I. Peringatan 

Pandu Rakjat, II. Resepsi F.N.I. Lebih dahulu Pak Bupati 

« datang pukul 20. 00 persis di Pandu Rakjat, tetapi ditung, 

“6 menit antaranja, belum ada tanda2 akan dimulai, Pak 

pati lalu pamit, terus menudju ke resepsi. P.N.L, djam 20. 30 

djuga resepsi P.N.I. belum ada tanda-tanda akan dimulai, 

maka lalu pamit dan mewakilkan pada Pak Patih kalau ada 

sambutan. Lutjunja pada waktu pimpinan resepsi sedang me- 

manggil Pak Patih untuk mengadakan sambutan seketika itu 

djuga Pak Patih pamit djuga, alasan, Kepala pusing. Dan pa- 

da malam Senin tgl. 28/29 G. P. Ansor N. Oo. mengadakan ma- 

lam peringatan di Rumah Makan ,,Larees” 

ga pamit, setelah menunggu hampir setengah djam belum di- 

See sangat istimewa tetapi perlu Na 

G 

tidak, selalu datang sa'at 

, pak Bupati dju-   
  

   

   

  

   
   sia selama 5 tahun, artinja sam- 5. 

pai berachirnja 1954. ga 

diadakan ( “ 
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Stan 

Tafir Gurin bhs. Indon. 

Undangan 
Kan (Segenap. Langganan. 

21 oleh Mahmud Junus Rp 22,50 

  

Ta
 

Pan
as 

Besok te " Djanuari diam 17. 09 ap dibrika dengan resmi ! 
DENGAN DJALAN INI Kam MENGUNDANG DENGAN . HORMAT KEPADA SEGENAPLANGGANAN UNTUK MENJAKSIKAN UPATJARA SEDERHANA PEMBUKAAN TOKO KAMI TSB, 

  

N. | uh Ruhaak & Co Surabaia 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

Kes. | onk. kirim 1094. 
PA wd" TOKO BUKU »ORIENT” 

px 1-Ta53, No. 2 Smg. Mulai tgl. 1 Djanuari 1953 diwakili untuk seluruh Djawa. Fe- 

: “3 ngah dan Tjirebon oleh" AA 
: | Menjambut hari Tahun Bari Haa 
1 0 1953 — | N. V, T ECHNICO — SEMARANG. 
e : 2. Perusah KAU t «3 Peraauaah Maki Kaju Kebonlaut G4 — Teli. 619. 
Ba ..Won Pak Ae : 

:. Bubakan 2 o. 17-A Untuk segala keperluan2 technik. 

Ke 

-K 

5 

CSEP il-to Bahjat 
KUAT — INDAH — MURA 

“ A. 

aktjotadjats orang di Eropa telah Me Oa de- 

ngan puas Pi 2 

Sole-Distributers: 4 

5 . f Pang 

3 h.V. Djakarta-Jmpocters 
1 “1 , 1 PS) 5 Djl. Gadjah Mada 7 — Djakarta. P.O.B, 185: Gambir 1500 Tn Be sn 

ae 

& ti .KU R D I- S : T B: 
an “Marilah Tuan2 membikin Jas e a mat ahun atu 

'Gabardine Wol. 
20 ACHLI MENDJAIT 
ag Kauman No. 82. : 

  

  

Boteh tiah dalam 
Kita: Seng Hei 

    

1 

| 

  
Dengan ini kami menjampaikan selamat tahun baru dan harap 

kita saling ma'af-mema'afkan. 

1 Djanuari 1953 
Wk D.P.P. 
Persatuan Pedagang 
Gula Indonesia Djateng 

Dewan Ekonomi Indonesia 
Djateng. 
Jajasan Gabungan Penje- 
lenggara Beras Indonesia 

Djawa-Tengah. 
Tengah. 

