
    

    

   
   

   
   
    

  

Ot Ke SA, 2 —daitu mengangkar Let. Kol. Warot w sebagai Pena Ter vn catk 
ra 2 Na menggantikan Kol. am, Subroto. . Li Yen : 

hkamah Agung Indone E| soo ini telah mendja Pindobas | 
minta per “ta: jang seru “didalam inet se- e 

. “ana : Mn ai : 2 
3 | dari ehalajak ramai | ihingga memakan waktu “dua hari : 

" al-hal seperti tersebut | lemanja jaitu pada hari “Rebo dan K9 
Hg Ban PN naa “FKemis jl. dan pada achisnja. dengar S 
3 : i  djalan dan | “kelebihan suara H4 lawan' 3-kabinet Supaja Buruh olider PN ni Utk M r : ay pi aan dapat menjetudjui “tindakan 'Bam- t empertinggi 

Bt pt In Laga ngsa| bang Sugeng itu. Akibatnja Sultan | #karaf Hidup ix 
s pekerdjaan mere- 5 Na barang? das Hamengku Buwono sebagai Menteri 

FE Pertahanan tidak /dapat: memikul | PEMIMPIN P PARTAI Buruh 
b “akn tanggung . djawabnja dan terpaksa | Inggris,  Clement Attlee, jang 

5 Lprakteknja meletakkan . “djabatan. « Berhentinia | berbitjara dalam rapai jang di- 
wa usaha Pemerin- Sultan, disusul pula dengan permin- kundjungi oleh 10.906 buruh, 

rni aa mentjal taan berhenti oleh Menteri Kehaki-| Aang diorganisir oleh . Federasi 
P ditjita semula, (man Mr. Lukmari dan Menteri Keu-| Buruh Pakistan Barat Saptu so 

mn PR bo RA 
“ 

& 9a0n2, “Tidak "Ia rkenankan (dila- Menurut keterangan jang kita da- (5 rang). : 3 
Kap pat, bahwa keputusan baru jang te- 

& : lah diambil oleh kabine, itu, me- 

at. Bom Hydrogeen mendjukan kabinet. telah mendjalan 

' suatu KARANGAN d-fam P3ul. sengkata 17 Oktober, jang telah 

| Ietin Sardjana Atom AS. jg. terba | mendjadi keputusan penrinm ah. pada 

pada hari Minggu, menja'akan bah | tanggal 22 Nopember. Pada hakea 

| wa memang betul sebuah bom za: | katnia intisari dari konsep Sw'tar 

wir telah ditjcba dlam pertjobaan? | itu. “bahwa pemerintah tidak dapa 

pada bulan November jbl. di Eni | membenarkan tindkan beberapa pc- 

Ja Eugene 'Rabinovitch, pemimpir 
- red-ksi bulle'n tsb. Dalam karangar | 
“itu dr. Rabinovitsh, mengemukakar 

penobatan. berachir. 

  

   

    

   

        

    

    

   
   

    

Para sha May-Mau. 

hadapkan kepada hakim kolonial 
Inggeris. di Kenya, dengan tuduhan) 

telah Ken 
Ingg 

ai 

  

   
     
   

        

     
   
   
   

    
    

    

    

nh ali meng kekanda 
   

      

   

  

     
Kenjataan Memberikan bahwa 

lisensi? jg mereka peroleh itu kerap 
kali tidak dipergunakan 'sebagaima- 
na mestinja, melainkan mereka dju- 
al lagi kepada saudagar? bangsa 
lain, walaupun “hal ini menurut un 

| Benar2 Telah Diledakkan: 
    

wetok dan bahwa sebelum itu telah 
sadah lakukan pertjobaan2 bom zat 
air. 
Karangan tadi & tandatangani olet 

pendapatnja bahwa 2 bulan jl d 
Eniwetok telah ditjoba sustu bom- 

zat air, jang tidak begity. kuat 

      

- 

RATU INGGRIS Elizabeth nl 
akan memakai mahkota St. Ed- | 
ward jang ditaburi dengan ber- 
lian dan intan, selama ia dinobat- | 
kan selaku ggris II Ni 
upafjara bu n Djuni ini, 
kian diumumkan oleh Pie 
resmi hari viata" London. ..... | 

Ratu Pa nggunakat 1 
lam bebera- | 

     

