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“sedalah Vberapa besar 

pe 

Yakan meliputi hampir semua masa 
“3 

“ngah, dan pula masalah2 jgx berta. 

  

  

Di Asia 
Tenggara | 
3 Besar Barat Mung- 
skin 'Akan Adakan 

Konp. Militer Di || 
Washington 

Ss UATU pertemuan antara 
Tiga Besar utk membitja- 

rakam situasi di Asia Tenggara 
banjak kemungkinannja akan 
dadakan di Washington dm. 
waktu jg singkat lagi, demikian 
didapat kabar dari suatu sum- 
ber jg dapat dipertjaja di Pa- 
jasa ceng seoah on as Menurut 
sumber tsb pembitjaraan? jang 

diadakan antara wakil? 
Amerika Serikat, Inggris 

ngan v1.» Ass arina ru 
membentangkan aspek? militer 
dari keadaan di Timur Djauh. 

Ekspedisi Semarang 
Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam 

5 kota. Advertensi 80 sen per mu kolom, | 

Utk Hadapi 

kota. 

Smg. Se 

      

  

Pak Gatot 

Di Makasar   

Komunis/ 
magma. 

  

Kelonel Gatot Subroto' (kiri) dan overste Kosasi 
berramah tamah disalah satu ruangan tamu Ba ana 

kapal udara Mandai di Makassar sesudah selesainja upa- 
tjara penjambutan resmi kedatangan pak Gatot pada ha- 

ri Kemis, tanggal 3 Djanuari.     

lasa 8 Djanuari 1952 | Harian Umum —- 

Gerombolan |, 

- ADA TG. 6/1-52 kemarin 
'. tak telah melarikan diri 

lo terus masuk kedaerah 
ngadakan pengedjaran Kk 

minike resmi dj 

Sementara itu ,,Antara” ka- 
barkan dari Jogja, bahwa pasu 
kan pemberontak 
lebih kurang 250 orang djam 
D1.00 malam Minggu dari dae- 
rah Surakarta bergerak sampai 
didaerah Kedu, dan djembatan 
Banjutemumpang  ketjamatan 
Sawangan jg sedang diperbaiki 
oleh Bataljon Genie diserbu 
hingga terdjadi tembak-menem   Presiden RMS?”   

Sumber tersebut dalam pa- 
da itu menjinggung2 pula bah 
wa “pertemuan Tiga Besar 
mungkin akan mempeladjari 
pula keadaan jang mungkin 
timbul apabila pihak komunis 
mengambil inisiatif militer “ii 
Asia Tenggara djika permusu- 
han2 di Korea dihentikan. Sa 
mentara itu, wartawan harian 
Perantjis “France Soir” di 
Washington mewartakan pula 
tentang akan adanja pertenu- 
an Tiga Besar mengenai perta- 
hanan Asia Tenggara. Dikata- 
kannja bahwa pertemuan itu 
akan merupakan suatu “konps 
rensi militer” jang akan menje 
lesaikan pekerdjaan2 jang te- 
lah dimulai dalam Konperensi 
Singapura pada tahun jng la 
lu. Dalam pertemuan di Wash- 
ingtor itu wakil2 "Amerika 
akan duduk sebagai anggauta2 
penuh dan tidak sebagai penin- 
djau2. 

Dikabarkan seterusnja dari Was 

hington, bahwa perdana menteri Ing. 
gris Winston Church! jg disertai 

.0Oleh tiga.orang menteri dan. dua. 
kepala stafinja pada Senjn sore 
berunding lagi di Gedung Putih de. 
ngan presiden Truman, dan pembi- 
tjaraan2 lebih landjut akan diada 
kan harj Selasa ini. 

Pembitiaraan2 antara Churchill 
Truman itu mungkin sekali 

'Iah2 internasional jg penting, ter. 
masuk masalah2 Korea, Timur Te. 

lan dengan organisasi Pakt Atlan. 
tik. Selainnja itu Churchill dan Tru. 
Man diharap akan mentjari suatu 
persesuajan politik mengenai seng 
keta Inggris dengan Iran, serta seng. 
keta dengan Mesir mengenai daerah 
Terusan Suez. Siasat pertahanan du. 
nia Barat serta masalah2 Pakt At 

Menjerahkan Diri 
Pemimpin2 RMS. Melapurkan Diri Pada 

Tentara Kila? Di Ceram Barat 
OMUNIKE KOMANDO Pasukan D di Ambon 6 Djanu- 

"8 ari njatakan, bahwa pada hari Sabtu 5 Djanuari jl. pe- 
mimpin? apa jg divamakan RMS telah serahkan diri pada 
tentara kita di salah suatu tempat di Seram Barat. Diantara jg 
menjerah ifa terdapat presidennja Manuhutu, Menteri Penga- 
djaran Tetelepta, Menteri Keuangan Apituley, Menteri Pene- 
rangan Pesuwarissa, Menferi Dalam Negeri dan radja Tule- 
hu. Kesemuanja disertai dgn. keluarga? mereka. 
Selain itu djuga telah da- 

fang menjerah. isteri Perdana | 

Menteri Wairissal, isteri Kolo 
nel Sopacua, seorang wanita Be 
janda dengan anak?nja dan ku 
rang lebih 2000. penduduk. Sela 
mn itu oleh tentara kita dpt. di 
yampas sedjumlah sendjata2 
dan peluru2. 

Pemantjar radio mereka di- 
ke-emukan dalam keadaan ru 
sak. Menurut komunike Itu se 
landjutnja, mereka jang da- 
tang menjerahkan diri ity da 
lam keadaan kelaparan dan sa 

kit. Kini mereka dalam djami 

  

NO: 
Perbandingan Gadji $ 

Antara Jang Tertinggi 
dan Jang Terendah 
Menurut Peraturan 

Baru 

ENURUT Ketua Panitia 
Gadji Baru Sutardjo Kar- 

Cohadikusume peraturar gadji 
baru paling tjepat selesai 2 bu 
lan lagi Kesukaran? jang kini 

bak dengan TNI. Korban kedua 
pihak belum diketahui. 

Didesa Gradjeg anggota2 pem 
berontak merampok kekajaan 
penduduk, dan didesa Surodadi 
Sawangan mereka memaksa pe 

luru. Sebagian gerombolan 

djalan besar di Palbapang me- 

ran oleh tentara kita terus dila 

djalan sebagai biasa. 

Kanonade di Kintoni 

hak tentara dilakukan kanon 
de disekitar daerah timur" Kia 

but menjebabkan 

pa djam. Wartawan “Antara” 

kan TNI mengadakan operasi 
dengan, giatnja mengedjar pa- 

meloloskan diri kedaerah Wo: 
giri, sehingga pertjobaan mere   Kanan racatan tentara Demi 

kian antara lain komunike Ko- 

mandan Pasukan D' Overste 

Sukowati di Ambon. (Antara). 
njataan bahwa sampai kini ma 
Sih ada kementerian? jang be 

5 formasi pegawainja, mengenai 
Gupernur negara bagian Amerika Gr Ja, genai 

Serikat Georgia Herman Talmadge 

hari Saptu menuduh. bahwa siaran2 

televisi melanggar undang2 membe 

da2kan dan memisah2kan golongan 

warna kulit. jang berlaku di Geor 

gia. : 

Disesalkannja bah wa ja tak da 

pat mentjegah Holiywood atau New 

York menjia'kan programa2 televisi 

dalam mana bangsa kulit putih main 

bersama2 dgn bangsa Negro. Oleh 

fjam pangkat. 

. Supaja peraturan gadji baru 
itu Capat selesai 2 bulan lagi, 
Pan'tya Gadii mempertjepat 
procedure pekerdjaannja, de- 
ngan djalan limit waktu bagi 
tiap2 bagian pekerdjaan. Menu   lantik diduga telah dibitiarakan ke- 

tika Churchil mengadakan perte. ' 
muan dengan menteri pertahanan 
Amerika Robert Lovett pada - hari 
Minggu kemarja. I 

Russia-Vietminh 
Achir Desember Jl 

an Penting di 
RRT Dikabarkan Akan ,,Turun Tangan” Palam 

Pertempuran2 Di Indo China. 
ANTOR BERITA resmi Tiongkok N 

News, pada hari Saptu mengabarkan, bahwa 

bulan Desember, disa'ah sebuah kota dibagian utara 

na telah dilangsungkan suatu pertemuan p 
wakil? dari Rusia dan pemimpin? Vietminh, Fada pertemuan 

itu. kabarnja telah dibuat rentjana2 mengenai usaha memper 

luas komunisme di Asia Tenggara 

K 

sebab itu, maka guperhur jg berku rut Sutardjo perbandingan da 
litputih tadi menjerukan | supaja . : 

penduduk kulit putih Georgia mem.| lam peraturan gadji baru itu 
boikot siaran2 .prosramma2 Hitam: antara penerimaan (gadji, tam 
Putih” tadi. bah toelage. diambil belasting) 

jang paling rendah dengan pe- 
nerimaan jang paling tinggi le 
bh kurang satu dengan sepu- 

luh (1:10). - 

Adakan' Pertemu- 
Indo: China? 

POLIKLINIK UNTUK KAUM 
BURUH. 3 

Dengan dihadirj 

muka dalam lapangan 

jang penting antara | tarif2 rendah. 

KORBAN2 TAUFAN. 

Menurut berita diatas ma- 

“dihadapi untuk segera menjele 
Saikan peraturan itu, ialah ke : 

um mengetahui benar? betapa 

djumlah maupun mengenaj ma- 

oleh beberapa 
orang pembesar dan kalangan terke 

pergerakan 
buruh. pada Minggu pagi di djalan 

menjelamatkan diri sendiri2. 

mula dipakai sebagai 

itu, tapi kekuatan mereka su 
dah tidak berarti lagi. 
djutnja diketahui bahwa pem 

njak, 

uang kertas ratusan. Dalam £ 
rakan2 - pembersihan 

  asionalis Central Hanan telah nang Ke polikli 
hir a'k atas inisiatii Serikat Buruh Is i 

Na Nb lam Tadoresia. Kaum buruh ketjil Sesaat sesudah  kolonel 
ndo TH | dapat dirawat dipoliklinik inii dgn Gatot Subroto . tiba dila- 

pangan terbang ' Mandai 
Makassar pada hari Ke- 
mis jl. Tampak dagi kiri 

Taufan jang menjerang sebagian : £ 
dari Kota Surabaja pada hari Dium' kanan . menteri pertaha 
at menimbulkan korban: 4 orang. Di nan Sewaka, (djas pu- 

  

Pembrontak Masuk 
KeDaerah Muntilan 

Mem 

jang terdiri: 

muda2 untuk membawakan pe: 

djam 18.00 dapat menjeberang: 

nudju ke Borobudur. Pengedja' 

kukan.. Lalu lintas antara Ma-' 
gelang—Jogja—Purworedjo ber 

Kemaren dulu pagi oleh pi! 

ten dimana kaun pemberdn- 
tak bersarang. Gerakan terse-s 

lalu lintas Jogja—Solo bebera 

jang menindiau Cidaerah opera 
si mengabarkan, bahwa pasu- 

Sukan pemberon:ak jang dapat: 

ka untuk memasuki daerah Gu: 
nung Kidul Jogja dapat digagal 
kan dan digiriig kembali ke: 

daerah Klaten. Kini mereka. de 
|lam kepungan pasukan TNI sej: 
hingga mereka terpaksa tidak 
dapat bergerak dan terpaksa. 
bersikap mempertahankan diri, 
Keadaan mereka boleh dikata- 
kan tidak kompak lagi sehingga 
masing2 gerombolan berusaha 

Banjak uang. 

Desa Ngupit jang sedjak se- 
benteng 

pertahanan pemberontak dan se 
djak beberapa hari ini dapat di 
halaukan oleh TNI, kini kemba 
li dirembesi mereka jang beru 
saha memperkuat diri ditempat 

Selan- 

berontak membawa uang ba- 
sementara bahan maka- 

“Inan jang diambil dari penduduk 
kabarnia selalu dibajar dengan 

rakjat 
membantu tentara sepenuhnja. 

Seterusnja mengena: “gugur- 
nja major Sunarjo pada hari 

tadi telah diangsungkan dibawah pimpinan War 

  

ka pertemuan 
KI presiden RRT. Kao Kang. 

tih) kolonel Simatupang 
dan kolonel Gatot Subroto 

Kebalen Tegal 2 orang suami-isiki 
telah disambar oleh halilintar diru 
mahnja. Pertama-tama  hali-lintar 

Dalam pada itu dari Hong- 
kong dikabarkan, bahwa menu 
rut kabar jang tersiar, maka 
pada rapat jang telah diadakan 
antara para pemimpin RRT jg. 
tertinggi, telah diputuskan un 
tuk turun tangan d'dalam per 
tempuran2 di Indo Tjina. Ra- 
pat ini kabagnja telah dilang 
sungkan pada bulan Oktober jg 
lalu. Kemudian menurut kabar 
di Hangkou, Kanton Nanking 
dan Indo Tjina telah Ijuga da 
dakan pertemuan antara pemim 
pin2 RRT dan wakil2 Vietminh. 
Walaupun demikian, kala- 

ngan2 jang mengetahui di Hon9 
kong berpendapat, bahwa ba- 
njak dari berita2-jang tersiar 
diatas itu masih harus disang 
Sikan. Mungkin djuga, bahwa 
desas-desus tersebut disiarkan 
Sleh ,kalangan RRT sendiri de 
ngan maksug menghidupkan te 
rus suasana jang tegang di 
Asia dewasa 'ni. 

“Sekalipun ditentang - cleh 
Dierman Timur, Dierman Ba- 
rathakan ikut dalam sistim, per- 

nan Eropa Barat, demiki- 
c Cloy, komisaris tinggi 

      

  
u dalam. pidatonia dimu- 

isi. Mc Oloy kata tidak 

mendikdi soal apakah Diermam 
Barat ijkut serta dalam sistim 

tersebikt. Jang mendjadi Soal 
Djerman 

pat membantu, pertas 
iEropa Baraf.. , 

,     

Barat 
hanan 

  

Manchuria mana rumah 
Ampel 
telah disambar oleh 'hali-linfar. 

tadi menjambar pohon bambu jang 
tumbuh dmuka rumah tsb setelah 

itu sendiri..Djuga di 
Kiesnan seorang perempuan ' 

  sedang memeriksa bari- 
san penghormatan dilapa 
ngan terbang jang terdiri 
atas satuan2 angkatan da 

rat, laut dan udara.     Di Bom USA 
  

Tuduhan Rzdio 

Peking 

ADIO PEKING hari Sela 

R sa ini menaduh pesawat? 

udara Amerika Serekat telak 

mengebom stasion kereta api 

Gi Manchuria hari Minggu ling 

ga 3 orang pekerdja mendapat 

luka Siaran radio tadi jang di- 

tangkap di Tokio katakan, bah 

wa 8 pemburu pengebom F' 84 

Amerika terbang atas propinsi 

Liaotung dan mendjatohkan 14 

bor. 11 bom diantaranja dja- 

toh di stasion Chian dan 3 bu 

ruh kereta api dapat luka. Pe 

ngeboman tadi terdjadi djam 

1443 tg 6 Djanuari, 

  
  

  

  

M. Sarkoro: KebudajaanBarat 
pengaruh mempengaruhi satu 

rama lain .Selandjutnja 8. Ma- 
ngunsarkoro terangkan, bahwa 
tidak ada djeleknja' kebudjaan 
Barat masuk ditanah air kita 
asal sadja kita berhati-hati da 

lam memilih mana jg baik dan 
bermanfaat bagi 
nesia, 

MANGUNSARKORO ke- 

tua. Badan “ Pertimba- 

ngan kekudajaan dalam pertja 

kapan dengan ,,Antara” mene- 

rangkan, bahwa pada. hakekat- 

nja dilapangan kebudajaan an- 

Lara Barat dan Timur tidak ter 

dapat istilah front Berat atau 

front Timur, Dikatakarnja vah 

wa batas? jang njata dalami la- 

pangan kebudajaan tidak pula 

terdapat, karena, sifat. kebuds- 

jaan adalah memang hidup dan 

  

    
    

Ia fdak dapat benarkan apa 
bila kebudajaan dipakai untuk 
mentjapai 

& 

  

bangsa Indo- 

keuntungan po itik 

: 2 2 # 

Air Kita 
Oleh karena itu menurut 
Mangunsarkero pemerintah h 
rus selalu awas terhadap sega. 
la usaha dari luar jang hendak 

maksudnja dengan mentjapai 
"kedok kebudaiaan”. 