“PERSEDIAAN TJUKUP: 

|. Mmerris Oxford 19052 
MOTOR 1476 cc ZYKLEP : « 

4 PINTU — DUDUK 6 ORANG — GARANTIE PENUH. 
HARGA E.Z. Rp. 28955.-— 

Pendjualan atas prioriteit. S.LP:, B2. 

“CV. Toko ,IKAUW" 
,. DEMAK 10 — — TILP 1550 /2176 — SEMARANG 

Persatuan Angkutan Ber- 
motor Indonesia Djawa- 

| Toko DEPOK 

   
Roy Rogers 1474| 

  

PADA HARI PEMBUKAAN TSB TIDAK DI ADAKAN PENDJUALAN! 

  

|. Pemberian Tahu 
| Dengan ini kami memberi-tahu, bahwa kantor: Pan 
tanggal 2 Djanuari 1953 akan pindah dari A8 

Djl Mataram 852 
'ke Dji. Karangwulan 14 Semarang 

bungan MenaA kantor kami jang baru. 

SA - “Hormat kami: 
: Djamu Industrie tjap »DJAGO" 
Sah : S5 "Dik Karangwulan Ad 

: : 2 . Telf. 20177 Smg. Sa 
Directeur: POA Dag AN 

  

SANA MN IE Atika 

' MENGHATURKAN SELAMAT TAHUN BARU : 

1- 1-1953 kepada segenap para langganan Lap 

ea ALAT- ANT TULIS: 

  

mulai 

Harap jang berkepentingan mendapat tahu .dan Suka Pb 

ES 

     

  

LAH PRRSIDIAAN2 KAMI SEGALA MATJAM KAIN2 TJITA UNTUK KAUMWANITA DAN LAKI2 SERTA MATJAM2 BARANG UNTUK KEPERLUAN Ra TANG GA SEHARI- HARI 
Sh 

NEO ad 

Fima   
  

2 CREAM 

: EM 

MARIE 

  

  

Diantaranjat 

BOUDOIR 

CAFE NOIR 

CRACKERS 

specuLaas 

: SULTANA 
5 : ROYAL MIXED 

Toportiri BN ac 

TN TA ANA Rn an Ma NG 

Menghaturkan selamat TAHUN BARU 1953 

- kepada segenap para langganan dan andai taulan. : - e3 

   

    

HORMAP KAMI . 
TOKO ,,HIEN & CO” 

BODJONG 35 — SEMARANG. 

  

   

ndek Kah BA PA 

Et BERES LEG 

“Toto Masikiein Gwan Tjan 
Kiem Gwan Tj an Naa Semarang 

      

Pasar Besar Wetan — Solo 

Telp, 214 

  

  

  

Pondok    para tourist sekalian. 

  

Mr ae ANA 

Kauman 55B — Semarang. 

Dibuka besuk pada te. 1 Januari 1053 di TAWANGMANGU 

dekat Taman Olahraga (Sportpark) 
Tempat untuk beristirahat dan mentjari hawa sedjuk bagai 

PENGURUS PONDOK 

oa Ha ANN 

»L AW U” 
TAWANGMANGU. 

  

P.f. 1-1-1953. 

    

GUNA MEMUDAHKAN TITIN nat Soudara Be 
PEKERDJAAN BODJONG 57-SEMARANG TEL.656 

untuk menjalakan API-ANG- " 
LO, terutama dimusim hudjan, |P.f. 1-1-1953. 5 
dapat Njonja mempergunakan: | sxxxsxxxxxxx..aexaexxx 

SIZALINE Pengumuman 
Mulai DJANUARI 1953 Peru- 
sahaan kami hari kerdja 
DIBUKA sampai djam 17 

(5 sore) 
Harap para langganan menda- 
pat tau. 

Tidak menjusahkan dan api 
dapat menjala dengan sangat 
memuaskan. 