   

    

  

makota Ps 
pa detik Aa ia dinobatkan, 
telah mana ia memakai mah 
jang lebih ringan. Radja Gec 
VI memakai mahkota itu ke 
dinobatkan selama 45 menit, Ra- | 
dja Elizabeth akan “ menukar 
mahkota itu dengan mahkota ke- 
radjaan Inggeris segera upatjara | 

Bea 31 aa 

  

DOKTER DARI AUSTRIA Oi Dasa Dar, “Slavelatnja. sialal 
NT “3 negara n alatalatnja. alam 

v Di "Ta Ne TN Tan Sa keputusn pemerintah mengangkat 

Ta '»a Bambang Sugeng sebagai KSAD. 
orang dokter Austria bernama 

    

   

ga |-dalam sidang. kabinet 
sFpDpd 

: dalam soal ini pemerintah telah me- 

“3 batannja. . 

5, “dapat membenarkan tindakan perwi- 

Ira jang telah mendaulat panglimanja 

Isadja orang atasannja. Maka disiplin 

Ijang sangat dibutuhkan dalam Ang- 

  

   

B5 aka 3g 

| DESAS DESUS ja 

Seperti umum telah 

- ambil oleh B-mbang $ 

  

   angan Dr. Sumitro. Tetapi 
taan berhenti dari kedu k 

“ditolak oleh “kabinet. ! 

permin- 

'at jl kabinet memb, tak 

aksen. mengangka Kol “Sa 
panglima Ter. VI -. pangima Ter 

VI. 

Tindakan kabinet menjulitkan kedu. 
dudukan Sugeng. 

kan kembah konsep Sultan Hamena- 
ku Bowono dalam soal penjelesaiac 

djabat tinggi dalam Angkatan Dara 

termasuk KSAD Kol. A.H. Nasut'o 

'pada tgl.-17 Ciktober jang telah me- 
mintak dan menghadap ikepada Pre- 

| siden sebagai Panglima . Tertinggi 
utk membubarkan parlemen jang s 
arang dan mengganti dengan jang 
baru, Menurut pandangan pemerin- 
tah bahwa tindakan dan perwira? 

itu tidak masuk “lagi dalam batas2 
|lapangan tugas tentara, sebab telah 

3 

ngambil tindakan melepaskan Nasu- 
aa 'dan beberapa temannja dari dja: 

“Pun begitu pula" pemerintah tidak 

seperti “di Djawa Timur, Sulawesi 

dan Sumatera Selatan. Sebab tinda: 

(ikan ini menurut jang .mempunjat kon 

sep adalah perbuatan jang melanggar 

iplin tentara. Dj'kalau tindakan 

“ini dibiarkan sadja, maka. perbuatan 

mereka itu akan meninggalkan kesan 

dalam hati tiap2 anggota Angkatan 

Perang Indonesia, bahwa orang ba- 

'yahan akan. dapat mendaulat beg'tu 

katan Perang Indonesia akan han 

tjur lebur kelak dikemudiar hari. 

Dan selain dari pada itu, konsep 
itu 'menundjukan dengan njata bah- 

'wa dasar2 pemerintahan jang tertjan- 
tum dalam , Undang Dasar Semen- 

tara” 

2 

laka n “Poliuik. “Remerentah 

ia Ka las dikal 1 
— Djakarta pada hari Sabtu pagi, bahwa pa Makasi Sugang KSAD 

i baru telah memadjukan surat berhen ti kepada pemerintah, telah. -dibenar- 
. kan oleh salah satu anggota kabinet kepada wartawan kita di Djakarta. 

etahui, bahwa langkah pertama jang telah di- 
Gg utk mmulihkan keutuhan Angkatan " 

     

  

   

  

   

     

  

kita, bahwa kabinetlah jang | 

bertanggung djawab atas keselama- | 

pemerintah mengharapkan atas kebi- 

|djaksanaannja untuk dapat mendja- 

lankan politik pemerintah dalam me- 
ngembalikan keutuhan satuan . Ana 

katan Darat jang “telah terpetjah 
belah oleh karena akibat 17 Oktober 

itu. : 