Mengenai hubungan kebuda- 
jaan antara Indonesia dan Be- 

landa sebagai hasil persetudj 

S5. 

  

nggauta S. P. S. 
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punjal Banjak Uang 
! Ratusan 

Kapten Sofian Pakai Djubah Hitam Dan 
Mendapat Luka2? 

“dulu segerombolan pemberon- 
“dari daerah K'aten melaluj So- 
tilan, Pasukan? kita segera me. 
ja sadja mereka mengarahkan 

. Iangkahnja, Dalam gerakan pembersihan pada tg. 6/1-52, pa- 
sukan kita telah berhasil mevaingkap 2 orang dari gerombo- 
lan pemberontak jang sudah luka parah di Kertakaton (3 km 
sebelah timur Tjeper) jang kemudian meninggal, demikian ko 

urubitjara Div. Diponegoro. 

| Saptu pagi itu, wartawan "Su 
ara Merdeka" di Solo menulis le 

Hbih landjut sebagai berikut: 

Saptu pagi itu pasukan TNI 
jang dipimpin oleh Majoor Su 
narjo Komandan Bat. 417 ber 
gerak dari Pedan kedjurusan 
Karangdowo. Akan tetapi dide 
sa Tegalan dengan sekonjong2 
mereka telah ditembaki oleh pa 
sukan ex-Bataljon 426 jang 
bersarang dirumah2 penduduk 
dari djarak jang sangat dekat. 
Majoor Sunarjo jang berkenda 
raan jeep seketika itu telah. me 
lontjat dari kendaraannja un- 
tuk menangkis serangan dari 
kaum “pemberontak tersebut. 
Pertempuran sengit telah ter- 
djadi jang menjebabkan tewus 
nja Majoor Sunarjp pada djam 
06.30 pagi. Bersama beliau te 
lah gugur 10 orang anak buah 
inja dan sementara luka2. Dari 
pihak pemberontak belum dida 
pat angka? jang pasti menje- 
nadi djumlah korban mereka, k& 
rena mereka selalu berusaha 
untuk. mengambil dan mejmba- 
wg lari kawan2nja jang telah 
tewas atau menderita luka2. Jg 

terang jalah bahwa djuga Pd- 
da pihak pemberontak telah 
djatuh banjak korban. 

Sumber jang belum dipasti- 

“kan. kebenaramnja menjatakan, 

bahwa dalam pertempuran ter 

“sebut Kapten Sofjan telah ter 

tembak dada kirinja, akan te 

tapi terus dibaiva lari oleh anak 
buahnja. Menurut sumber itu 

Kapten Sofjam berpakaian dju 

hitam selempang 
Ld 

1 

terhentinja   
- 
H3 

    
    

    

Sesak AN daa Tan Hit 

sg Ann an bunji tu andai Y N 

SN atom” 

Sesudah Perle- 
. 

takan Sendjata 

    

  

::kat Tinggi Akan 

Pemakaman 
Mj. Sunarjo 
  

  

Tembakan kehormatan waktu pemakaman djenazah al. 
marhum major Sunarjo beserta 10 orang anak buahnja 
jg gugur di Tegalan (Klaten). Pemakaman ini dilakukan 
pada hari Minggu siang dj. 13.00 ditaman bahagia Djurug 
Solo, dan dihadliri pula oleh panglima divisi Overste   

Rundingan Di Ting- 5 

Han, gubernur Budiono dll. pembesar sipil dan mi- 
iter, 

Terasa Panas... 
Suasana, Politik Sekitar Perundingan 

Indon-Belanda Hangat Kembali 
.AKini Merfgindjak Fase Ketiga. 

uan PI hari sekeliling delegasi Indonesia di 
Nan ” d Pa suasana sepi, kivi wulai tampak tanda2 
Nu ana g lagi dgn diutusmja anggota delegasi As- 

kasi ana hari Sabtu jg Jalu untuk menjampaikan 
ran 23 Jaa Na dan Agn pihak Indonesia jg diwakili 
2 - Supomo acting Komisaris Agung Djumhana 

menemuinja Mr. Stikker dan Blom pada Minggu malam: djam 22,00 jg baru lalu. 
Pada pertemuan itu pihak In ' 

Amande- 
men Baru: 

donesia menjampaikan nota ke 
pada pihak Belanda, untuk me | 
minta keputusan tentang bila : 

Terhadap Resolusi Il 
Negara Akan Disam- 
paikan Oleh Negara 

dimulainja perundingan infor- 
mil dan konkrit. Demik'an war 

Bukan Blok Russia 
SUL SOVJET utk mengada 

tawan Antara di Den Haag me 

pgabarkan kemarin. Pemerin- 

kan pertemuang. periodik 
dari Dewan Keamanan guna 

tah Belanda jang bersidang ha 

gsismbitjarakan massalah Kerea 

ri Senen tanggal 7 Djanuari di 
harapkan selambat2nja me- 

mungkin aka: dikemukakan 

oleh lain negara, dlm sua'a 

njampaikan djawabannja Se- 

pmandemen 

  

nen malamnja. Suasana politik 
sekitar perundingan Indonesia 
— Belanda sekarang makin te 
rasa panasnja dengan ditung- 
gunja djawaban Belanda itu, 
demikian wartawan Antara tu 

puneber jg biasanja dapat diper- 
taja mengabarkan pada hari 
Xenen di Paris. 

bersedia berunding maka dele- 
gasi Belanda “akan  dipmpin 
oleh Mr, Blom dan Gotzen. 

Mengindjak fase 

3 ketiga. 
Wartawan Antara selandjut 

nja tambahkan kesannja, bah- 

  Inggeris, Amerika dan Peran 

#jis akan menerima baik aman- 

Gemer itu, jg akan memberikan 

»ndjuran utk mengadakan per- 

Hat   
-  Diadakan 
N EGARA2 BARAT pada ha 

ri Senen kemaren mung- 

kin mengadjukan usul komprc 

mi buat pertemuan tingkat ting 

xi dari Dewar Keamanan sete 

jah peretakan sendjata di Ko- 

rca, Menurut sumber jang me- 
ugetahui, negara? Barat didu 
ga akan mengadjukan usul ter 
sebux walaupun disambut se- 
Liara dingfn oleh negara? Ti- 
mur Tengah jang oleh pihak 
Barat telah ditjoba ditjegah dja 
agan menjokong ren 
liana Rusia buat membitjara- 
kan scai 2 dunia dalam Dewan 
Keamanan. 

    
& 

Sebagai diketahui. Rusia me- 
ngusulkan supaja Dewan Ke- 

amanapn Segera bersidang dan 
pertama-tama  membitjarakan 
koal rundingan perletakan sen- 
djata di Korea jang matjet. 
Tetapi usul ini ditentang ke- 
ras oleh negara2 Barat. Usul 
balasan negara2 Barat itu akan 
andjurkan Dewan Keamanan 
adakan pertemuan tingkat 
tinggi djika ada kemungkinan 

untuk meredakan ketegangan 
dunia. (Antara-UP). 

TENTARA AMERIKA DAPAT 
DIDIKAN DALAM PERANG 
ATOM. 
Komandan pasukan Amerika 

djenderal Mark W. Olark, hari 
Sabtu "menerangkan. bahwa 
tentara Amerika kini akan 
mendapat didikan tjara  peng- 
gunaan. taktis dari peluru? 
atom. Menurut  djenderal itu 
seluruh tentara dari peradjurit 
biasa sampai kepada opsir staf 
akah mendapat gidikan tjara 
mempergunakan dan pembela- 
an terhadap serangan? atom. 

    

temuar2 Dewemn Keamanan Sse- 

matjam itu, tetapi menentang 

yaran Rusia supaja/ segera Gi- 

adakan pertemuan utk mempi- 
Na 

wa suasang Sekitar perunding 
an Indonesia—Belanda — jang 
belum djuga dimulainja itu — 
hingga saat ini telah mengin- 
Cijak fase jang ketiga. Jang per 
tama adalah tukar-menukar 
nota antara delegasi Indonesia 
dan pemerintah Belanda sam- 

pai pada ketika hampir dimulai 

nja perundingan dengan sja- 
rat? jang disetudjui kedua pi- 
hak pula. Fase kedua jalah de 

ngan terdjadinja peristiwa Bli 

tar dan Talisse jang diperguna 

kan pihak Belanda untuk me- 

nunda2 perundingan jang telah 

hampir @mula'nja itu, sekali- 

pun kalangan Indonesia  me- 

nganggap peristiwa2 tersebut 

han'a incidenteel belaka dan di 

luar batas2 perundingan. 

Paya 

Aksi K. 

tan Giat 

Pp 

  

terhadap resolusi 
liskan kesannja. Menurut ka-|11 negara tentang tindakan? | kengsi pelajaran .,U-S. Lines” John 
bar2 tak resmi kalau Belanda |keamanan kollektif. Demikian | Franklin presiden dari kotasi prrla 

Perhatikan Hari Ini: Sambungan Se-abad Hari Kes 

lahiran dr. Wadidin — Sudjojono Melihat Russia 

— Muka jang Lain Dari RRT — Grombolan Max » 

suk daerah Muntilan -— Presiden RMS Menjerahkan 

Joy Pessimistis Ten- 
tang Harapan Damai 

Di Korea: ) 

Pp ERUNDINGAN2 mengenal 
soal pertukaran tawanan 

perang antara deegasi2 PBB 
dan Utara di Panmunjom pada 
hari Senin telah diacbiri pada 
djam 1545 dengan tidak ada 
kemadjuan sama sekali, Pani 

tya ketjil lamnja jg membitja 
rakan soal pelaksanaan sjarai? 

“perletakan sendjata daam si 
dangnja pada hari Senen djuga 
tak berhasil memperoleh kema 
djuan Kedua pan'tya tersebut 
akan bertemu lagi hari Selasa 
ini djam 11 pagi. 

gasi PBB dalam perundingan? 
gentjatan sendjata di Korea 
laksamang Turner Joy pada he. 
ri Senen menjatakan pessimis-. 
menja terhadap kemungkinan 

kesudahan perundingang di 
Panmunjom. Laksamana Joy 
jang pada Senen sore tiba di To 
kio dari Korea untuk mengada 

kan pembitjaraan routine dgn. 

panglima tertinggi pasukan? P 

BB djenderal Matthew Rid- 
gway, setibanja di Tokio  me- 

njatakan kepada pers bahwa 

maka alasan2 makin berkurang 

untuk pertjaja bahwa pihak U 

tara Sungguh? menghendaki su 

atu perletakan sendjata jang 

kokoh". Joy selandjutnja me- 

rjatakan bahwa pihak PBB fi 

dak menganggap - soal keama- 

nan pasukangnja sebagai suatu 

masalah "dalam negeri” Korea, 

Utara. 

Markasbesar komando PBB 

di Tokip mengumumkan bah- 

wa pertempuran masih berlang 

sung pada Senen pagi kemaren 

difront Barat dimana pasukap2 

Utara pada hari Minggu mela- 

kukan beberapa serangan ter- 

hadap beberapa kedudukan 

tertentu PBB disebelah barat 

Koranpori jang baru2 ini dire 

but oleh pihak PBB. Dibagian2 

front lainnja hanja terdjadi 

kontak ketjil2an, demikian K 

mun:ke tersebut. - 

KAPAL PALING MODERN Di 

DUNIA... see ol EN 
. 

ae 

Kapal pesiar paling besir dan 
tjepat buatan Amer'ka akanvadakan 

Ian pertama pada igl 3 Diuli 

Hn demikian diumumkan “oich 

.- 

jalan #sb kata, bahwa kapal fu 

akar mendjadi kapal ig valiny mo 

dern datji dunia. 

tjarakan masaalah Korea. Se- 
lain itu amandemen tsb tidak 
menghendaki, supaja pertemu- . 
rm2 sematjam itu diadakan ,,de 
ngan tiada ditangguh2kan 'agi” 
sebagaimana diusulkan, oleh, S0.   dari Paris. 

. 
Kembali. 

ADA MALAM tahun baru djam 20,00 kota Djeneponto di 
Sulawesi Selatan diserang geroribolan. Pada waktu jang 

sama di beberapa kota seperui Parepare, Malino, Malakadji di 
lakukan penjerangan walaupun tidak masuk sampai dim kota 
seperti terdjadi di Djeneponto. Kabarnja persiapan mereka ui 
serang Watampone telah digagalkan oleh pihak tentara. P 

semua penjerangan? tsb. tidak diketahui kekuatan m 2 

"dengan tiap hari jang lampaw 

vjet, demikian AFP kabarkan » 

Panmunjom Gagal? 

Dalam, pada itu Ketuardelg” 

                                                    

   

              

    

    

   

   

  

   

        

   

    

    
   

        

uzakar 
-Kota2 Djeneponto-Parepare-Malino 

Dan Malakadji Diserang 
Tanda2 Gerombolan Bersendjata Di, Sulawesi-Se'a- 

  

PILIPINA TETAP MENUN- 
TUT 8 MILJARD. 

      

dam pula kerusakan? dan korban? belum diketahui. Djuga hex 
berapa bagian dijalanan di pedalaman kiri tampak tanda2 ke- 

Panitia urusan  kerugin? 

perang jang diderita oleh 

Pilipina pada hari Seven "lah | 
memutuskan, bahwa pemerin- 

tah Pilipk:a akan tetap menun- 
tut pembajaran kerugian pe- 
rang sedjumlah 8 miljard dol- 

lar dari Djepang. Sub-pani ra 
ig diketuai oleh pembesar per- 
cecnomian Salvador Arapneta 
bermaksud akan tetap bersikap 
keras dlm soal tsb dam kini se- 
Jang  mejxpeladjari cjalanZsja 
utk mendapa'jkan semua ben- 
tuk2 kerugian perang jg dapat 
diberikan oleh Djepang. 

: Pemerintah Hongaria mengumim 
kan setjata  tTesmi pada malam 
Minggu. bahwa dium'ah menteri da 
lam kabinet telah ditambah dengan 
enam orang. hingga djumlah  selu 

ruhnja termasuk djuga perdana men 
teri wakil perdana menteri daa 
menterj negara mendjadi 29 orang   menteri, 

  

  

a 

menguntungkan Belanda. 

u 

  

Lembaga Kabu 
pKon. Batavisasch Gancokehap 
yan Kontan an Wetengahanpan” 

dayaan Indonesia 

    

- 

& 

Boleh Masuk Tanah 
an KMB, Mangunsarkoro mene 
rangkan bahwa menurut penca 
pa nja hubungan kebudajaan 
antara kedua negara itu tdak 
akan menguntungkan bagi Indo 
nesia, malahan sebaliknja akan 

Menurut Mangunsarkoro hu 

bungan kebudajaan sebagai jg, 
tertjapai dalam  persetudjuian 
KMB itu pada hakekatnja ti- 
Hak merupakan lagi hubungan 

—KAHAR MUZAKAR— 

jang merdeka sebagaimana di 

kehendaki oleh sifat2 daripada 
kebudajaan itu sendiri. Patut 
diterangkan bahwa dalam usa 
hanja menctapat bahan2 jang 
perlu untuk menjusun dasar2 
politik kebudajaan, badan terse 
but akan mengirimkan anggau 
ta2nja ketempat2 dan pulau2 
jg dipandang perlu guna menje 
lidiki perkembangan kebudaja., 
an jang ada ditempat2 itu,   kar. 

giatan mereka. Baru? ini telah terdjadi pada djalaman tsb. se- 
buah mobil penumpang dirampas barang?2nja. 