Dapat dibeli pada: 
Boekhandel U NITY 

Seteran 44 Semarang. 
Toko SAN DIMAS Hormat kami, 

Bodjong 57 Semarang, 

. Massorij ”,, SANGKA" 
DUWET 13 SEMARANG, 

A3 aa TA SS TA AS A2 A2 3 

Tailor ,,LEK SOON« 
Dijk Mataram 59 Semarang. 

Depok 4 Semaran g. 
KARENA 

  

    

  
    

  

    
    

   

| mil djauhnja ke djurusa 
0. lagi setelah djatuh di-air! 

Se waktu ia djatuh 
A3 Bana ' it . Ben 

  

    
   

        

    

GOT UAT HE. 
5 EP FOR, SUNNY/ 
WAS TRYING TO , 

— Ia dapat bag an ig setimpal" Teng | | Ia telah tioba bunuh kita 

9 jang .sebenarnja masih hidup dan sembuni 

? djembatan kereta-api ig. roboh itu berka 

treak bahwa aku tak dapat berenang, 

n mereka terpedaja. Mereka pikir aku : 

babe 

AS -.-.— 
- Ae TOPN. 1968, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGNTS, KESERVED 

ilde pada waktu ini tentunja sudah hanjut 1 

urusan hilir Tn Ia tak menampakkan diri 

    
aa CAN 
BUILD Hi 

2 KAILROAP, 
WYELLIN' I COULPN'T IN Peace! 
SWIM REALLY 

IP THREWSEM OFF... 
BU THEY THINK 

I PROWNEO! 

  
—. Sunny, Bronto telah" Bektikan 

bahwasbukan Dynamite Hogan jang 
telah tjuri ternakmu! 

— Wulah benar, Roy! Sekarang 
Hogan dapat membuat djalanan ke 
ahkopina dengan aman! 
   

Km adan anta mba da 

ta sai $ « x 

   
   

HAW/ THEYLL THINK. . 
THEY/RE SEEIN' A GMOST 
WHEN L GET BACK 
INTO AETION 4 '2 

P.f. 1-1-1953. 

MEA Ma 

  

    

  

       
Menghaturkan:   

     

Selemat tahun baru 1953 

SEMARANG, 
INDAN ENAK ENEKANNKENRKNI 

AHLI MENDJAIT 

|. ,RAHAJU" 
KAUMAN 48 Semarang, 

H. C0. HAMDUN 
P.f. 1- 151953. 

(mah HA EN MEMANMNNA ANN MMR 

Mengutjapkan SELAMAT TA- 
HUN BARU, Pada para Pk- 
MAKAI/LANGGANAN: 

: Wenter ,,KALKUN”, 
| Per. Wenter , MERAK-TIGA" 

- 

— Hal! Ha! Mereka akan 
pikir lihat setan, apabila 
aku kembali beraksi lagi! 

  

ORION 5.-7,- 9.-:! (I7 tahun) 

Tasriepien - Concern | 

MENGHATURKAN 

  

INI MALAM PREMIERE 

   
STENE COCHRAN-PWUp city. MAU ALDON 
teen Pay br ROBERT HAROY ANDREWS Directed op LEWIS SE! 

Dalam arus gelombang aksi dan 

kenekatan seperti belum pernah 

nampak dilajar putih! 

Metropole 5.- 7.- 9.- (17 th) 
Tyrone Power — Alice Faye 

“ Don Ameche — Ethel Merman 

.BLEXANDER'S RAGTIME BARD" 
Penuh dgn. romantische dan di- 

iringi 28 lagu2 jang mengikat 
hati gubahan dari Irving Berlin 
jang kesohor! 

“Rex” 4145-7.-9.- (Seg um| 
Mario LANZA Ann BLYTH 

»IHEH GREAT CARUSO” 

M-G-M's Technicolor Musicai 
Love Story! 