Karl 'Sanckowitsch. Ia telah 
mempunjai pengalaman 14 tahun | 
“dirumah sakit di Wiena. Untuk 
pertafna kali ini dalam waktu tu- 
djuh tahun Atjeh Selatan men- 
'dapat seorang dokter. ' Bersama 
sama dengan  patih daerah itu 
dokter baru ini telah mengada- 
2 penindjauan keberbagai dae- 

“rah. ia 
geng sendiri telah mengambil djalan 

“lain jang bertentangan dengan politik 

pemerintah, 

Menurut keterangan jang dapat ki 

ta kumpulkan, bahwa, politik, peme- 

rintah itu memaksa Bambang Sugeng 

mesti pula bertindak terhadap kepada 

4 

“Kian Cpking Maba pada 
baris Sabtu, bahwa pemerintah Repu| 
blik Tiongkok dan Mongolia 
ae tanggal 29 Desember da 34 

(. nandatangani rdjandjian da a 1 Pa Sura" “hee 
PN angan Seo dan kebudajaan. perwira2 di Djawa Tn 7 

' Dikabarkan, bahwa dokumen? itul Dan untuk mengambil tindakan d 

      

  
. Tetapi kenjataannja. Bambang Si 

    

. Saia 2 A3 
T Ta 4 PA 

2 ella “dibu kot 

  

  

    

   

        
re ngandjurkan kepada Sere- 
Kent Saka dja sapa solider da-   
Mendjawab pidato sambutan seta- 

mat dari pemimpin buruh Pakistan, 
M.A. Kathib, Attlee katakan, bahwa 
ia sekali2 tak pertjaja adanja berma 
tjam2 golongan orang didasarkan 

pada bangsa, warna kulit atau aga- 
ma -dan ditegaskannja, bahwa sosia- 
lisme bertudjuan untuk mentjapai 
perdamaian jang tak dapat dibagi2 

dan penghargagn terhadap. perseo- 
rangan. Ia tolak tiap bentuk totali- 

tarianisme jang berupa fasisme mau 
pun komunisme, “kata Attlee achir- 
nja, dan itu semuanja mentjemarkan 

penghargaan terhadap umat manusia. 
(Antara). 

Tentara Allah 
Kalau Perlu Akan Di- 

bentuk Utk Rebut 
Irian-Barat 

PADA TANGGAL 28 ke 29 
Desember j.l. di Bandjarimasin te- 
lah dilangsungkan pembukaan 
kongres Partai Politik Tharikat 
Islam (PPTI) seluruh Indonesia, 
jang djuga dihadiri oleh Lk. 509 
“anggota serta para undargan da- 
ri kalangan pemerintah dan Iain2. 

Ketua dewan pusat PPTI Dit. 
Radjo Melaju dalam pidatonja 
antara lain menjatakan, bahwa 
dimasa pendjadjahan para ulama 
mengalami pengorbanan2 besar 
karena 
pendjadjahan. PPTI akan beker- 
dja sama dengan partai2 lain, ig 
sesuai dengan tudjuan politiknja, 
guna .,berusaha melepaskan per- 
djandjian2 jang mengikat leher 
bangsa dan negara Indonesia”. 
Kalau perlu PPTI akan memben- 
tuk ,,Tentara-Allah” untuk mere- 
but Irian Barat, demikian 
Radjo. 

M. Hadimy, ketua bagian poli- 
tik jang dianut PPTI serta sepak 
terdjang partai. Dikatakan bah- 
wa partai mengikut djedjak jang 
pernah didjalankan ' oleh para 
pahlawan2 Tanah Air dan bah- 
wa PPTI sedang berusaha untuk 
melahirkan suatu negara Islam. 

Mutuaal Security Kn hari Dju 
maat mengumumkan bahwa badan 
tersebut telah memberikan alokasi 
bantuan kepada Turki sebesar 20 dju 
ta dollar: Ini adalah bantuan MSA 
jang pertama-tama diberikan kepada 
negara tersebut dlm tahun padjak jg 

Iojakarta. 

tam gerakannja aa ke dansa 

sikap mereka jang anti 

Dt. | 

(kolonel Warouw, an 

antara lain didjemput jan 
kil Haa? kepala, staf Jetn: 

waktu akan mi 
baik pegel Gatot $ 

    
   

    

  

     

    

  

larang sedangkan kolonel 
t meneruskan perdjalanannja $ 

I- Tetapi 'sesudah mendapat pens 
Pumnja ia bermaksud tinggal di 
Wwokerto. 