Dalam kota Makassar sendi 
ri Saptu petang jg. lalu telah 
terdjadi penembakan? pada pa 
trolk CPM jang timbulkan kor 
ban seorang penjerang tewas 

dan beberapa orang luka2 dam 
tertangkap. Pihak resmi belum 
sedia memberi keterangang ten 
tang kegia'an jang tiba9 tim- 
bul pada saat mendjelang ta- 
hum 1952 itu. Dapat dikatakan 
perisiiwa2 itu adalah gerakan 
pertama dari gerombolan ber- 
sendiata jang ditudjukan ter- 
hadap kota? selama lebih ku 
rang 3 bulan "operasi merdeka" 
dimulai terhadap Kahar Muzak 

kuti perist.wa penjelesaian ma 
salah bekas CTN tafsirkan, 
bahwa peristiwa kegiatan ini 
adalah sebagai suaty reaksi da 
ri pihak bekas CTN terhadap 
pernjataan Wakil PM Suwirjo 
beberapa hari sebelum bertolak 
ke Sulawesi, jang Kalakan 
bahwa soal Kahar Muzakkar 
tidak merupakan soal lagi dan 
usaha2 Pemerintah berdjglan 
menurut rentjana. Dengan "ke- 

pada Pemerintah bahwacase 
ka punja kekuatan dan organi 
sasi lagi dan masih dapat ber 
djuang terus. Sementara 
ngan militer tafsirkan 

bahwa peristiwa jang di 
kan pada saat2 itu jal 
na gerombolan kini susi , 
kurangan pelor dan 1m i 

mempergunakan kesempatan 
kesibukan dan keramaian pada 
waktu malam tahun baru itu 
buat merampas sendjata2 dan 
peluru2, Hal ini dapaf dibukti- 
kan djuga dengan parti 
mereka untuk m 

nierangan terhad 
militer jang bi 
wa perbekalan m 
ra). | 

       

  

konvooi2 

  

    ter, (Anta- 

4 

Kahar Muszakkar masih 
mempunjai organisasi, 

Ija membas. 

   

Kalangan jang terus mengi- 

giatan ini hendak ditudjukkan LA 
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“chill Di 
'Pertama-Tama Ia Tentu Akan 
Oo Ajari Dollar... 

— Oleh Marvin Stone — 
(Copyright: Suara Menieka”: Dilarang Kutip) 

im ASIHKAH TUAN ingat akan pertukaran jang his- 
- toris” iditakun 1940 ketika mendiang presiden Rocse- 

it memberikan kepada Winsion Churcinli 56 kapal pendji- 
na Amerika jang sudah tua sebagai gantinja pangkalan? 

y 

udjuan 

:dilautan Atartik? Rupanja Ohurchil! Udak lupa ini 

. mentjapai 

pangkalan? udara didaerah Inggeris sendiri 

an orang menduga di London bahwa ia akan mentjoba lagi 
snaki e aran” jang deinikian daam pembitjaraan 

Truman sekaraag ini. Sekali ini ia dapat me 
untuk pesa kato-angkatan adara Amerika jang ketiga. Pada waktu 

Gia membutuhkan dolar 

. “Pada waktu ini ada kira2 
401000 orang penerbang - Ame- 
.ika “jang “ mempergunakan 
pangkalan? udara Inggeris dan | 
salah satu dari tudjuan “per- 
Lundjungan Churchil ke Wa- 
aRington rupanja adalah untuk 
membitjarakan Sjarat2 tentang 

Inggeris tidak membutuhkan kapalZ pendjeladjah, tetapi 

sangat luas. Tiga setengah ta- 
hun jang lalu dia hanja meru- 
pakan satu divisi udara, tetapi 
pada waktu ini dia telah tum- 
buh mendjadi satu angkatan 
udara dengan tiga wings pem- 

buru dan tiga wings pembom. 

terdiri 

Washington! 

Anggota2nja jang 
dari 20.000 orang itu pada 
waktu ini memakai enam “dari 

pemakaian pangkalan ini dima- 

Ba perang. - Inggeris rupanja 

   

#idak takut bahwa daerah Ing- | pangkalan2 udara Royal Air 
yeris mungkin akan didjadikan | Force jang terbaik dan dua 
bulanZan bagi serangan udara bengkel2 besar dimana pesa- 
Rusia oleh karena dari pang- wat2 rusak | dapat diperba 

n2nja dapat berangkat pe- Semuanja ini dipakai merek: 
kkalan ja a nda dengan pertjuma dan - dengan 
sawat2 udara untuk menga tidak membajar barang sesen 
kan serangan? balasan. djugavun dalam bentuk sewa. 
“Angkatan “udara - Amerika Ini adalah salah satu tjontoh 

Berikat di Inggeris pada waktu | dari :.satu persetudjuan lisan 
Beradalah "satu organisasi jg. ' jang tidak formeel”. 

NE PO MR NN Buat 

SUARA” | 

MERDEKA 
BE AI Lari MEN TEA 

SEMARANG 8 DJANUARI 1952 

'Churchill-Truman, Fase ! 
Perhatian chalajak sekarang umumnja ditjurah- 

4 
    

     
Ja Bea adam sea nj mamnseai 

3 "' ikan kepada perundingan Churchill — Truman jg sedang dila- 
NE 5 kukan di Washington itu. Dugaan bahwa perundingan? itu tadi 
ta akan menghasilkan putusan2 jg akan menentukan nasib dunia 

“5 eelandjutnja (global decisiong), terhitung pula rasib daerah2 
“Segi Asia-Tenggara ini, agaknja kurang ber-alasan. Sebab njata- 

“lah, bahwa posisi Inggeris sekaramg “adalah sedemikian rupa 
buruknja, djika dibarding dgn waktu-'permulaan perang dunia 
beberapa tahun jl, hingga mustahillah bahwa Inggeris sebagai 
seorang partner jg lemah dari perseroan Londor—Washington 
akan bisa mengadjak partner-nja jg lebih kuat dan kuasa itu 

"iwke-arah putusan2 dan .tindakan2 jg achir2nja toh partner per- 
7 “merdan.jg kuat, ic. Amerikalah jg harus menjelenggarakam 

 “Iputusan2 tadi dim bentuk materieel dan dollar. 
—g— — — — Ojika ada satu hal jg urgent sekali bagi Ingge- 

““egis sekarang 'ini,-tak lain ialah desakan utk membereskan per- 
“eKonomian dlm .negeri jang hampir kering itu sebagai akibat 
“rainage beaja peperangan jl. dan usaha persendjataan kemba- 

“li sekarang ini: mempertegak lagi turahan2 serta kepentingan 
“British Empire jg sudah kojak2 itu, serta mem-pererat hubu- 

“mgan commonwealth. Untuk membereskan soal2 tsi b, pembere- 
“gan mana akan mendjadi kuntji dari keselamatan dan pemulihan 

. “gensi (prestise) Inggeris, sudah dibutuhkan seluruh perhatian 
“ahli siasat Inggeris dan beaja jg tak sedikit jg berupa dollar..... 

Maka sudah logis dan lajak-lah kiranja, bahwa 
“Soal2 tadilah jg terutama akan dimadjukan di medja perundi- 
“ngan oleh Churchill dim kundjungannja ke Amerika sekarang 
Ini, Ia dgn gajanja jg mejakinkan itu, pastilah akan berusaha 
sekuat mungkin utk menginsjafkan Amerika, bahwa perlulah 
Inggeris dgn bantuan dollar harus di-kuatkan kembali. Sebab 
tak ada gunanja serta kekuatannja sama sekali perseroan Lon- 
don— Washington itu, bila “salah se-orang partner-nja lemah 

(# — ——,— Djadi pokoknja, Inggeris 
i “ Ihutangar sekian millioen-dollar,. guna rehabilitasi negerinja. 

1 Bila'soal2 Inggeris den bantitran tadi sudah dapat dibareskan, ba 
. rulah terbuka. kemungkinan nanti.jg lebih luas bagi Inggeris-. 

“Amerika utk memfikirkan largkah2 jg lebih mendalam artinja 
“dim sedjarah: Itylah sebab2nja maka kita menduga bahwa per- 
2. andingan Churchill—Truman sekarang ini BELUM akan meng- 

| hasilkan global-decisions itu. “Tetapipun ini tidak berarti bahwa 
“hanja sampai sekian sadjalah djangka perundingan2 tadi. Per- 
“undingan2 sekarang ini mungkin baru merupakan fase pertama 
“sadja. Bila dgn bantuan dollar partner jg lemah dari perseroan 
“London—Washington sudah sehat lagi, dapatlah diduga datang 
“nja fase kedua jg benar2 akan merupakan tindakan2 dan lang- 

ic kah2 jg akan memberi arah tertentu pada djalannja sedjarah 

#€karang ini. 

Kabar Kota 

Perumahan Rakjat 
. Walikota "Telah Menerima Beberapa 

Djuta Rupiah Utk Pembangunannja : 

. 6 K EMARIN SIANG, bertempat di Balai Kota Semarang te- 
i- “2 lah dilangsungkan pertemuar antara anggauta?2 DPD, 
f3 Wali Kota dengan kepala2 bagian dari instansi? xegeri dalam 

wilajah Kota Pradja Smg. Pimpinan berada dalam tangannja 
“Wali Kota, dar: maksudnja ialah a.l. memperbintjangkan ber- 

|. (Mama soal? jang mengenai pembangunan kota, kesedjahteraan 
bs raKjat dilnja. Pula pertemuan sewatjam ini, perlu diadakan 
| antuk mempererat serta “memperkenalkan satu sama lain. 

  

Ta Maa mam mama 

membutuhkan lagi 

b &. 
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21 Selandjutnja Wali Kota men 

    

  

      

    

     

    
   

Naat, “Malaria, TBC dan 
R3 n odhwg mengenai pe | j g | Gneahtm Sakgat kini babiaia | Typhus terbanjak di 

5 Mteilih diterima dari Pem. Pusat Semarang. 
erapa djuta rupiah. Uang 

Mi selain dari untuk mendir- ' 
n perumahan rakjat, djuga | 

Amuk pembelian tanah2 parti | 
“dalam wilajah Kota Pra | 

ina ndnti tanah2 terse 
an dibagikan kepada in 
(Negeri atan perusaha | 

Setelah pendjelasan Wali Ko 
ta maka Dr. Suparto kepala 
Djawatan Kesehatan Kota Se 
marang, menerangkan antara 
jain, bahwa kesehatan pendu- 

duk kota pada achir2 ini me- 
njedihkan. Jang banjak dideri- 
tai rakjat, adalah serangan pe- 
njakit Malaria TBC dan Ty- 
phus, Sedjumlah besar dari pen 
duduk telah banjak meninggal 
dunia demikian pula mengenai 

penjakit TBC jang disebabkan 
banjak orang jang berkumpul 

tuntuk memberan- | dan tinggal dalam satu rumah, 

steem, 
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bahwa Pem. 
g menerima nang ti | 

In sebesar. Rp. 100. | 
k pemberian kredit | 
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jang mengakibatkan timbulnja.. 

   
    (Setiap kali pihak Amerika 

meminta Spj. mereka diperbor 
lehkan- membangunkan “pang- 
kalan2 “jang baru, “Inggeris 
membajar setengah - 'dari ong- | 
kosnja. Tidak pernah terdapat | 
persetudjuan serupa ini antara | 
dua pemerintahan. . Sampai |      
Churchill hendak memperguna- || 
kan ' pangkalan2 ini sebagai | 
satu sumber untuk mengeruk | Is 
dollar jang. dibutuhkannja -utk | 
memperkuat kedudukan ekono- 
mana jang sudah gujah itu. 2 

etapi satu soal jang sangat 
mengcehawatirkan . Churehill |: 
adalah bahwa angkatan udara || 
Amerika jang ketiga itu ada- 
lah berada diluar “kekuasaan |' 
negara2 N.A.T.O. dan berada | 
langsung dibawah perintah. pe- | 
merintah Amerika sendiri. Apa 
jang hendak diusahakan Chur- 
chil!l adalah untuk mendapat 
hak veto atas pesawat2 Ame- 
rika dan bahwa ia hendak me- 
nuntut supaja pem. . Amerika 
meminta dulu kepadanja sebe- | 
lum dia. mempergunakan pesa-, 
wat2 ini. 

Churechil! mengatakan ada- 
nja pesawat2. Amerika “dipulau 
Inggeris sudah tentu menje- 

| babkan Inggeris mendjadi hu- 
lan?an , jang pertama -bilamana 
petjah perang.antara. negara2 
Barat dan Rusia dimasa . jang 
akan datang dan sebelum. ke- 
djadian jang serupa ini timbul, 
Churchill berharap supaja 
Amerika dan Inggeris menga- 
dakan persetudjuan . terlebih 
dulu tentang pemakaian 'pesa- 
wat2 udara itu. : : 

  
Tetapi dengan maksug' apa- 

pun Churchiil berangkat ke 
Amerika,: satu-hal “sudah te- 
rang bahwa ia bermaksud utk 
mengfik keuntungan jang se- 
besar?2nja dari Amerika untuk 
memperkuat kedudukan: nege- 
rinja jang sudah-pajah -itu- Ini 
berarti untuk semua. hal, “tuk 
lapangan . perekonomian .. dan 
lapangan pembaharuan persen- 
djataan Keadaan ..pereko- 
nomian Inggeris jang sudah 
buruk itu.semakin . buruk lagi 
oleh karena usaha pembaharu- 
an persendjataan Inggeris ha- 
rus mendapat prioriteit dalam 
setiap pertimbangan Inggeris 
daripada usaha ' memperbaiki 
perekonomiannja. 

Dan. Inggeris bersama2 . ne- 
gara2 Barat lainnja telah. me- 
ngatakan kepada - Amerika, 

  

  

   Untuk pertama kali sedja k 
“perang USA "belum selang 

“mer, komandan tentara ke 6 

   

K EPALA DIN AS mobilisasi 

Ka Naa an 
hwa usaha 

Wison sekarang 

- Untuk mentjapai suatu dasar 
jang dapat - dikerdjakan guna 
mentjapai penghentian tembak 
'menembak di: Korea sadja, su- 
dah berlangsung -tempo 6 bu- 
lan: oleh sebab itu, maka akan 
dibutuhkan waktu bertahun2 
dan mungkin berpuluhan tahun 
mentjapai dasar jang dapat di 
praktekkan, guna mentjapai 
perdamaian dunia jang kekal, 
kata Wilson. 

Hasil2 rentjana pertaha- 
nan Amerika. 

Wilson, jang sebagai direk- 
tur'dinas mobilisasi pertahanan 
Amerika Serikat djuga mendja- 
di “pemimpin “penglaksanaan 
rentjana “pertahanan Amerika 
Serikat itu, mengemukakan ha- 

sil2 tersebut dibawah ini, sela- 

ma tahun 1951.   bahwa mereka tidak mungkin 
lagi dapat . menutupi kebutu- 
han2 mereka dalam lapangan 
persendjataan kalau “mereka 
tidak mendapat - pertolongan 
jang selajaknja dari Amerika. 

| Perkundjungan Pleven, per- 
Ldana menteri 
|sama menteri luar negerinja 
Robert Sehuman, baru2 ini'ke 
Washington sebenarnja “djuga: 

' dilakukan dengan tudjuan jang 
bersamaan. Tetapi Churehill 
diduga akan mendapat. hasil 
jan“ lebih besar oleh karena 
,gensinja” (prestige) jang he- 
bat itu Can oleh karena ia ada- 
lah seorang figuur dunia jang 
hampir: tidak ada taranja pada 
waktu ini. : 

Semua faktor ini sudah ten- 
tu membuat kansnja lebih -be- 
sar dalam mentjapai hasil2 'jg. 
lebih memuaskan dalam pem- 

Lbitjaraannja dengan presiden 
| Truman dalam hari2.jang.akan 
datang. Tudjuan Inggeris. seba- 
gai tudjuan  Inggeris 
abad2 jang lampau . adalah 
Amerika dan Soal2 lain adalah 
nomor dua. Churchill pun da- 
tang dengan tudjuan jang 'de- 
mikian ke Amerika, jaitu “utk 
mendapat pertolongan dengan 
sjarat2 jang sebaik-baiknja utk 
membangun negerinja jang. su- 
dah pajah itu. 