  

  

lni & besok Malam Penghab isan 

sDjagalan” 7.-9,- |17tahup) 
Li Li Hua — Huang He 

»A SONG OF ROMANCE” 

Besok PAGI dj.10- SURK 
dj. 5,00 dan mulai Djuma'at 
malam d.m.b. Special Programa: 

Han Fei — Tang Yi 
“pOHUNG CHIU YUEH” 

(Bulan Purnama) 

Film Ticdngkok PALING BARU. 
ama 

  

  

SELAMAT TAHUN BARU 1953 
DIREKSI dan PEGAWAI 

Rex Orion Metropole 
ojagalan Theatres, Smg 

    CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA. 
P.f. 1-1-1953. Aru 

— 

  

- Kabar Penting ! 
Datanglah berdujun-dujun di 

PASAR - MALAM AMAL TIONG HOA IE W: AN, 
Bedjong No. 141145 

hadiah, jang berharga, berupa: 

41 Badio Philips BIN - :818U jang terbaru, 
1 Gramophone: dengan Piek-up. 
1 Lampu T.L. (Neon) jang indah. 

dari: Toko Radio ,MASCOTTE” Seteran No. 26, Semarang. 
P.S. Barang2 tersebut bisa dilihat di halaman Pasar-Malam. 
PES AA ET THT SSS 
Pada segenap langganan dan handai taulan diutjapkan 

Slamat tahun baru 1952 - 
» ELECTRON« 2. 

Sales & Service 5 
Seteran 
—— 30 Semarang. 
Duwet 

P.. 1-1-1953. 
(NN SL ALL LL AL AA TE AL TAK 

Menghaturkan selamat TAHUN BARU 1953. 
Direksi dan Pegawai 

nAUW HIEN IKONGSIE" . 1 
SEMARANG — SALATIGA, 

TE LNNENN a AA 
ENKANAANEKA EKA Na Da ng 

nap para Peladjar dan kenalan-kenalan, 

vakschool 1... 
. Mode atelior »Rosana 

Dj. MATAN 102 Semarang, 

Eastern - Compa ny. 
(GUDANG BAHAN BESI2) 

Pengapon No, 17 — Tip, 901. Smg. 

3 ANK Katana 
Menghaturkan 

Selamat Tahun Bare 1953. 
Directie dan Pegawai 

.City Concern" 

Da CITY CONCERN 'CINEMAS ja 

      

  

Grand lai walam D. M.B. Ju. segala umur) ' 
5- 7- Gn Donald O'Connor — Pipet-Lautie and 

(Francis the talking Wule ! 

.Erancis Goes To The Race" 
Indra Ini malam premiere tu. 17 tahun) | 

1.45-6.45- 8.455 Leopoldo Salcedo m— Lydia Montanez 

ren spelamat Tinggal 
Keras bar 

515- 745-915 film Phillipine baru dgo, bah. Indonesia 
Menarik — Gumbira dan Mengharukan | 

  

:9Royal 

Roxy 
T9.m 

ini malam penghabisan (u. 13 tahun) 
Tung Su Min — Szu Hung « Lin Me Che 
.Man Ting Fang” Film Tiongkok 

Besok malam Laraine Day — 
  

satu Peristiwa jg | ,   RENAN AAN NAN NAN RA NA NAN   Piurwodinatan Utara "11/15, 
1 SEMARANG, G   Druk, VII No, 584/111/Ax 2x 

(P7 tahusi "Without Honour'"" menggempenkan 

  

  

Disampingnja beramal, (mulai tg. 1 sampai dengan tg. 3-1-53) 3 
para penonton tiap2 malam pun diberi kutika mendapatkan 4 

Menghaturkan selamat Tahun Baru 1-1- 1953 kepada sege:) 

“Sana 

Lox ini malam Premiere fu. 17 tahun) 
3 7. 9.- Robert Mitchum - Jave Russell 

Mn William Bendix 2 
4 Dangerous 

.MACAO Paradise! 

1 

2 
m
h
 

berbahasa kuo yu! & 

Franchot 1 "5 1 
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