Pada hari Sabtu malam di B 
ertemuan Masjarakat di, Mak 
elah diadakan pert de 

  

'Sjaan jang telah di jalankan ole 
kolonel Gatot itu dipudji dan me 
dapat penghargaan. Selain dari 
kotonel Gatot telah menerima b 
puluh-buluh tanda mata dari m: 
sjarakat di Makasar, $ 

Diantara mereka jang ma j 

terdapat gubernur. Sudiro 
polisi dan banjak pembesar? 
Djuga letnan kolonel Warouw m 
utjapkan kata perpisahan. Ia mi 
njatakan terima kasih atas s 

Belajar jang telah didapat | 
nja dan rekan?nja dari Pa Ga 
Dalam pidatonja. Jetnan” . kolone 

Bustomi menjatakan perlunja | 
Dlin bagi angkatan perang. Ia mn 
desak kepada para : ra supaj 
sadar bahwa tentara “jang ti 
berdisiplin itu pasti akan menga 
mi keruntuhannja. 

Maksud kolonel Gatot : 

   

 Henarta PI Ane kolonel Gat 
Subroto menerangkan, bahwa 
maksud tinggal di Purwokerto 3 
bila ja nanti pensiun. 

Pada malam perpisahan jang 'di- 
langsungkan pada hari Sabtu ma- 
lam di Makasar, itu, kolonel Gatot 
telah memberikan uraian tentang 
pendiriannja . pribadi. Ja menun- 
djukkan bahwa banjak orang me 
njebut “ dirinja pemimpin rakjat 
Gan menjajakan dirinja sebagai wa 
kil rakjat tetapi sesungguhnja ha- 
nja mau memperkaja diri pa 
sadja. £ 
Mereka bersikap seperti buku 

Gan tidak mempunjai pendirian sen 
Giri. Dalam pada itu mereka lupa 
akan kepen | rakjat, ja 

tanja mereka 'bela. Kolonel Gatot 
Men en Anan jang tidak ber 
karakter 
Partai Haa jang akan didirikan- 

nja itu akan: mentjoba membela ke- 
pentingan “korban? dari politik jg 
didjalankan setjara demikian ini. 
Dalam hubungan ini agaknja perlu 
dikabarkan, bahwa kolonel Gatot 
Subroto menganggap diri sendiri 
sebagai ,,korban politik” ini 

Pengangkatan kolonel Sadikin 
mendjadi komandan TT VII (Sula 
wesi Maluku, dan kepulauan Sunda | 
Ketjil) diterima di Makasar seko- 
njong-konjong sekali. Berita itu di | 
terima tidak lama sesudah pada ha | 
ri Sabtu pagi komando atas TT VIL 
oleh kolonel Gatot Subroto diserah- 
kan kepada overste Warouw. 

Atas pertanjaan tentang reaksi- 
inja terhadap pengangkatan kolo- 
nel Sadikin itu, letnan kolonel Wa- 
rouw mendjawab: Tidak ada re- 

aksi”. Overste Warouw mendjelas- 
tan, bahwa ia sebagai militer ha 

nja mendjalankan menjerahkar ko 
mando atas TT VII itu, ia akan 

melaksanakan perintah itu. 

Overste Warouw selandjutnja me 
nerangkan, bahwa tergantung dari 
komandan? resimen apakah mere- 
ka itu akan menerima kolonel Sa- 
dikin sebagai komandan. Ia meng- 
anggap muligkin, hahwa mereka 
membitjarakan masalah ini. 

Komandan2 resimen dar: TT VII, 
jaitu Jetnan kolonel Sukowati, ma- 
jor. Worang,. major Ibnu Subroto 

dan major Mochtar: sebagai utusan 
dari letnan kolonel Tjandra, jang 

pada hari Sabtu pagi da di Ma 
kasar untuk menjaksi am upatjara 
timbang terima, menerangkan bah 

wa mereka, akan merundingkan le 
bih landjut pengangkatan kolonel 
Sadikin itu.. 