  

  

gangguan kesehatan, 
Mengenai, sebab2nja - para 

dokter, bila dipanggil pada ma 
lam hari oleh pasien, tidak da 
tang oleh Dr. Suparto ditegas 
kan, bahwa hal ini adalah ber 
hubungan dengan keamanan jg 
pada waktu ini belum 'mengi- 
zinkan. Mengapa pada siang ha 
rinja, para dokter sukar dida- 
tangkan kerumah pasien, bila 
ada panggilan oleh dokter di- 
djawab adalah urusan mereka 
sendiri. Achirnja diterangkan, 
bahwg baru2 telah disiarkan sa 
tu sirkuler kepada segenap pe 
mimpin kantor Negeri, jang me 
njatakan perihal perawatan 
dokter bagi pegawai negeri. Di 
sebutkan selandjutnja, bahwa 
pegawai negeri jang bergadji 
menuruj PGP setiap bu'annja 
Rp. 340.— atau BAG Rp 420,- 
mendapat perawatan dokter de 
ngan tjuma2 demikian pula 
pembelian obat2nja. 

.Soal pembagian beras. 
Mengenai pembagian beras, 

beliau baru2-ini "telah banjak 
menerima lapuran, jang menga 
takan, bahwa ada djuga -bebe- 
rapa pegawai negeri jang “'tu- 
rut ambil bagian beras untuk 
umum. Hal inisakan diambil 
tindakan keras. Tindakan'-ter: 
pebut berupa apa, belum 'dite- 
rangkan, 

Achirnja beberapa pemimpin 
madjukan pertanjaan2 dan men 
djelaskan beberapa ' soal jang 
bersangkutan “dengan “pemba- 
ngunan kota dan kesedjahtera- 
an rakjat, 

PENJAKIT MENULAR, 
Typhus abdominalis. sisa 26, tam 

bahan baru 5, Paratyphus A. sisa 26 
sembuh 2, Paratyphus,A. sisa 1, "Tja 
tjar sisa 2 "sembuh 2, 

  

2 

Perantjis - ber-/ 

dalam | 

oleh beliau ditegaskan bahwa | 

da bulan” Maret 

| Hadihatmodjo. Setelah mengesjahkan 

fika Serikat “anggotanja telah 
bertambah dengan lebih “dari 
sedjuta orang laki2 gan perem- 

& 2. Piap2 “bulan "Amerika 
yata2 menghasilkan perlengka- 

pan2 dan bangunan2 militer se- 
harga $ 2:000-000-000. Djumlah 
ini lebih dari 3 kali “besarnja, 
djika “dibandingkan dengan 
angka-rata2 ketikh setahun 
jang lalu. Semendjak petjah ' 
perang “Korea ' perlengkapan2 
militer untuk angkatan perang 
Amerika dan "untuk negara2 

sekutunja telah memakan biaja 
hampir $ 20.000.000.000. 

# 3. Dinasnja telah memin- 
djamkan. $ 45:000.000.000  un- 
tuk keperluan pembelian dan 
pembuatan, hingga djumlah 
uang jang dipindjamkan telah 
'meningkat . mendjadi $ 3.000. 

':k 4, Dalam lapangan? per- 
ekonomian jang membutuhkan 
produksi lebih besar, telah di- 
langsungkan rentjana2 perlua- 
San: ketika tahun 1951 misal- 
'nja kapasitet produksi badja 

ngan “4.000.000 ton ,,ingot” 
tiap2 tahun: kapasitet produk- 
s aluminium tiap tahun telah 
meningkat dengan 15.000 ton: 
kapasitet tenaga listrik me- 
ningkat dengan lebih dari 7 
djuta kilowatt. see 
Ck 5. Baik dilapangan pro- 
duksi militep maupun  indus- 
tri2 pokok, telah diletakkan 
“dasar2 bagi perluasan. jang 
akan “dilaksanakan dalam ta- 
hun2 t952 dan 1953 
'Semuanja ini telah dilakukan 

dengan pergeseran? jg relatif 
ketjil, bagi perekenomian sipil. 
Wilson meramalkan, bahwa 
'tiap2 tahun — sekurang2nja 
sampai dengan tahun 1954 — 
untuk keperluan pengeluaran 
militer Amerika dibutuhkan 
uang sedjumlah kira $50.000 
"000.000 untuk bulan? iad, Ame 
"rika, sangat membutuhkan tem 
baga. bodija dan aluminium un- 
tuk usaha pertahanannja. 

  

DARI KALANGAN 
'TIONGHOA. 

Perkumpulan saudagar2 Tionghoa 
(Tionghoa Siang Hwee) di seluruh 
Indonesia tahun ini 'akan  mengada 
kan konperensi besar 'di' Malang pa 

ja.d.  Persiapan2 
untuk konperensi tsb. kini“ telah di 
adakan. Dalam konperensi besar itu 
“nanti akan dibitjarakan soal2 perda 
gangan dan perekonomian ditindjau 
dari sudut kewarganegaraan, berhu 
bung termijn repudiasi, tg. 27 Desem 
ber 1951 kini telah liwat. 

RAPAT KOOPERASI. 
Bertempat di ruangan pertemuan 

“Kantor Papak baru2 ini telah diada 
kan"rapat ' koperasi oleh pegawai? 
PKP dibawah pimpinan sdr. Kamari 

anggaran dasar 'dan tumah tangga   
“pengurus sbb.: ketua Poernomo, wk, 
koperasi telah “diadakan pemilihan 

ketua Abdulrachman, penulis Soe- 

1g “beh lama ini telah berlabuh dipela 
“buhan Yugoslavia dan me mbawa seorang tamu untuk 

-“marsekal Tito, jalah laksa mana muda Mathias B. Gard- 

"Skl, Angkatan perang Ame- 

Amerika telah meningkat. cle- £ Tn Ria EN ba 

1 TI Pita 

  

beberapa tahun satu kapal 

USA. Tampak: Marsekal Ti   
“to (kanan) sedang bertuk ar fikir dengan tamunja. 

un 

fensi USA 
Tahun'1981 Jl Sangat Dahsjat“—Tahun 
Ini Akan Merupakan Tahun Jg Tersulit 

pertahanan Am.-Serikat Char- 

ies E. Wilson hari Minggu jl. memberikan laporar-triwu- 
Truman diadam mana 

hanan Amerika Serikat ketika tahun 1951 
,Sarigat dahsjat”, akan tetapi tahun 1952 ini akan merupa- 
kan salah suatu tahun jang tersulit dalam masa mobilisasi ini. 

memegang kekuasaan jang kedua di Ameirka 

“Presiden Truman. 

dikatakannja ba 

Penduduk 
Dunia 

|Pada'Achir 1 Generasi 
Lagi Akan Berdjumlah 

4.000.000.000 

ENDUDUK DUNIA sega- 
rang .berdjumlah 2.400. 

000.000. Tap tahunnja bertam- 
bah dengan kira2 satu persen, 
dan dengan demikian menurut 
perhitungan para ahli, pada 
achir satu generasi lagi akan 
perdjumlah kira2 4000.600.000. 
Soalnja jang harus mulai seka- 
rang dipikirkan ialah bagaima- 
na bisa memberi makan kepada 
orang sebanjak itu? Para ahli 
berpendapat, bahwa orang ti- 
dak perlu kelaparan, kalau mu- 
(lai sekarang digunakan penge- 
tahuan un'uk menambah produk 

Isi, dan untuk ini diperlukan 
pendidikar massa. Hasil perta- 

ditambah dengan 
Anengetahuan Gan organisasi jg. 

Hasil. perikanan sekarang 
ada 1ik. 20.000.000 ton Siselu- 
ruh dunia.  Banjak dian 
tara ikan-ikan itu, antara lain 
ikan2 besar seperti ikan paus 
hidup dari plankton (( binatang 
sangat ketjil jg banjak sekali 
didapat dibeberapa lautan). 
Beberapa ahli itu berpendapat 
bahwa mungkin sekali pada sa 
tu masa manusia akan dapat 
melakukan “panen” plankton 
itu untuk dimakan Seperti seka 
rang mereka melakukan 
spanen” padi  Binatang-bi- 
natang kejil ini jang ternja- 
ta dapat memberi hidup kepada 
ikan2 paus jg besar itu diduga 
dapat djuga memberi zat2 jang 
diperlukan untuk makanan ma 
nusia. (Bahan9 dari Unesco). 

  

PPAS 

HARGA EMAS. 

Menurut tiatatan hari ini, tang. 
gal 8. Djanuari djam 11.090 harga 
emas di Semarang sbb.: 

. 

PO KA Ne ND BN Ana Rp. 32,25 
No, 24 aus Ti Rp. 81,25 
PN Ae eat aa NA Rp. 29,50 

Ceylon tutup pintunja 
buat importer asing. 

Baru ini Batik Trading Coy 
di Djakarta menerima surat 
dari relaSinja di Ceylon, bahwa 
pemerintah Ceylon kini telah 
mengambil tindakan tegas un- 
tuk melindungi perkembangan 
importer bangsa Ceylon. Dika- 
takan dalam surat itu, bahwa 
pemerintah Ceylon hanja akan 
memperkenankan sebuah, peru- 
sahaan. dinegerinja melakukan 
import, apabila perusahaan itu 
itu adalah milik orang2 Cey- 
lon dan mempunjai kaum bu- 
run jang 1007p - terdiri dari 
orang Ceylon. 

Orang2 asing dilarang me- 
njelenggarakan perusahaan im 
not ta 

  
   
SIARAN RRI S#MARANG. 

Tg. 8 Djanuari '52, 

17.00 Pembukaan, 17.05 Gending2 
dolanan, 17.30. Pengumuman " dan 
warta daerah, 18.00 Manasuka untuk 
Angk. Perang O. K. Sinar “Tjandi, 
19.00 Tanda waktu warta berita, 
19.15 Dunia olahraga oleh “majoor 
Suharso, ' 19,30 Nusantara Hawaii, 
20.00 Sari warta berita, 20.05 Siaran 
pemerintah, 21.00 Berita bhs. Djawa 
21.15 Gema Sahara, '22:00. Warta 

terachir,   prapto dan ' Soeratman dan bendaha 
' ra: Saptono. dan. Soemowinoto, 

  

berita atjara esok - hari, 
23.00- Tutup, 

Lipa rama 

kan Guru2 Dan 

daratan Tiongkok sedjak RRT 
tak akan dapat memberi kabar? 

cy (Kantor berita RRT)... 

Akan tetapi ia telah membu 
at penjelidikan2 jg saksama 
tentang rentjana2 Peking, poli 
tik, usaha2 Gan soal2 pendidik 
an. Ig mengatakan bahwa dim 
memasukkan perobahan -sistim 
di Tiongkok, RRT merentjana 
kan akan menasionalisir farm2 
nja dalam masa generasi ke-2 

atau ke-3 jad. Umpamanja, se 
orang petani (farmer) jg mem 

punjai seorang isteri dan 3 
orang anak diperbolehkan me 
ngerdjakan 20 mow tanah, luas 
nja tiap farm diberbagai tem 
pat dalam negara berbeda2 se 
suai dengan keadaan .tebalnja 
penduduk setempat. :Dia dan 

ke-empat anggauta keluarga 
nja boleh mengerdjakan tanah 

nja untuk menghasilkan - ma 
kan .sekeluarga pada waktu 

ini, tetapi djika anak2-nja nan 
ti kawin, dan ia mulai mempu 
njai tjutju2, diumpamakan 3 
crang tjutju dari tiap2 anak- 
nja keluarga tsb akan mendja 

di beranggauta 17 orang: peta 
ni dan isterinja 3 orang anak 
nja dan 3 orang menantunja 
ditambah 9 orang tjutju2nja. 

Petani2 jang telah sedjak 
dulu. turun-temurun adalah ke 
luarga pe'ani jg- kebanjakan 
mempurjai banjak pekerdja2 ig 
membantu pekerdjaannja, lebih 
banjak dari pada jang dapat 
diberinja makan dengan hasil 
pertaniannja atas tanah jg ha   'nja 20 mow luasnja itu. Kea 

adaannja akan makin djelek, 

djika telah sampai kepada ge 
neraSi ketiga. : 

Pada waktu kesukaran me- 

muntjak itu pemerintah RRT 

akan - menasionalisir semua 
farm dengan mengemukakan 

alasan bahwa para petani per 

Seorangan itu tak akan kuasa 
membeli alat2 pertanian dan 
perkebunan jg modern untuk 
menanami dan mengerdjakan 

tanahnja ataupun mereka 
akan mengadjukan alasan? la 

in, demikian “orang tsb mene- 

ruskan keterangannja. Ditam 
bahkannja: dim pada itu mung 

kin Peking akan mengirimkan 
pemimpin2 pertanian untuk me 
ngambil bagian dan memasuki 

industri RRT. 

Bendungan Huai dan 

pengangguran. 

Dengan menjinggung-njing- 

gung rentjana RRT untuk me 

ngatlakan sebuah bendungan 

raksasa disungai Huai jang 
membutuhkan beribu-ribu pe- 

kerdja, orang tadi mengata 
kan bahwa kini jang bekerdja   “pada rentjana tadi meningkat 

dari 2.000.000 orang mendjadi 
5.000.000 orang pala dua bu 
lan jang terachir ini. Kenjata 
an banjaknja pekerdja tadi bu 
kanlah berarti bahwa RRT ber 
niat sungguh2 untuk memper 
tjepat selesainja bendungan 
tadi, — demikian kata orang 
tsb selandjutnja —, tetapi itu 
lah hanja membuktikan bahwa 
nengangguran di RRT banjak 
sekali djumlahnja hingga Pe- 
merintah terpaksa mempeker 
djakan mereka dimana sadja 
sebagaj suatu usaha untuk me 

nampung mereka. 
Orang dari daratan Tiong- 

kok tsb selandjutnja mengata 
kan bahwa rakjat ditanah pe- 
dalaman mempunjai anggapan 
bahwa pemuda2 “jang beker- 
dja turut memperbaiki sungai 
Huai, boleh dikatakan dipersi 
apkan untuk dimasukkan dlm. 
Angkatan Perang RRT, djika 
kekuatan badan mereka telah 
mengidzinkan dan djika telah 
mendapat pendidikan seperlu- 
nja. 

Parade dan mutu 

peladjaran 
Sumber tsb menjatakan sete 

rusnja 'bhw sampai kini RRT 
tidak mendapat kemadjuan jg 
memuaskan dalam lapangan 
penclidikan. -Katanja ini dise- 
babkan karena'“para guru, .pa. 
ra Mmahaguru sekolah2 tinggi 
dan mahasiswa2 terlalu banjak 
harus mengikuti pergerakan, 
mengambil bagian dalam para 
de2 rapat2 dis hingga tenaga 
dan kepandaian mereka jang 
disumbangkan dalam dunia 
pendidikan hanja tinggal sedi- 
kit sadja. Tingkatan peladjar 

an sangat rendahnja pada wak 
tu ini, Meskipun 'rakjat RRT 
itu sebenarnja suka bekerdja   
  

(keras dalam waktu. jang lama, 

m
e
 

ari RRT 
Dim Dua Atau Tiga Generasi Lagi 
Pertanian Akan Dinasionallsir —Pe- 
.ngangguran Bertambah Banjak ? — 
Mutu Pengadjaran Turun Disebab- 

Murid2 Terlalu 
Sering Parade Dan Rapat2 . 
"— Oleh: Bob Sun: PANA “Hongkong — 

ADA WAKTU INI RRT sedang merentjarakan akan me- 
rasionaliSir usaha2 pertanian jg sedikit besar (farms) 

jg letaknja tersebar diseluruh n 
baru datang dari daratan Tiongkok menerangkan kepada se- 
crarg wartawan Pan Asia (PA NA): Orang 

egara, demikian seorang jang 

tsb jg tinggal di- 
berdiri mengatakan bahwa ia 
mengenai RRT seperti apa jg 

seama ini dibatjanja jg berasal dari New China News Agen- 

Eisenhower 
| JENDERAL DWIGHT D. 
D KHisenhower, pang ima ter 

tinggi pasukan2 Atiantik di Ero 
pa, hari Minggu jl. mengutjap- 
kan pidato penutup-tahun dimu 
ka tjorong televisi. ' Dikatakan 
nja bahwa ketika tahun 1951 
telah tertjapai ,,banjak kema- 
@juan” dalam kampanje utk. 
mempertahankan Eropa Barat, 
wa aupun perang? antikKomu- 

nis di Timur: Djauh mempunjai 
»akibat sebaliknja”. Ditorang- 
kannja bahwa perekonomian? 
nasional negara? Eropa sangat 
dirugikan oleh perlombaan per 
sendjataan kembali. ,,akan te- 
tapi kemerdekaan itu memang 
tidak bisa dibe i dengan marah 
Sadja”. 
Eisenhower seterusnja me- 

ngatakan, bahwa dalam tahun 
jang lampay ini achlak angka- 
tan perang dan penduduk sipil 
bertambah kuat. 
Ditandaskannja bahwa pe- 

perangan jang dilakukan oleh 
negara2 Barat di Korea, Indo- 
china dan ',daerah2 penting 
lainnja” meliputi kepentingan 
seluruh dunia. 