Dari kalangan2 perwira di Ma- 

  

  berdjalan dan jang dimulai pada, tg) 
1 , jang lalu. 

kasar — termasuk perwira2 jang 
datang dari luar Makasar — pada 

1 , oa : 

ng pukul dua lebih seperampat telah | 
L dengan pesawat terbang AU 

pnesia Timur) kolonei Gatot subro- 

   

   

   
   
   

    

   

    

   

    

   
     

  

    

  

    

    
    

  

   

' lawesi Belstan itu dapat Gibersih- 

    

         
      

     

     

    

      

     

    
          

     

        

     
   

      

     

ka- 

| Pengangkatan kolonel | 
Sadikin. 

Pemimpin-pemimpin Palsu 

stnan kelenel Warouw dan kesmsan- 

pendapat, bahwa pengangkatan ini, 

II mandan TT VIF. 
kalangan? itu menjesal, bahwa ko- 
mando atas TT Vif itu harus dise 
rahkan dahulu oleh 'kolonei Gatot 

3| kepada overste Warouw dan kemu 

'penjerahan kekuasaan itu didjalan 
kan sedemikian rupa sehingga ko- 

njerahkan segar pala Eeanp kolo 
Ine Sadikin. : 

ikan dari gerombolan? Kahar Mu- 
zakkar, letnan kolonel Warouw men 

! djawab, bahwa hal ini tergantung 
“dari pemerintah. Pembersihan itu 
dapat dilakukan dalam satu hari, ! 
tetapi djuga dapat memakan waktu 
50 , demikian katanja. 

. Atas pertanjaan overste "Warouw 
mendjelaskan, bahwa beberapa 
waktu jang lalu pimpinan TT VII 
telah memadjukan suatu rentjana 
kepada staf angkatan darat di Dja 
arta, jang — apabila dilaksanakan 
akan mel gachiri gerakan pembe 

rontakan - “Tetapi rentjana itu 
telah ditolak. Ketika ditanja, apa- 
ah ada kemungkinan bahwa ren- 

ana itu dengan adanja kepala 
f angkatan darat baru akan 

likemukakan lagi, letnan kolonel 

arouw berkata: ,,Kemungkinan 
memang ada.” 

erangan? lebih Jlandjut ten- 

'yentjana ini tidak dapat dibe 

    

     
   
   

  

Ira damai, overste Warouw memhe- 
rikan djawaban ,,Itu kita warap- 
kan”. Al 

pertahanan. 

Overste Warouw menerangkan, 
bahwa ia menganggap berhentinja 

Sultan Hamengku Buwono sebagai 
menteri pertahanan adalah tepat 
sekali, karena ia tidak terlepas dari 
peristiwa 17 Oktober. 

- Tetapi perwira2 lain di Makasar 
menerangkan kepada PI Aneta, 

yahwa mereka menjesalkan berhen 
tinja Sultan Hamengku Buwono 
itu lebih2 karena dengan pengang- 
satan kolonel Sadikin mendjadi 
panglima TT VII alasan baginja 
antuk mengundurkan diri itu tidak 
ada lagi. 
Dalam pada itu kalangan? tsb 

berpendapat, bahwa sekarang ini 
ada kemungkinan, bahwa djuga 

pendjabat kepala staf angkatan da- 
“rat kolonel Bambang Sugeng akan 

i memadjukan permintaan untuk me 
letakkan djabatannja. 

Pendjabat panglima TT VII, let- 
aan kolonel Sudirman, jang beser- 
ta beberapa orang perwira dari 
stafnja telah menghadiri upatjara 
|timbang terima di Makasar telah 
kembali ke Surabaja . pada hari 
Dena siang, 

Periwra2 lainnja dari daerah? TT 
vi jang djuga menghadiri upatja- 
ra tersebut kembali kedaerah mere- 
ka masing2 pada hari Sabtu dan 

Minggu, ketjuali letnan kolonel Su- 
kowati. dari Ambon jang menjertai 
kololnel Warouw dan kolonel Ga- 
tot Subroto ke Djakarta. 

  

Kerdj asama 
Penari Islam 

lonel Sukewati Selandjutnja de- 
pula dari Makasar, beberapa | 

darat jang pada hari Sabtu pagi te- j4 

rir antara kolonel Gatet Subroto dan | 
2 ra lain kepala bagian teritorial dari mar- (4 
hash Mana Heran, 1 kolonel Bustomi. $ 

-hari Sabtu P.I. Aneta memperoleh |: 
kabar, bahwa: mereka pada umum- 
nja menjesal, bahwa seorang jang 

« | sama sekali tidak mengenal TT vii 
hitu telah diangkat mendjadi koman 

dan. Sebaliknja perwira2 lain ber- | 

apabila dipandang dari sudut aisi- |f 
plin militer dapat. lebih diterima | 
daripada pengangkatan definitif da- 
ri overste Warouw mendjadi ko-| 

Pada umumnja 

| dian oleh overste Warouw kepada |' 
kolonel Sadikin. Kalangan ini .me- | 
nganggap lebih baik, apabila soal | 

lonel Gatot Subroto langsung me- 

oleh ana Waryag, Ia ha Pa 

“Sekitar berhentinja menteri | 

Resepsi 
Di Istana     

Resepsi tahun baru jang diadakan 
jan dikundjungi oleh para anggota   
Inggeris 

nja 

DUTA 

    
“Sifat « | Ala 

Fawzi dan Stevenson tsb. 

ris di Mesir. 

Kolonel Djamal Abdul Nasser, se 
orang penasehat dari djenderal Na- 
djib, 2 bulan jl. telah mengatakan 
kepada seorang wartawan harian A. 
S. bahwa djika Mesir tidak bebas da 
ri pendudukan Inggeris maka pemin 
pin2 revolusi akan mengundurkan 
diri dari pemerintahan Mesir untuk 
memimpin rakjat Mesir dalam pe- 
rang melawan Inggeris. 

Sementara itu seorang djuru bitja- 
ra perwakilan Inggeris di Kairo meng 
umumkan pada hari Sabtu bahwa se 
Orang sipil Inggeris bernama Strag- 
han Thomson pada malam Sabtu te 
lah diketemukan mati ditusuk di Is- 
maillia di daerah Terusan Suez. 
Pembesar2 Inggeris menolak untuk 

memberi suatu komentar ' sebelum 
mendapat laporan lengkap tentang 

Turki Akan Adjak 
Iran Dan Pakistan 

Ikut Pertahanan Timur- 
Tengah 

TELAH menjaran 
Pakistan 

TURKI 
kan supaja Iran dan 1 
dimasukkan dalam organisasi 

anan Timer Tengah jang 
telah diusulkan oleh Inggris, Pe 
rantjis, Turki, Amerika Serikat 
dalam bulan Oktober 1951, demi 
kian menurut kalangan jang ber 
kuasa hari Saptu. Saran tsb. te 
lah ditjantamkan atjara  rundi 
ngan jg diadakan di London di 

antara pembantu menteri luar 

negeri Amerika urusan Timur Te 

ngah dan pembesar2 tinggi ke 

menterian luar negeri Inggris se   Menurut AFP Hari, Karachi, Kong 
res tahunan dari Organisasi Ekono- 
mi Islam Internasional akan. diada- 
kan di Kairo pada minggu pertama 
dari bulan Maret jg akan datang. 
Kongres ini akan didahului oleh 
konperensi panitya2 jg diberi tugas 
mempeladjari soal2 perhubungan an 
tara negeri2 Islam dan membuat ran 
"aNNaN untuk menggampangkan per 

angan antara negeri2 ini. Mesir, 
- 1, Siria, Arabia Saudia, Tur- 

ki slran, Irak, Pakistan,  Afhanistan 
dan Indonesia - akan mengirimkan 
wakil2nja. Dan Libia jg belum men 

djadi anggota OEII akan mengirim- 
kan giat de sadja. 

  

    
      
  

DALAM SIDANG penutup dari: 

konperensi persendjataan “kembali. 

rohani, jang: diselenggarakan di New 
Delhi, 2 orarig pemimpin poitik Dje- 

pang jang berlawanan  ideologinja, | mn 

hari Minggu telah angkat berbitjara, 

Senator Sosialis Setsuo. Yamada dari   ji bang Su “jang telah ditandatangani di Peiping, Djawa Timur inilah Bambang 
. telah Noer tukarkan pada tanggal 4 geng terdampar kedalam kedudukan 

Oktober 1952 diibu Lok aa jang maha sulit. 
aa 

  

  
Hiroshima: mena pian bahwa ,Za- 
man! Atom” sekarang ini membutuh- 

2 

  