Mengenai kerdja-sama kolek- 
tif negara? Barat Eiserihower 
mengatakan bahwa. negara2 
Barat2 harus membuktikan, 
bahwa dengan setjara sukarela 
mereka bisa menghasilkan per- 
satuan dan keberanian jang te- 

guh, untuk ,membandingi fa- 
natisme dan persatuan jang di 
paksakan oleh diktatur”. 

Ia tak hendak memberi ko- 
mentar atas pertaniaan apa- 

kah tiap2 negara Eropa jang 
mendjadi anggota Pakt Atlan- 
tik memikul bagian dari beban 
pertahanan ini dengan  seadil- 
adilnja. 

  

akan itetapi ternjata keadaan ne 
gerinja belum memuaskan sa-: 
ma “sekali, demikian “keterang 
an.orang tsb. Pemerintah RRT 
selalu mengadakan -pemberan 
tasan elemen2 "jg tidak dapat 
dipertjaja”,. karena djika -ele- 
men2 ini dibiarkan hidup ber- 
kembang, maka mungkin ia 
akan menjebarkan pengaruh- 
nja diantara rakjat “dan serda 
du RRT dalam tjaranja berpi- 
kir demikian “keterangan se- 
orang dari Caerah pedalaman 
Tiongkok itu “kepada seorang 
wartawan Panasia.' 

AnekaD 
SOLO. 

Solo supaja mendja- 
di kota Universitei. 

Kabar tentang akan didiri- 
kannja Universiteit jg bersifat 
umum di kota Solo, telah men- 
dapat.perhatian sepenuhnja da- 
ri Walikota Surakarta Moh. 
Saleh. 

Sebagai sambutan atas usaha 
tsb. Walikota Surakarta men- 
djardjikan akan memberikan 
tanah setjukupnja guna pendi- 
rian gedung utk Universiteit 
tsb.jalah tanah di sekitar Ngem 
plak, dekat lapangan olahraga. 
Hal itu sesuai pula dgn rentja- 
na perluasan 'Kota Surakarta 
kearah utara. 

- Walikota : Surakarta. menga- 
takan, bahwa memang mendja- 
di “tjita2nja utk “mendjadikan 
Solo mendjadi Kota Universi- 
teit.  Faktor2 guna terlaksana- 
nja tjita2 tsb..memang terdapat 
di kota Solo, “mitsalnja faktor 
sedjarah, “kebudajaan, sosial 
dsb. ' Dan ,,voedingsbodem”-nja 
pun tjukup ada, mengingat ha- 

Sebagai wanita jang ber-. 
pakaian terbagus didunia | 
untuk tahun 1951 telah , 
terpilih . oleh New York : 
Dress Institute, Princess . 
Margaret Rose: ini adik : 
dari puteri mahkota-Ing- » 
geris. Diantara jang: tcr. | 
Sebut: lainnja sebagai-wa : 
nita jang “best-dressed” ' 
antara lain, Duchess -of 
Windsor, Nj. Henry Ford - 

F 

  dan bintang film Marlene. ' 
Dietrich j 

II, Nj. Douglas MeArthur :| 

    
     

   

      

   
   

  

       
     

    

      
      

  

          

   

  
Anni 
Sapty 19 Djanuari (kompeti 

si) Poris I lawane CHTCS 'I, 
Minggu, 13 Djanuari (persaha 
batan)  CHTCS I lawan “Sisa 
PSIS, Saptu 19 Djanuari PSIS 
Muda lawan PSKS (pertandi- 
ngan jang terachir tni tidak di 
pungut bajaran). Semua "-per- 
tandingan dilakukan di Stadion 
pada djam 16.20. Lebih. djauh 
diumumkan “mengenai “protes 
“dalam “pertandingan “Poris II 
lawan CHTCS TI “pada: tanggul 
20 Oktober. 1951, hukuman. ten 
dangan 12 pass (penalty kakan 
diambil pada tanggal 12 Dja- 
nuari jang akan datang di Sta 
dion dengan dipimpin oleh: wa- 
sit ARC Smit. 

Federasi Angkat besi. 
Atas usaha dari. kedutaan .be 

sar RI di London. 
Weightlifters Ass. “(Iawla)' te- 
lah diterima mendjadi anggota 
dari Fed. Angkat Besi-sedtnia 

(Fed. Int. Halterophile) jg ber 
pusat-di Paris. Selain itu, ketua 

Fed. angkat “besi Indoresia, 
Boon Seen Sze telah .:diterim 
sebagai 
Federasi internasioral 'itu' jang 

akan diadakan di Helsinki di yu 
lan Djuli jad. berbarengan dgn 
diadakannja Olympiade interna 
sional disana. , 

Dgn diterimanja “Iawla sbg. 
anggota federasi augkat besi se 
dunia itu, maka “kini djumlah 
toporganisasi keolahragaan di 
Indonesia jang sudah adi 
anggota organisasi 'internasioal 
dalah 5. jaitu "Pelti ' (tenhis) 
PBSI (bulutangkis), Pasi (atl:- 
tik), PSSI (Sepakbola) “dani 
Iawla. 

    

    
jawaTengah | 

SALATIGA. 

RSU akan-diserahkan pada 

. kota-pradja., 
. Rumah sakit. Umum: di'Sala- 

tiga jg “berdiri sedjak -tahun 
1945 setelah kemerdekaan dan 
Sampai saat ini dibawah penga 
wasan Djawalan Kesehatan Ka 
residenan Semarang dalam bu- 
an ini akan diserahkan kepa- 
da ko-a pradja Salatiga R.S.U. 
sedjak penjerahan - kedaulatan 
dipindah dari Dj. Solo 121 (ru- 
mah partikelir) ke bekas ru- 
mai sakit militer ig kini mempu 
njai capaciteit amek 150 pen- 
derita.  Poliklinieknja “setiap 
hari dikundjungi 'rata2 - oleh 
150 orang. Banjaknja pegawai 
(djururawat d.ll,) ada 110, 
Jang mendjadi dokter-pemim- 
pin dr. Abdul Rivai. 
Adapun polikliniek dan balai 

pengobatan penjakit  trachoom 
jang berada di Djalan Mesdjid 
1 masih langsung dibawah pe- 

Ingawasan Djawatan Keseha- 
tan Kabupaten Semarang. 

Salib-Putik. 
Penggurus Salib-Putih (Wit- 

“   njaknja Sekolah2 Menengah 
Atas di. kota tsb. 

“Perampasan2 
Berlawanan dengan jang di- 

harap-harapkan maka ketentra- 
man di Solo tidaklah bertambah 
baik setelah diadakannja djam 
malan. Beberapa kali telah ter- 
djadi perampokan dan dalam 
minggu jang lalu dua orang jg 
mengendarai sepeda telah diram 
pas sepeda serta djam tangan: 
nja oleh beberapa orang ber- 
sendjata. Ini lebih mengchawa- 
tirkan kepada Solo pada umum-   te Kruis Kolonie) . jg.diwaktu 

pendudukan Djepang diganti 
nama Sonopopo, minta dikabar- 
kan bahwa, pemeliharaan, orang 
miSkin itu tidak lagi kepunjaan 
Jaiasan Amal Kristen, akar te 
api sekarang. mendjadi milik 
perkumpulan Sa'ib-Putih, diba- 
wah pimpinan dr. Probowinoto 
Mengenai berita suibsidie 
161.000 rupiah jang kita #mum 
kan tempoh hari adalan' ti - 
dak benar. Betul Sa- 
lib-Putih (akan) menerima "mb 
sidi, akan tetapi banjaltnja ve 
lum mentjukupi untuk : membea   Mja adalah sebuah kota jang 

aman. r Ge Lipa man 

  

jai kebutuhan2 sehatislyari jg. 
diperlukan, ! 
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| Mengantj
am Dae- 

saban       
nan 

| “Okaha2 jang telah didjalankan se. 
4 Desem Gjak achir bulan ber jang Ia, 

pendjualan be. tu jalah antara lain? 
i suntikan   dan pihak Djawa. 

1 peme. 
riksaan : “kesehatan pendu 
duk.. Menurut keterangan jang di. 
sampaikan kepada kita. untuk pen 
duduk Astanadjapura dan Palim: 
dan 

y 

A- 

telah djadakan suntikan” be 
ras masing2 2 ton dan & ton, se. | 
dang dari Djawatan Sosial telah di. | 
keluarkan untuk Astanadjapura ban. | 

500 kg. beras, 250 kg. katiang 
hidjau 100 kg, gula pasir dan Uang 

| untuk” ,werkverschafring” sebesar 
Rp. 13000— untuk Banrarudjeg 
1000 Kg. beras. 500 kg. katiang hi 
djau dan 250 kg. gula pasir, untuk 
Palimanan disediakan beras 500 kg. 
250 Kg. katjang hidjau dan 100 kec 
gula pasir ditam! 

pertempuran 

Century Tanks 
' Inggris 

  

A 

Beraksi, 
(Untuk Dapat Memukul, MundurjSe- 

rangan2|, Pedjoang Mesir 
Saran Hanafi al Sjarif Supaja Mesir Tetap Tinggal 

Netral Bila Petjah Perang. 
ARI FIHAK Mesir hari Sabtu dinjatakan, bahwa-dim. 
pertempuran jg berlangsung selama dua hari jg terachir 

di daorah terusan Suez, 24 orang anggauta polisi Mesir das 
penduduk preman telah tewas dan 30 orang mendapat luka2. 
Pembesar? Inggris dlm pada itu menguwumkan pula, bahwa 
delapa:: orang tentara Inggris mendapat luka2. Kerugian ig 
paling besar diderita fihak Mesir ialah di Suez, dim mana 19 
orang Mesir ielah tewas dim suatu pertempuran jg terdjadi 
antara orang2 Mesr dgn pasukan? Inggris jg dapat bantuan | 
tank2. 

: tek 
Menurut kementerian penera 

ngan Mesir 5 orang Mesir "elah 
tewas dan 6 orang mendapat lu 
ka2 dalam pertempuran didja, 
lan djalan.dalam daerah teru- 
san dalam mana pasukan? Ing 
gris telah melepaskan temba 
kan kepada penduduk preman 
Mesir. Korban2 difihak Inggris 
itu menurut pengumuman dinas 
penerangan tentera Inggris 'se- 
muanja djatuh dalam pertempu 
ran2 jang berlangsung 2 hari 
di Suez. Para opsir Inggris jg 
meminta bantuan dari ,.Centu- 

iry-tanks” jang beratnja 52 ton 
guna memukul mundur sera 
ngan pasukan2 “gerilja Mesir, 
menjatakan bahwa 8 orang ten 
tara Inggris telah mendapat lu 
ka2. Dari fihak- Mesir sebalik- 
nja dinjatakan bahwa dalam 

di Suez itu 15 
arang tentara Inggris telah ie 
was Seorang djurubitjara Ing 

bah uang Rp. 5000.— 
untuk 
nja penduduk jang ditolong di 

rang. 

LIMABELAS ORANG TEWAS KA 
RENA KETJELAKAAN 

Limabelas orang telah menemui 
duapuluh 

be 

rat. ketika sebuah bis dan sebuah 
Salvador 

“Bis tsb terbakar. 
ig 

diri 

adjal mereka. sedangkan 
orang lainnja mendapat Iuka2 

trem pada hari Sabtu di 
| melanggar. 

dan beberapa orang: penumpang. 
tidak dapat  menfelamatkan 
terbakar hidup2. 

»werkverschaffing”. anak. 

tanadjapura 1157 orang di Palima. 
nan 2078 otang dan Bantarudjes 810 

gris menerangkan, bahwa ang- 
ka2 jang diumumkan fihak Me 
Sir itu adalah ,berlebih-lebi- 
han”. 

Boneka Inggris 

dibakar 
menjuru Suatu boneka jang 

pai seorang serdadu Ingseris, 
pada hari Sap'u telah digar- 
tungkan diatas salah satu dja- 

      
  

lan raya dalam kota iro. Bo 
neka tadi kemud 

IranMenjetudjui 
. Sjarat2 Bantuan Ekonomi Amerika 

ERDANA MENTERI Iran Mohammad Mossa- 
.degh hari Saptu telah menerima baik sjarat2 

bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada Iran. 

Pernjataan tadi termuat dalam seputjuk surat darj 

Mossadegh kepada dutabesar Amerika di Iran. 

| Serdadu? 
Djepang 

Kini Ikat Bertempur 
 DalamijSatuan2 Ame-: 

| rika Di Korea? ' 
Pe ENURUT radio Pyong- 

yang serdadu? Amerika 
jang pulang dari Korea di Ame 
rika menerangkan, bahwapada 
hari? pertama bulan December 
Ik. 100 sampai 150 serdadu Dje 
pang telah tiba di Korea, Me- 
mg. Baso radio itu dinjata- 

n. wa serdadu? Djepang 
itu kabarrja telah memakai pa 
Kaian seragam tentara Amerika 
dan dimasukkan dalam korps 
tentara Amerika ke 9 

Dikabarkan bahwa meroka 
itu telah mendapat didikan isti 
mewa di Djepang dan diadju- 
kan dalam pertempuran untuk 
menghadapi kaum gerilja pasu 
kan2 Utara dan ' selandjutnja 
ditugaskan sebagai peridjaga2 
pada kendaraan2. Dikabarkan 
selandjutnja, bahwa sedikit ha 

| Ti lagi akan tiba di Pusan suatu 
Kesatuan polisi negara Dje- 
pang, demikian radio Pyong 
vang: : 

Pj” 
ID YA ORANG ahli pengeta- 

far pada Taboritoriam penjeli. 
wikan atom pada College de 

echnigue 

  

ru pada Ecole Polytechnig 
Paris, kini berusaha menjem- 

mikroskop proton jang perta- 
ma, jg diharapkan akan dapat 
digunakan 
rang2 jang sangat ketjil dgn. 
memperbesarkamnja —— sampai 

. Kini mikroskop jang paling 
sempurna baru diguna- 
kam untuk mempe “benda 
sampai.300.000 kali. 

Id UTAN bikinan marusia jg. 
paling besar kini terdapat 

di New Zeeland mulai ditanam 
pada tahun 1920. luasnja 1000 
mil persegi, Jang ditanam ada- 
tah sematjam pohon . tjemara, 
jang kajunja diperlukan untuk 
bahan kertas koran. Direntjana 
kan utk membuat perusahaan 
kertas dengan biaja $ 30,000. 
000.—, Paberiknja jang perta- 
ma akan dibuat dikota Maru. 
para, jang dapat menghasilkan 
100.000 ton kertas koran, 
10.000 ton kertas lainnja dan 

L 10000 ton pulp, Dua pertiga 
| Akan disediakan utk, eksport 

- 

  

  
| tadi, 
bank tadi mengundjungi 

.belatar, 
“Iran mendapa: pen 

utk, melihat ba. | 

  
  

Menteri dalam negeri 
minta berhenti. 

Sementara itu Menteri dalam 
negeri dan menteri perburuhan 
ad-interim Iran, Amir Teymour 
Kala:, hari Saptu telah minta 
berhenti. Alasan?Zrja tidak di 
ketahui, akan tetapi kemudian 
didapat keterangan bahwa Ka- 
jah telah bertentangan paham 
lengan PM Mossadegh 
Menurut keterangan tadi, Ka 

lah teiah menuduh bahwa Mos- 
sadegh bersikap tidak suka & 
mar” dalam perundingan jang 
dilakukannja dengan wakil? 
Bank Internasional, ketika si 
dang kabinet pada malam Sap, 
ta 

Yakil2 Bank Interna 

sional ke Abadan. 
Selandjutnja uiwartakan, 

bahwa PM Mossadegh hari Sap 

tu telah memberi idzin kepala 
2 orang wakil Bank Internasio 
sal jang kini aia di Teheran, 
#ntuk menguadjungi bangunan? 
-1injak di Abadar, Iran Sela- 
tan. Dalam tukar-menukar su- 
rat kawat dengan Robert Gar- 
1er, wakil-presiden Bank Inter 
-asional, jang diadakan sebe- 

lum Mossadegh memberi iczin 

ia melarang perutusan 
Iran 

pemerintah 
djelasan ten 
A: 

sebelum 

  

tang usul2 bank di guna rae 

Ajelesaikan sengketa mirjal 
ngan Inggeris itu. 
Kepada wakil2 bank tadi, 

Mossadegh menerangkan pada 
hari Saptu pagi, bahwa kabinet 
Irama tak lama lagi akan mem 
bitjarakan soal 
perdagangan dengan Italia. Ke 
tiga anggota perutusan Italia 

  

'felah tiba di Teheran pada hari 
5aptu ini. 

Wakil2 Bank Internasional 
akan bertolak ke. Abadan pada 
hari Minggu. (AFP). 

Penuh kechilafan, 

, kata H. Grady. 
Dalam pada itu Henry Gra- 

dy, bekas duta besar Amerika 
Serikat di Iran, hari Saptu me 
ngatakam bahwa diplomasi Ame 

rika dan Inggeris dinegeri tadi 
penuh dengan kechilafan.. Da- 
lam pertjakapan dengan pers 
tadi Grady, seterusnja mengata 
kan, bahwa PM - Mossadegh 
mampu mengatasi kesulitan2 
jang dihadapi Iran, berhubung 
dengan hilangnia 434 dari 
penghasilannja jang disebabkan 

karora  bevhentinja- pemibaja 
ran royalty9 minjak. Menurut 

peridapat ' Grady,  Massadegh 
adalah sangat populer. Idee Ing 

gris bihwa Inggris: bisa meng 

pulingkan Mossadegh dan sikat 

Amerika jang setjara negatif 

menerima baik idee tadi, menu 

rut Grady adalah suatu kebo- 

bil oleh polisi Mesir. Didaerah: 
Terusan Suez 5 orang Mesir te 
lah ditahan pada harj - Sabtu 
berdasarkan tuduhan telah men 
djadi mata? Inggeris. Bertepa 
tan dengan kedjadian ini se- 
orang desertur dari gua'u kamp 
Inggeris telah ditangkap di Kai 
ro. Menteri dalam. negeri Mesir 
telah memerintahkan  supdja 
orang “sb. segera dimerdekas 
Kan. 
Sementara itu Kabinet Mesir 

pada -hari Minggu bitjarakan 
insiden2, jg terdjadi di Suez 
dlm 2 hari, jg belakangan ini. 
Diduga. bahwa 
ijuga membitjarakan penindjau 

hn kembali undang2 mengenai 
membawa sendjata, sehingga 
orang2 Mesir lebih mudah men- 
Dan izin utk memiliki sendja- 
a. 

Saran supaja Mesir ne- 
tral djika ada perang. 

Sementara Hu seorang wakil 
pihak opposisi partai Wafi, 
Hanafi al Sjarif . pada hari 
Saptu telah mengadjukan sa- 
ran SuPAja: pemerintah Me- 
Sir menjatakan Mesir dan Su- 
dan sebagai netral, djika ada 
perang. Sebagai alasan untuk 
kemukakan saran tadi, jang di   

ro. 50 | Hanafi. tegaskan 
ian telah diam | 

  
|mendjadi 

“Kalangan India tadi, 
A : 1 $ ia | al ITL : persetudjuasi'| umerika membantu pasukan? 

  
king tetap tidak akan ikut ser 

China 

YAH. Schwarz-tih lulus dari udfjian   dohan, (U.P») 

muat oleh harian Al Misr”, 
bahwa  me- 

ngingat. kedudukan geografi 
Mesir dan konjataan bahwa 
Terusan Suez ada dalam wila- 

jdh Mesir, makg perlu untuk 
Mesir berdiri “diluar semua 
pertikaian. Kenetralan sedemi 
kian adalah sswadiarnja lebih2 | 
setelah Mesir tidak mempunjai ' 
maksud2 jang — imperialistis. | 
Dia achirnja kemukakan bah- 
wa djika Mesir menjatakan di- 

rinja netral maka Mesir tidak 
akan dapat dipaksa untuk  tu- 

rut serta dalam salah suatu 
perdjandjian militer  interna- 

sional. 8s 

DR. SCHACHT DIMINTA 

MENDJADI NASEHAT 

PEMERINTAH MESIR 
TULIS ,,AL MISRP”. 

Harian Mesir .,Al Mis- 

ri” mewartakan pada hari 

Saptu, bahwa Dr. Hjalmar 

Schacht, bekas 

Reichsbank Djerman, te- 

lah diminta oleh pemerin- 
tah Mesir untuk bertindak 

penasehat “ ke- 
uangan baginja. Menurut 

harian tadi, Dr. Schachi 

mungkin sekali akan me- 
nerima baik undangan ini. 

presiden 

Asal Tiongkok 
Tak Digempur 

Gej 

IAI 

Kabinet Mesirj 

  Tampak tn. Yekta waktu     Pada tanggal 4 Djanuari . jang lalu telah bertolak dari 
Djakarta duta besar Iran di Indonesia, tn. Ahad Yekta 
menudju ketempat kedudu 2 jang baru New Delhi. 

berangkat antara lain diantar 
kan oleh tn. Moh. Natsir (kiri) dan juta besar Perantjis 

|'tuan Gauguie 

      

Se-Abad 

& 

sebelumnja. 
88 

Djalan kesitu sudah dibuka 

oleh Wahidin. Maksud Wahidin 
waktu dua kali membuat per- 

djalanan diseluruh Djawa, bu- 

kamnja hendak mendirikan per- 
kumpulan " demikian. Adapun 
jang ditjitakan jalah mendiri- 
kan suatu amal-wyjata. Suatu 
studiefonds. Kemudian, sete- 
lah BU. berdiri, amal-wijata 
ibu didjadikan salah satu usa- 
ha. Sedang B.U. merupakan per 
kumpulan, jang  bertudjuan 
hendak mentjapai ,,harmoniese 
ontwikkeling” (kemadjuan jg. 
selaras) tanah-air dan bangsa. 
Kala itu ialah baru Djawa dan 

    Madura. 
  

Blok 
EGARA2 | BARAT telah 

kan, bahwa masalah Korea 4 
dang ini. Selain ketiga negara 

Gjuannja dgn usul Rusia itu. 

Stalin Ber- 

sedia 
Mengadakan Perundi- 

ngan Diluar Sovjet? 

UATU SUMBER tinggi 
»Tirai Besi” di Paris pa- 

aa hari Djunat menjatakan 
bahwa Stalin mungkin akan ber 
sedia meninggalkan Sovjet Uni 
u'k mengadakan pertemuan dg. 

  

  
prinsiprja menjetudjui usul Rusia utk 

manggil Dewan Keamanan bers H sa 
berapa soal jg mendesak, demi Kian kabar jg diperoleh UP pa- 
da hari Sabtu dari kalangan J8 lajak mengetahui. Dikabar- 

dibitjarakan dlm si- 

jg setudju dgn pakt keamanan Kolektif, 

Usul Russia 
.. Dalam” Prinsipnja Diterima Oleh 

Barat 

Menilik keadaan masarakat 
| kita diwaktu itu jang sangat 
tertekan dalam  gelap-gulita, 
dan luasnja lapangan jang di- 
indjak B.U., dapatlah “dipa- 
hamkan, bahwa berdirinja B.U. 
tiu misalnja oleh R.M, Suwardi 
Surjaningrat, (Ki Hadjar De- 
wantara) dinjatakan sebagai 
suatu .,politiek verschijnse?”, mengambil keputusan ut 

dgn saeunag 2 Suatu bajangan politik. Malah 
1g guna : bitjarakan be- | Oleh almarhum R.W. Dwidjose- 

ji dak akan 

wojo, B.U. disebut sebagai per 
kumpulan politik ,,anak-nege- 
ri” jang pertama: de ,Inland- 

Barat, djuga delapan negara | S8” politieke moedervereniging. 

tk Siapa gerangan 

amanan guna membitjarakan 

fingin”. Sementara itu nega- 
ra2 Barat tidak menjetudjui tu 
rut tjampurnja Dewan Keama 
nan dalam perundingan? sen 
djata dan Amerika Serikat me 
rasa kuatir, bahwa usul Rusia 
akan mempunjai pengaruh jg 
djelek terhaclap perundingan2 
di Pan Mun Jom. 

Keputusan negara2 Barat 

  

bemimpir2 Amerika Serikat | 92an negara2 jang menjetudjui 
dan daneoria asalkan tempat pakt keamanan kolektif untuk 
pertemuan itu tidak terlampau | dalam prinsipnja menjetudjui 
ljauh dari perbatasan? Sovjet | usul Rusia “Dewan Ke 
Rusia. Disebutnja kota Stock! 
Hola sebagai tempat jang da. 
pat diterima urtuk mengada- 
kan konperensi tingkat tinggi 
Gemikian itu. 

Menurut sumber tersebut Sta 
in sendiri mungkin akan memi 
ih Praha atau Berlin untuk tem 
bat pertemuan itu tetapi kala. 
ngan2 di Moskow kabarnja ber 
pendapat bahwa “pihak Barat 
1kak akan menjetudjui kedua 
tempat tersebut. Sumber: itu 
relandjutnja menjatakan bah- 
“a Stalin rupa2nja ingin me- 
igadakan pembitjaraan2 ting- 
kat tinggi setjepat keadaan 
memperkenankan untuk menda 
pat keterangan2 sendiri dan 
aengumpulkamn bahan2 untuk 
kemurgkinan mengadakan pe 
rundingan2 lebih landjut guna 
mengusahakan penjelesaian 
»globaal” (dalam persengketa- 
ar antara dua blok dumia seka 
Tang ini). Bertentangan dengan 
'pendapat2 Barat Stalin kabar-   Indo China Pasti Tidak! ' 

Akan Diseranygeja-Pen- 
dapat Kalangao India : 
MALANGANG India dalam 

PBB di Paris tidak per- 
tjaja tentang kemungkinan In- 
do. China diserang oleh RRT, 
walaupun ada desasidesus ten 
.ang ini di Paris dan Washing- 
tor Djika wilajah Tiongkok di 
serang oleh pasukan Amerika 
atau PBB barulah ada kemung:- 
kinan Indo Ching diterdjang 
vieh pasukan2 RRT. “Menurut 

sekalipun 

Perantjis di Indo China, Pe- 

nja mempurjai pendirian bahwa 

ta dalam pertempuran? di Indo | PE 

Tetapi pemerintan India ang 
gap biasa sadja jang pemerin 
tah Peking membantu Repu- 
blik Rakjat Vietnam oleh kare 
da dua pemerintah ini menga- 
zui satu sama lain. Demikian 
lah soal RRT kirim sendjata 
antuk pasukan2 Ho Chi Minh 
edalah hal jang normal-sadja. 
india tetap pertjaja bahwa Pe 
king tidak akan serang negeri 
fain di luar batas Tiongkok di 
ka lebih dulu wilajah Tiongkok 
idak digempur, Kalangan In- 
Ta tadi jang sudah buktikan 
mempunjai keterangan? sa- 
ngat baik mengenai maksud? 
RRT, sangat pertjaja bahwa 
Indo China tidak terantjam ba 
haja diserang pasukan RRT 
relama wilajah Tiongkok, teru 
tama Manchuria, . tidak  dise- 
rang lebih dulu. (AFP). 

LULUS UDJIAN DINAS TEHNIK 
ELEKTRO. 

Kepada kita dikabarkan. bahwa 

  
STALIN 

untuk membuka djalan kearah 
penjelesaian demikian itu pem 
bitjaraam2 harus dimulai pada 
tingkat tinggi antara pemuka? 
negara jang mempunjai kekua 
saan setinggi2nja. 

Pendirian Sovjet 
Menurut .sumber tersebut pendiri, 

An Sovjet ialah bahwa penjelesaian2 
Dalam masalah2 Timur Djauh akan 
lebihmudah tertjapaj daripada ma. 
salah2 Eropah, Dikatakannja bahwa 
'pihak Soviet. boleh djadi akan me. 
nerima ..status Gguo” dalam perum. 
lingan2 persiapan. Empat Besar . di 
Paris pada tahun jang lalu (jang 
gagal karena- pihak Barat menolak. 
untuk memasukkan masalah Pakt 
Atlantik dalam agenda, Red.), djika 
sebagai. gantinja Amerika Serikat se, 
dia mengakui pemerintah - Republik 
Rakjat Tiongkok dan negara2 Barat 
mendjalankan. politik angkat ta. 
ngan” terhadap negeri itu. 

Pemerintah Soviet kabarnja ber. 
pendapat bahwa tindakan2 demikian   kandtdat Dinas Tehnik, Elektro .pa 

da Faculteit Tehnik dj Bandung, Ta 

itu adalah sama dengan mengakui 
skenjataan2. dan realiteit” “oleh ko. 
dua pihak: P aa i 

amanan dengan segera menga- 
Gakan sidang, diambil pada ha 
ri Sabtu pagi. Dalam usul Ru 
sia tersebut selandjutnja dju- 
ga diminta pembitjaraan masa 
lah Korea dan penghentian men 
terj luar negeri Dean Acheson 
Oleh sebab itu negara2 barat 
hanja menjetudjui bahwa De 
wan Kemanan membitjarakan 

soal2 mengenai perang dingin 
pada umumnja. Lebih landjut 
Ctanggap bukan tidak mung- 
kin bahwa negara2 Barat akan 
ikut serta setjara aktif dalam 
sidang kilat Dewan Keamanan 
jang mungkin dihadiri oleh men 
teri2 luar negeri sebelum di- 
tjapai gentjatan sendjata di 
Korea. 1 

Sementara itu Panitia politik 
chusus dari sidang umum PBB 
pada hari Sabtu telah meneri 
ma baik resolusi 'lima negara 

— ag dana prang2 India di Uni Afrika 
'latan. Resolusi ini jalah satu2 
  

   
| ja resotusi jang dibitjarakan 
,hari itu dalam panitya. Dalam 
| resolusi ini diantaranja diusul 
| kan untuk mengangkat sebuah 
| panitia tiga orang jang bertu 
gas untuk menggerakkan ke 
dua pihak dengan djalan perun 

ini diterima dengan 41 suara 
setudju, dua tidak setudju dan 
13 blangko. Adapun resolusi 
ini dimadjukan oleh Indone 

sia, Birma, India Iran dan 
Irak. Ta 

     
     

  

RADIO PEKING MENUDUH : 
Radio Peking hari Saptu 'ini 

menuduh, bahwa pihak PBB di 
Korea bermaksud ' menahan 
160.600 orang tawanan Utara, 
apa bila perletakan sendjata 

sudah tert l 
  

“ Kesediaan Stalin 
0. disangsikan 

Djum'at malam, m 
Sa na utk. 

bersedia “utk - 
jet Uni : 

jam. itu, 

pertemuan antara 
Truman, Kabar? ini disiar2dkan 

rerisiAmerika, demikian pembei 
tadi. (AFP), « re 3 “73 

Rusia pada hari Kemis me 
ngadjukan usul untuk segera 
mengadakan sidang Dewan Ke 

roal2 jang ada dalam “perang 

Sementara itu. Pembesar3 dari ke 
mentetjan luar negeri Amerika pada 

enerangkan tidak    

kan sebagai propaganda. mendjelang 
Churchill . dan 

un 

tuk mengganggu perundingan? Ing- 

Wahidin. 