“Demokrasi 
  

   kan ideologi politik dan sosiga jg 
baru, jang dinamakannja ,,Dema 
jang mendapat Ilham". Menurut pen- 
“dapat ' Yamuda, Marxisme dan Fa- 
bianisme dari abau' ke19 itu tdak 
mampu memadani langkah? 'keadaan 
politik jang sekarang ini. ,,Sosialisme 
dimasa j.ad. harus didaserkan atas 
apa jang benar” dan bukan atas 
ssiapa jang bertar”. Inilah Demokra- 

Ja 

  

si jang mendapat Ilham, dan inilah 
tugas kaum politikus diseluruh dunia, 

Diterangkannja, bahwa dalam per- 
djalanannja kekonggres Sesialis di 
Rangoon, ia berangkat dengan keja- 
kian jang tebal dan keteguhan “hati, 
untuk membela doktrinnja tadi, kare- 
na —- kata Yamada — kongres d. 
New Delhi ini ,,telah memberi ilham 
untuk melawan materialisme, dengan 
  PT) 

  na 

Lambaga Kebudajaan Indonesis 

(Ken. Bataviasseh Gangorschap 

“ 

tan na ». bird. mesin     

  

& 1. 0 Ya 

      

djak -hari Rebo jl. 

Menteri luar negeri Turki, Fuat 

Koprulu. telah menjatakan penda- 

patnja, bahwa dalam organisasi per 

tahanan Timur Tengah hendaknja di 

masukkan pula Pakistan dan Iran ser 
ta negeri2 Arab lainnja jang menja 

takan kesediaannja. Sebagai diketa- 
hui Koprulu telah berusaha selama 
dua bulan untuk membudjuk negara- 
negara Arab supaja ikut serta da- 
lam organisasi tsb dan menurut lapo- 

rannja jang disampaikan ke London, 
ia telah sedikit berhasil dalam usa- 
hanja itu, kata kalangan tadi. (An- 

tara). 

  

sar -Inggeris Kermode mengutjapkan selamat kepada kepala ne 

Atas Antjaman Karang 
Oleh 

Pembunuhan Oleh Mau-Mau Di Is 

BESAR INGGRIS untuk Mesir, 
pa malam Sabtu telah mengadakan pembi 

“Mesir, Mahmoud Fawzi, demikian didapat kabar di 
moga ab Baik Fawzi maupun Stevenson. 1 

Tania Mesir mengemukakan dugaan bahwa pembitjaraan an- 

tersiar oleh pers, dari seorang opsir tentara Mesir tentang kemung 
kinan mengadakan Iagi perang gerilia melawan kesatuan2 Ingge 

  

Lengg 

terai) Adv, 80 sen per m.m, 
lembar. 

Hetami 
Purwodipatan Utara No, 11 A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 

lam kota. ka. 11,— luar ko' 

It) aman “ i 

NV. «Suara Merdeka”, 

  

Acdministrasi-Ekspedisi 20 
(bajar dimuka) Rp. 10-— 
3 (ditahbah Rp. 0.30 um 
AN Harga Etjeran & 

  

   

      
   

  

  

   

      

    

  
   

  

   
   

      

   
   
   

  

   

    

   
   

   

k
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n
 

di-istana Merdeka di Djakarta antara 
korps diplomatik. Gambar: Duta be- 

gara. 

hari Mn ggu mewa 
rat anijuman g 
pes Hi an peshana     

    
da Tan mengndpangi H8 n j 
diterima oleh kei | Yugo- 

slavia di London. Surat2 antjaman 
jang ““serepa' “atu | telah 
pula oleh poksi anna Inggris »Seet 
land Y 7 ar rd” 

Diduca bahwa Talia antjamani 'ita 

dalah 'berasah dani orang2 pelarian 
Br Timur jang sebar. Mae 

tek 

  

    

    

Gna 
di Ing 
Men sSunday Dispatah” pema 

besar2 Ingaris memberi perhatian se- 
D ja terhadap 'anfjaman2 “ini, 
bersama2 dengan pofisi 

riil 

   

an screening” “Hiantara  merexa 

man surat2 angan itu, 

Badi ak Laut 
Pilipine: i 

Mengganas Di Kali- 
mantan Utara 

Dari Kalimantan 
diwartakan, bahwa pelaut2 jg. tak di 
kenal, diduga badjak “laut, telah. 
mendarat dipantai “utara. pulau tsb. 

duga bahwa pelaut2 itu berasal dari 
kepulauan Sulu, ig mendjadi daerah 
Pilipina. Mereka mendarat dengan 

kapal2 lajar  ketjil jg didahului dgn 
kapal bermotor. Menurut berita 
lain, ditempat lain kelihatan pelaut2 
ig tak dikenal mendarat dari kapal? ' 
kerjil berasal dari kapal selam. 