Orang tuanja tak -“diketemu- 
kan primbonnja. Hanja dikata 
kan bahwa ajah dan ibu Wahi- 
din ditempat tinggalnja, dide- 
sa Melati, selatan kota Djokja, 
Alm hidupnja sangat dihormat 
ran ditjinta oleh segenap pen 

duduk. Ajah Wahidin, nama 
dan pekerdjaannja, sulit dila 
tjak (diusut) Dikatakan dia 
seorang 'ronggo. Suatu gelar 
kuno. Namun 'ronggo' dapat 
ijuga nama, bukan gelar atau 
pangkat Keluarga Wahidin ia 
lah keluarga terhormat. Halus 
budi pekerti dan tegur sapanja. 
Wahidin sendiri sedjak -ketjil 
telah kelihatan sifat2nja ig lu- 

ar biasa, Kelihatan banjak ini- 

siatip, Otak dan perasaannja 

hidup. Dia tjerdas. 
Ajah Wahidin mempunjai se 

orang saudari, bersuamikan se 
prang penata (administratur) 

perkebunan. Namanja perkebu 
nan Wonotjolo, didaerah Sra- 
zen Penata itu seorang Djer- 
man, Fritz Khale. Sifat2 Wah - 
din jg sangat menarik, menje 
babkan ia dipungut tuan Khale 
itu dan disekolahkan pada ELS 
Ji Lodjiwetan, Solo. Pada per- 
tengahan abad ke 19 diseluruh 

  
dah bagi anak2 Belanda dan 
anak2 bukan Belanda jg dapat 
.keistimewaan. Dalam praktek- 
nja sukar sekali seorang anak 
negeri. diterima djadi murid 
ELS. Daripada 7 ELS itu jang 
satu didirikan diktoa Solo. 

Wahidin jg dilahirkan didesa 
Melati, Djokja, pada tg. 7 Dja- 
nuari 1852 itu masa ketjilnja 
ada di Sragen dan bersekolah 
di Solo. Setamatnja pada seko 
lah di Lodjiwetan Solo itu, Wa 
hidin melandjutkan peladiaran 
nja pada Sekolah Dokter Dja- 
wa jg didirikan di 'Betawi', pa 
da.th 1851. ! 

: Sebagai Guru dan 
Dokter 

Lulus sebagai 'dokter Dja- 
wa, Wahidin dipekerdjakan 
djadi guru-bantu pada sekolah 
tsb. Dua tahun lamanja ia pang 
ku djabatan itu. Kemudian me 
lakukan dinas gubernemen dibe 
berapa tempat Sebagai guru ia 
dihormat dan ditjinta para pe 
ladjar dan disajang oleh para 

sar pengaruhnja kepada para 
patien. Oleh penduduk ia dipan 
dang sebagai pengetua Sebagai 
warga masjarakat jg berkedu- 

Hanna, diperlukan nasihat dan 
petundjuknja untuk keperluan 
lain2. 

Setelah pensiun, berdiam di- 
kota Djokja, djadi dokter asta 
na Pakualaman Penduduk se 
gala bangsa di Djokja 'meman 
dang Wahidin. lebih dari se- 
orang dokter. Halusnja tegur 
sapa, kesungguhan dan keichla 
san hatinja memberi pertolong 
an kepada sesama hidup me 
nempatkan Walfidin ditingka 
tan orang terhormat. 

Diwaktu senggang, Wahidin 
suka menggender. Dia gemar 
dan mengerti seni Pandai me- 
mukul gamelan dan mendalang. 

Tiap hari banjak selalu   Minta obat dan nasehat. Pasien 

20 Mei 1908, sesungguhnja me'vang 

7 Djanuari 1852-1952 
Hari-Kelahiran Dr. Wahidin: Salah Seorang 

:. Pelopor Gerakan Kebangsaan 
0.5 Oleh: Chronigueur — 

NG) 

URANG SEMPURNA reliek nasional kita dlm alam merileka ini, djika tidak diketahui 
merata oleh bangsa kita, siapa Dr Wahidin Sudirohusodo, Jg dimaksud dgn siapa, ja-: 

lah djasa dan artinja bagi kita. Perdjuangan nasional sudah lama meletus sebelum Kartini 
dan Wahidin. Hanjalah bentuknja bukan bentuk pergerakan, Barulah wulai dg 
jg dipelopori Dr. Wahidin, perdjuangan kemerdekaan itu kemudian berbentuk 
modern tjara barat. Dan inilah djasanja Budi-Utomo. B.U. jg berdiri di ,,Betawi? pada tg.. 

seperti sekonjong. Namun, sebenarnja sudah disiapkan 
| “ 

: 5 
iu kadang2 sedemikian banjak 
nja, hingga ia perlu dgn pem- 
bantu. Anaknja jg bungsu, Su 
leman (almarhum Dr. Mangun 
husodo) jg djuga sudah djadi 
dokter membantu dia dalam 
praktek jg hibuk “Adapun anak 
nja Jg Sulung, "Abdullah, hidup 
sebagai pelukis 

Dalam kesibukan itu  Wahi- 
din semakin mendalam keinsa- 
fannja, Sebagai seorang terke- 
muka dan berkedudukan isti- 
mewa, ia mempunjai - kewadji- 
ban dan tanggung-diawah . ke- 
pada masarakat  bangsanja. 
Lama direnungkan betapa ke- 
wadjibam itu dilaksanakan. La- 
md difikirkan tjara memberi 
pertanggungan djawabnja. 
Bangsa kita terliput dim suasa 
na gelap gulita. Adanjja hanja 
seroa takut dan kuatir. Merasa 
tidak mempunjai harga. Me- 
rasa kalahan.. Segala sesuatu 
tergantung kepada kemauan fi- 
hak jang berkuasa. 

Langkah pertama. 
Ditempuhnjy, djalan jang 

runtjing. Keadaan jang gelap- 
gelita itu diserbu. Alatnja su- 
'ratkabar. Wahidin tidak mau 
bergantung kepada orang lain. 

| Diterbitkannjalah sendiri oleh- 
nja, suratkabar,dua kali sepe- 
kan, Basanja Djawa dan Mela- 
ju. Suratkabar ini ,,Retno Du- 
milah” , pun ia pimpin sendiri. 

Mulai th. 1904, diterbitkan- 
nja sk. tersebut, giat “Wahidin 
menulis dan “memberi kesem- 
patan orang menjatakan pen- 
dapatnja tentang masalah 

aneka-warna, jang. tali-menali 
dengan nasib bangsa kita “dan 
usaha2 memadjukannja. 

  

  

DR. WAHIDIN 

Teru ama oleh kerabat Pa-       
Djawa ada tudjuh sekolah rer- ' saga SAMA TN 

  

pengadjar. Sebagai dokter be-" 

kualaman, dipelopori oleh. ai- 

jes Notod ra- 

d0 usaha Wahidin memper- 

cich bantuan lajak. Pangeran 
“Gu sendiri ialah kar-b- persa- 
habatannja. dengan - Wahidin. 
Dari fihak kaum guty sekolah 
diperoleh bantuan tjukup. Ada 
diantaranja jang diwaktu itu 
terkenal "progresif, jakni al- 
marhim Ruwjo Darmobroto, 
kakeknja mr. Sidarto Brotodi- 
ningrat kepala urusan rumah 

tangga ' presidenen sekarang. 
Banjak tulisandnja jang .me- 
njumbang  terbangunnja hati 

bangsa kita. Anaknja perempu- 

an kemudian terkenal sebagai 
seorang pelopor  kemadjuan : 
wanita. Nambnja. "nj. Siti Sun- 
dari Kartowadono (ibunja MT. 
Brotodiningrat tsb)... 

Salah seorang. .pembantunja 
Pak Wehidin. jang sekarang 
masih, hidup, falah Bh Ka 
wirjo, pegawii. . Kementerian 
Tol bg Tae didikan Masarakat 
di Djokja. “ 2 

Langkah. kedua 
Setelah dipandang ,agak ma 

tang”, Pak Wahidin mulai -ber 
gerak. Dalam th. 1906-ia mem 
buat perdjalanan. Beberapa ko 

ta.besar dikundjungi.. Ia men- 
datangi .orang2 terkemuka bi 

adjaknja mereka itu bergotong 
rojong mendirikan amal wijata. 

(studiefonds) Bangsa kita mila 

rat. Djumlah sekolah sangat se 
dikit. Djumlah murid dan pela 
djar pun tak besar Tanpa stu- 
diefonds, akan terhambat kema 

djuan anak2 kita menuntut H- 
mu-pengetahuan. Pengadjaran 
jalah pargkal kemadjuan, 

Oleh pangreh pradja Belanda 

jig menggunakan pangreh pra- 
dja ariak negeri. Wahidin dirin- 
tangi dalam usahanja. Ia ditu- 
duh seorang 'mata2 jg hendak 
mengatjaukan “tanah Djawa.   

orang ig datang : 'kepadanja! 

Seorang wartawan Belanda, 
almarhum. Jasper, al mengata- 
kan, bahwa kaum bupati mena 
riuh iri-bati kenapa bukan fi 
haknja jg 'mempunjai inisiatip 

  

diketahui Wahidin 

  
  

   

    

    

    

  

   
    

  

   
   
   

    

    

      

   

    

       

    

    

   

  

   

  

   

Budi-Utomo 
organisasi 

an 

«2 Tn 
demikian, Namun, Pak Wahidin 
tak undur setapak. Dia jakin ke 
sutjian maksudnja. Dan mak- - 
sud jg sutji itu keluar dari hati 
jg ichlas dan semangat ig dju $ 
djur. Dengan ketubian (toewij- ' 
ding), dengan tanggung djawab.s. 
(keberanian), dengan k tx 
dan pengorbanan jg tidak ber 
tara, Wahidin bekerdja- terus. - 
Anak negeri harus madju. Nas.. 
sibnja harus berobah. Harus 
Pintar2 seperti Belanda. Harus 
mendapat - pengadjaran sebas: 
njak dan seluas mungkin sDja- 
ngan hanja minta pada peme 
rintah sadja, kalau minta pada 
pemerintah itu bukan suatu tin : 
dakan mengemis, melainkan me ' 
nuntut hak dan mengingatkan . 
pemerintah akan  diandjinja. " 
Sebab itu, kita harus mendja- 
lankan siasat OPOR BEBEK, - 
jalah auto activiteit zelfwerk- 
zaamheid self-help! 

Gagal Wahidin dlm perdjala 
nan pertama itu Sambutan di 
n 

   w
a
 

£ 

Perdjalanan kedua mentjapai 
sukses - 

Perdjalanan kedua: - 

Perdjalanan kedua dibuatnja 
pada achis# th. 1907. menudju.. 
Djawa Barat. Sampai di Tjire- - 
bon, Pak Wahidin djatuh sakit, 
Ia diangkut ke Djokja. Tetapi... 
dasar njala api semangat dan — 
pengorbanannja terus mencruf | 
memanas dalam dada, maka sesi 
telah ia djadi sembuh, ditem-” 
puhnja lagi djalan sedjauh itu. 
Udjung pulau Djawa diKundju . 
nginja. Sebelum ja berangkat 
ke Serang, ia perlukan mene, 
muj almarhum tuan Pleyte dan 
almarhum Achmad Djajadining 
rat Bupati Serang Achmad &ja- 
jadiningrat waktu itu ada di' 
“Betawi”. Ia gipintai bantuan- . 
nja oleh tuan Pleyte dalam pe " 
kerdjaannja menjelenggarakan ' 
Pasar Gambir, aa 

Sebagai seorang bupati jang ' 
berhaluan 

progressif, Wahidin menjata, 
kan maksudnja hendak mendje 5 
ladjah Banten. 'bjajadiningrat . | 
menjanggupi bantuan.  Kedjadi 2 
an dikamar-) la Serang diada- . 
kan pertemua: Semua pegawai 
negeri hadir atzs perintah"Ach 
mad Djajadiningrat.. Diuraikan 
oleh Wahidin kandungan dp 
nja seperti jg berulang te 
ia perbuat dibeberapa. tempat. 

Kembalinja ke Djokja Pal 
Wahidin singgah di Djal ea 
Dua orang 'peladjar datang 
Pena n Sutomo dan 

uradji ' Dih an dua orang — 
pemuda itu Pak Wahidin men t 
elaskan maksudnja. Diberinja 

wedjangan kepada mereka Di 
bantu Suradji (Dr. O' TO: Bi 
di Klaten kini menant tjutu 
Wahidin: isteri dr. Tirtohagoko 3 
'alah seorang anaknja pelukis 
Abdullah), Sutcemo mengambil 
initiatip mendirikan — BII, 
dibantu para peladjar Stovia 
dan sakolah menengah lain2nja 1 

aa Suwardi Surjaning “ 
rat Gumbreg, Saleh Sijeimar 
dan Suwarno. Jia Bule 1 

Belanda terkedjut. 
Setelah berdiri beberapa Bu- 

di-Utomo atas usaha peladjar? 
kweskschool di Bandung Di 
Ja, Probolinggo, hoofdenschoot 
(kemudian Osvia) Probolinggo 
Avondschool Surabaja pula LN 
atas 'inisiatip Sutomo pada t 
2 og 1908, di Djokja di- 
adakan kongres 4 nertama. . 

Beberapa BU. Tn Nag Tn 
dalam ikatam organisasi besar— 3 
an pengutus besar. “ak 
sahkan anggaran dasar daa 

daftar-usaha Pa Epen 
Kongres dipimpin oleh Wa 3 
din. 2 13 LN 1 

Suatu makdjieat  terdjadi: 
»Anak-negeri” jang tidur 
njak, djaga. Het wonder is 
echied, Insulinde, de schome 
slaapster is ontiwaakt. “ki- 
an terkeluar serta-merta “per- 
kataan Mr. Van Deventer. ". 

Een schok, suatu kedjadian 
mengedjutkan, kata tuan Oou- 
wenberg. Pa as 

- Dikatakan oleh &uan Ci 1 
wenberg a.l. bahwa persiapan 
djalan dan pimpinan kon 
jang rapi itu sungguh2 
pol. Pembitjaraan2 dalam 
gres tinggi mutunja. 

Dr. Wahidin. berusia 56 1 
kala itu. Namu belum m 
lelah. dia. Dia duduk delam 
tiuk pimpinan. Kemudian “dx 
bawah pimpinan. sahabat-kari 
nia, Pangeran Notodirodio. 
bagai ketua, Pak Wahidin 
kil-ketua. maksudnia tertic 
Amal-wijata berdiri. (Be 
bung). 
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DYT4BE3AR AMERIKA 
SERIKAT “untuk Muang ' 

Thai, Edwin Stanton, hari Sap 
tu mengatakan bahwa ,,penga-   

  

ruh Komunis masih tetap ada 
Ii Asia Tenggara, akan tetapi | kota Amerika Serikat untuk 
Infiltrasi Komunis tidak banjals | mengadakan pembitjaraamg de- 

mentjapa, kemadjuan'. Stanton 
ketika hari Djum'at telah ber- 
tolak dari. Washington  menu- 
dju ke Bangkok, setelah, satu 
bulan lamanja “tinggal diibu- 

Tuduhun Sovjet - Alamat Bahaja 
ngdn pembesar2 kementerian 
luar negeri. 

Menurut “Reuter”, Stanton 
mengatakan bahwa kekuatan? 
revolusioner Komunis sedunia 
mungkin sedang merentjumi- 

Vkan-tindakcan, agresi “di: “Asia 

,merantjangkan ti 
si terhadap perbata 
Tiongkok” itu merug 
tu alamat bahaja,  & 

    
     

   

Tenggara”. Dikataka 
hwa tuduhan Sovjet. 
PBB, bahwa Ame   
 



03 

7 
# P1 

2 

Ts 

PE kk Serkat 

  

|..jang 
- 

   

  

    

              

   
    

  

    

    

  

  

Dalam Zir-busah sabun biasa: 
Iutjian lekas binasa, ...       

? # 

Dalam air-busah TJAP TANGAN 
#urjian taban lama! 

  
$ hemat dipakai 5 

besar chasiatnja 

tjutjian terpelihara 

  

5.51-6.155-8 bustan UNILEVER 

halus bagi tangan 

busahnja banjak 

beratnja tetap   
  

PENDJUALAN BEBAS 
Dapat segera dilever : 

:| Columbia 'Motors Coy Lid, FURWODINATAN: JK UR 28 
MEN EN 

  

   
BIRHITAM 

TJAP — SERIMpPI 

    

Kabar Kota 

KALAU BARANG BELUM 
"MAU HILANG 

Seorang reserse polisi Selagi 
berdiri didepan Kantorpos Bo 
djong melihat. seorang laki2 
membuka kuntji sepeda Re- 
leigh jang gisenderkan ditem 
kok, tapi tidak berhasil dibuka 
snja ja lalu pergi dan seben- 
tar lagi datang pula dengan 
membawa perkakas sematjam 
@raai serta mentjobanja kem- 

. bali membuka kuntji sepeda 
tersebut. Reserse ity mendjadi 
tjuriga dan orang Ku dtang- 
kap. Dua kawannja lagi, djuga 
alap2 sepeda pun ditangkap 
dan dua sepeda tjurian dikete- 
mukan pada mereka. 

ULANG TAHUN KE-DUA, 

  

« 

Berhubung “genap berdii 2 ta. 
hun, Minggu. malam kemaren Gabu. 
ngan Buruh Pelabuhan Semarang te. tah mengadakan perajaan di Gris. 
Tuan M.T, Ritonga terangkan se 

. tjara singkat riwajat G.B.P, antara 
lain dikatakan, bahwa selama ia di 
tahan organisasi itu agak kurang 
madju, tapi kinj diusahakan untuk 
memadjukan dan melantjarkan kem. 
bali djalannja organisasi itu. 
Mengenai tuntutan perbaikan na 

Sib dari buruh diterangkan kini be. 
tum dapat Yidjalankan “karena ke. 
adaan belum mepgidzinkan Dian. 
djutken buruh agar bekerdja giat 
dan baru nanti bitjatakan soal. per. ' 
baikan nasib. 

650 CC. GOLDEN 
FLASH TWIN B.S.A. 

Pun sedia untuk Prioriteit 

UTJAPAN TRIMA KASIH 
Dengan ini kami menghaturkan diperbanjak trima kasih 

atas kedatangannja para tamu, 
maupun Civiel dan para Bapak2 saudara2, terutama pada pela- 
djar2 dan para murid2 Sekolah Rakjat di Bulu dan Peterongan 
Semarang, jang telah menjumbangkan tenaga, fikiran maupun 
harta benda kepada Istri kami 

NJ. S. DARMOWIJONO (Nj. SOETINAH) 
Guru Sekolah Rakjat di Bulu Semarang 

ma2 dengan anaknja. 
Semoga arwah mereka mendapat tempat jang lajak. 

Jang berduka tjita: 
1. S. Darmowijono sekeluarga, Angg. DPAT Div. IV 

P, Kaspan 
Achm. Isnadi es. 

2. 
& 
4. Slamet Soedibijo. 
  

  

»Suara Merdeka" 
di Kudus 

Agen'   
1 
| 
| 
| 

f 

1 

  
- 1 

Achirnja petajaan itu ditutup de. ' 
ngan melihat pertundjukan wajang : 
ang ,Ngesii Pandowo”. Dapat di. ' 
tambahkan. bahwa kini djumlah anz 
gota G.B.P ada 700 orang ix masing2 | 
menurut tuan Ritonga, 

  

“WARTAWAN PALSU 
TERTANGKAP. 
" Dari polisi Seksi III di Dja 
karta wartawan "Antara" Sab 
tu “malam mendapat ketera 
ngan, bhw. polisi telah berha- 
SL menangkap seorang jang 

. wengaku dirinja “hopredaktur 
Antara” jang bernama "Tabra 
ni” atdu wartawan Antara di 
Semarang, bernama Anwar, R” 

Dengan nama2 palsu tadi 
orang tersebut telah melaku 
kan beberapa penipuan terha 
dap berbagai perusahaan pen 
djahit. Kapada polisi sipenipu 
tadi mengaku bernama Sutopo. 

PABRIK TENUN DALAM 
KRISIS, BN 

Buruh Textiel  tjabang 
. g jang beranggota “beberapa 

ribu orang dalam  keterangannja 
isampaikar kepada pers telah 

girimRan resolusi Djanyari” ke- 
pada pemerintah daerah: beberapa 
'instansi perburuhan dan kepada #pi- 

c pengusaha textiel. Resolusi itu 
“dikirimkan dengan keterangan  ter- 

rong oleh hasrat dan tekanan2 jg. 
rita oleh buruh textiel darf ka- 
i selama ini usaha2 untuk men- 

perbaikan tidak sadja berhasil. 
m keterangan tentang reso- 
disebutkan, bahwa didalam 
bulan jang lampau hingga 

eberapa pabrik tenun-tangan 
ah menghebat terdjadinja 
lag, sehingga merupakan 
pengangguran jang luas 

Bendung. Sebabnja  terdja- 
Cntslag itu disebutkan an- 

tara lainggtena banjaknja pabrik 
jang  mehadapi  keambrukannja 
dan kareMg lantas mengurangi 
djumlah k 

membunjai | 
' kedudukan penting (sieute'posit:e) 

  

TOKO , GLORIA” PEKODJAN 46 
SDR. LIKE HWIE YAUW DJALAN RAYA 

Para langganan di Kudus jang tidak menerima Suratkabar pa- 
da waktunja kami silahkan berhubungan dengan Agen jang 

—m 

-o- bersangkutan. 

TATA-USAHA 

Suara Merdeka" 

  

     

  

  

baik dari kalangan Tentara 

jang pada tg. 3-1-52 telah menghadap kehadirat Illahi bersa-. 

  

  

VAN DORP'sS 
Almanak: bulanan 1952 Rp:i3.— 
Franco per post sesudahnja trima postwissel 

Rp 3.25 

G CT VAN DORP & Co.N.V 
BODJONG 21: Tel. Smg. 544 SEMARAN3S 
    

— mg 

  

  

Kabar Penting ! 

Dalam minggu ini akan datang: 

SCOOTER 
jang sudah lama di tunggu, terutama oleh para pemegang idzin 
(Prioriteit buat Scooter) di harap datang di kantor N.V. PRE 
HADI, Purwodinatan 50 Semarang, untuk dapat di urus lebih 
landjut. Dan mulai ini hari dapat menerima pendaftaran baru. 
Harap segera berhubungan dengan alamat tersebut di atas. 

Hormat kami, 
DIREKSI. 

Kabar Penting! 

  

4 us PPA ken GA GOS BEI    

    

   
   

   
   
   

  

    

  

   

      

   
   

   

   

  

   

   

        

   

IN ANGcur PAK HONG «!? JEVROUWS 
INN (UNTUK PREMPUAN HABIS BERSALIN 

K. ADA TJOTJOK SEKALI, MEM- 
BIKIN IBU DAN,ANAK 

Len 
Wed 

KR TN - MENAMBAH AER TETE SERTA 
KA TEA KELIHATAN MUDA 

“Toko O8AT.veNNooTscum THIAN SENG TEK" 
PAN TALI TA NN 

    

Bisa dapat diantero tempat dan Toko-toko. 
Djuga bisa dapat beli di: 
Toko Obat HWAY AN TONG, Semarang. 
Toko AURORA, Surabaja, 
—t 
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LAMPU?RT.L.” buatan ' PHILIPS 
tidak sadja memberikan" tjahaja 
jang tiga kali lebih terang pada! 
pemakaian 'istrik jang sama, tetapi 
tjahajanja lebih sempurna: lebih' 
tjotjok untuk membedakan warna 
dan lebih nikmat rasanja bagi mata. 
LAMPU: “T.L”" dapat dipasang 
dg. mudah dalam armatura? palung 
buatan PHILIPS jg. tahan bantingan 

Trusted by Mothers for“over seventy years. 

Scott's Emulsion | | 
IMPORTERS: JACOBSON VAN DEN BERG & Co NV. 

ITS 
“Keterangan : s 

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ               € DJAKARTA #& SURABAIA - BANDUNG. @ "MEDAN @ SEMARANG @ 

5 
“. Dikota-kota lain: N. V. BORSUMI) 

Sa LN IIA   
    

PE
   

Bisa dapat beli pada: 

- PERLAK KARET Toko WEi IG LEN | 
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14 Kana Ikatan ULOA  Yonan Ka p/m Rp. 20— 1 5 2 J 5 BN NE Te en eng SN aan 3 5 — Gang Warung 122 — Tilp. 1571 — Semarang » 

» me his Nol La Sa » mand — Di di a2 Minuman “keras untuk menjambut IMLIK Sin Tjhia. . 1 Penate Kertang “Mo Len pn S3 ». 10-— Pn UD 2 metana 1 & 5 PN On 25 Ra ne 8 » 5 — maa : 

Toko SOH. KING BIE Taart- Cake | Korek Api buatan Finland | 
3 : : Cengan ini karai perma'lumkan, bahwa untuk seluruh 

Kranggan 60 — Tilp. 1692 — Semarang. Spekkoek-Kerings IN INDCNESIA telah kami tetapkan sebagai satu2-nja wakil 
7 Sele Pee : hi kami: 2 bei Pe nh kata untuk Taon Baru Imlik, bisa Ep 

. & : e pesan mulai sekarang pada: »Naamloze Vennootschap Padja“ 3 Karena Sdr. KWIK KHUN ING di LODJI-WETAN mulai 
3 TUKKU KAUPPOYEN OY, 

PABERIK KOREK API, 
HELSINKI, FINLANP: 

1 Djanuari 1952 BERHENTI mendjadi AGEN ,,SUARA MER- 
DEKA”, maka para langganan didalam Kota SOLO jang ingin 
meneruskan langganannja disilahkan berhubungan pada AGEN 
kami TOKO BUKU ,,LAUW” di PASAR PON. 

TATA-USAHA 

»Suara Merdeka" 

FANCY 
Gg. Liem Bo Swie 20 - Telf. 353 

SEMARANG. 

  
    Korek Api buatan Finlend 
Sebagai wakil satu2-nja dari: 

    

TUKKU KAUPPOYEN OY, 
PABERIK KOREK API, 

: PELSINKI, FINLANP, PA 
Bersama ini kami kaberkan, bahwa mu'ai sekarang telah dapat" 
dilever dari perse stock kami: ag 

Korek api ,ANCHGR BRAND“. 
Sedikit waktu lagi, akan dapat pula dilever : 

Korek api .,Tjap KRAKATAU", | 
N.V. PUDJA | 

  

   Besok Malam PREMIERE 
»Rexs 5.—7.—9.— (13 tah.) 
John Lund — Corinne Calvet 

My Friend Irma Goes West , 
Film Paramount jang Kotjak! 
ni malam pengab. :: 7.— 9.— 
canne Crain »Pinky” 

EBthel Waters 

-— Besok Malam PREMIERE 
ORION: 5.—7.—9.— (17th.)| MEDAN: Dj. Thamrin 65 
Linda Darnell : Charles Boyer| SURABAIA: Dj. Djembatan Merah 10 

nIhe 13Th Letter" "3 . Pembunuhan dengan ' sendjata” jang -- | aneh, .. Satu pena-merah ! i 

Ka an adab. 3-7-90| Tee CITY! CONCERN CINEMAS 
y ane POWELL — Ann SOTHERN| LUX 5.—7.— Om Ini Malam D,M.B. 

,Maney Goes To Rio". | Irene Dunne |. 
se »Never, A' 

      
     

  a 

  

      
  

  

SEMARANG: 
JOGJAKARTA: 
DJAKARTA: 

Kepatihan Barat 5 

Dj. Sundors 11 
Dj. Nusantara 18A 

  

- 

  

  

lu. seg. umur) 
Fred Mc," Murray ' | 

'Dull:iMoment? | 

  

  
Besok malam premiere besar 
Metropole 4.45-7.-9.15 17 ch)     
  

Ertol Rlyan | — Aan Sheridn! ARAND 5.—7.— 9.— Ini Malam Reprise- (17 tabunj Bar ai an NN Gerakan bawah tanah jang ulung! muei an Ur. ef 5 ». | 
Ini malam pengab : 5.9 A3 th) Gol .2 d1 Ya wn '   

f 
Gliton Webb — Josnoe Dru | 1NORA ' lai'Malam "D. M..B. Sfu 13 tahun »Wr. Belvedera Rings the Bell” 5:15-7.15-0.15 FEPISO OB KE li. (TAMATI,x.   

  

- 

RJoy.al “Berbareng COLUMBIA SUPER/-SERIAL 
benstabken ,Atomman veisusi Supeiman' Penghabisan 

Besok malam 5.—7.—9.— Film Indoresia baru 
ROYAL dengan Maria — P. Ramlee — Rokiah 

»sPenghidupans 

Ini Malam pengabisan': 
Djagalan 6.45—9.— (17 th) 

FILM MESIR 
»El Kol Yo Ghani" | 

Extra: ,,Kedjajaan Islam" 
BESOK MALAM 6.45—9.— 

Film Mesir paling baru 
Rakia Ibrahim - Serag Mounir 
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Tn Tv ATAR AMonov:s 
'TELEPUN S.3872 SURABAIA. 

   
   

  

DI.PURWOSARI No30 SURAKARTA Ip NG 

Minumlah! 

“Ditanggung 100X6 - PUAS 
BERFAEDAH. 

Terbikin dari bahan-bahan 

  

Roy Rogers 436 
7.— 9.— Ini Malam pengabisan Ju, 

»PENGHIDUPAN” 
Bz239x ,malam 47.— 9.— . (13stahun) y Mis. Lili Hwa dalam 

»AI Hob La Yamout,,! FOXY 13 ta hun) 
jne 

  

S
a
 

i
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n
 

  pilihan jang mengandung ba- 
njak VITAMINE. 
Saga ea PE AU Aa 

  

   ITS TH! WHIZZING THING 2 
CUT OFF THE GAS FROM 
THE WELL.. THE LIGHT 
MAKES US TARGETSY 

Pa 
      

    

      

   
“ 

asserij ASIA? Wasserii , 
Blakang Kebon 3 — Tilp. 1554. 

TJEPET, BERSIH, MURAH. 

Sedia looper. 
Maa aa NS EN Pap aa 

  

  
  

BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan 3 — Solo 

Baru trima: 

- Shantung linnen Sevan nevan - , 

.. Immitatie wol — 10076 wol 

a.l. 

Kembang dan Po'os, 

LAMA N PN 

mendjadi sasaran! ! 

Dokter Stitch. 

mengeluarkan minjak itu, Willie. 

UM: TRYINY ROYZ 
GIMME A HAND, 
DOC STITCH 1 

$ “ s ) P, COPR, 1981, KING TPATURES SI NDICATE, Iu, WORLD RIGIITS RESES YEN t 

— Itulah lagi datang barang jg “menjambar! ! Tjegahl 
luar dari sumber, Tjahaja ig menjorot akan membuat kita « gampang 

— Saja sedang berusaha mengerdjakannja, Roy. 

— Ingin aku memberi kamu ratjun, bahwa kamu 

   

   
      

     WOWZ THAT 
WAS CLOSE!    

     

  

    

ROY, YOU HIT Te 
TOO BAD wE 

COULDN:T CAPTURE 
IT AN! SIG IT ON 
WALLABY KARNS / 

    THERE'S MORE THAN ONE OF 
THOSE THINGS, DOC, AN/ 
WALLABY!S GOT YEM4 
WEIVE GOT TO FIND HIM £ 

I OUGHTA Give 
YOU PoOSoN For 
TURNING IT ON 4 

      sIH.CHIH ME 
     

    

          
   

    

   

     
        

RGY.... DONIT / 
HE/LL AMBUSH 
YOU IN TH" ena 3 

  

       

    

dam SAN 8 ! : 

SOLO 

    

  

     Wow!! Hampir kita kera! 
— Roy, barang menjambar 

tadi telah kena kautembak. Sa- 
jang kita tidak dapat menang: 
kapnja dan menudjukannja ke 
pada Wallaby Karns. 

     

  

ah minjak ke- — 

mendesing sematjam itu, dokter, 
dan Wallaby-lah ig memegang 
nja. Kita harus menemukan dia 
segera! ! 

— Roy, djangan!  Diangan 
kaukedjar dial Kamu akan di- 
serangnja dalam kegelapan! 

Tolonglah saja, 

tadidnja telah 

2
 &
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Se takka asamah ) 
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