Tahun jg lalu Kuala Penya, suatu 
pelabuhan ketjil, telah diserang.   

I'jemas 
erhadap: Ga ja Te 

Mesir 
i iia? 

Sir Ralph Stevenson, 
tjaraan dgn menjeri 

'pembijaraan mereka itu. “Be era 

mengenai statement, jang ' telah 

terdjadinja pembunuhan itu. Pembe- 
sar2 tsb menjebut sebagai tidak “ber 
dasar sama sekali berita2, jang ter- 
siar oleh kalangan2 Mesir, jang ter- 

tentu, dan jg mengatakan bahwa pem 

bunuhan tadi telah dilakukan oleh 
orang “serdadu, jang berasal. dari 
Afrika Timur dan jg mendjadi ang- 

gota organisasi Mau-Mau. 

Perdana menteri Mesir, djenderal 

Mohammad Nadjib, dalam sidang 

pembukaan ,,.Dewan Nasional Ren- 

tjana S Tahun” pada hari Sabtu me 

negaskan bahwa ,,musuh2 dari tin 
dakan2 tentara” mentjoba memetjah 
keutuhan pemerintahan dengan dja- 
lan melakukan propaganda, jang ten 
denscieus, dan berusaha merusak 
ekonomi negara. Selangjutnja Na- 

djib menjerukan supaja rakjat tetap 

waspada dan menegaskan bahwa pe 
inerintah kini sedang merundingkan 

hari datang Mesir. bersama dengan 
soal2 Sudan dan Terusan Suez. 

Up kemudian mewartakan bahwa 
duta besar Djerman Barat untuk Me 

sir Gunther Pawelke pada hari Sab 
tu telah mengadakan ' pembitjaraan 
tentang soal persetudjuan Israel —- 
Djerman Barat mengenai pembajar- 

an pengganti kerugian perang dengan 
perdana menteri Nadjib. menteri Juar 

negeri Fawzi, dan duta keliling Aziz 
2 Amili. : 

olak | 

Formosa-Ketjil 
Tempat. Sembunji Pasu- 
kan Kuomintang Di RRT 

Dihadjar Terus 

HARIAN RESMI RRT mo- 
wartakan pada hari Sabtu bahwa 

121 4099 serdadu Tiongko) 
Luom:ntang telah tewas atau di- 
lawan dalam gerakan, jang telah 
dilakukan oleh. kesatuan2 tenta- 
ra RRT di propinsi Szechwan, 
Barat Laui Mn 

2 datar. piusin 
ikatz 

ment seorang pembesar RRT di 
Tiongkok Barat Daja maka ser- 
dadu2 'Kuominfang tadi anang, 
mentjari perlinduncan di 

Heishni 

    sa   

    
    

1 

  

- 

dalam propinsi 

  

    

Daerah- Heishui - djuga disebut 

..Formosa Ketjil” dan serdadu? Kuo 
mintang didaerah ini tetap mendapat 
perintah2 langsung dari Formosa. 
Menurut harian tsb. maka serang- 

an tentara RRT telah menghantjur- 
kan sama sekali kesatuan2 Tiongkok 

Kuomintang. Diumumkan djuga bah' 
wa kesatuan2 tentara RRT telah me 
newasfan atau menawan lebih dari 
21000 ,.bandit” dan ,,agen2 musuh” 
antara bulan Oktober: tahun 1951 
bulan September tahun 1952 di pro 
pinsi2 perbatasan Tiongkok Barat 
Daja. Dalam 6 bulan, jang: pertama 

pat telah menewaskan atau menawan 
disamping djumlah tsb 7.000 sban- 
dit”, 

  

DJEPANG. MENINGGAL. 

Pangeran Chichibu, saudara muda 
Ksisar ' Hirohito dari Djepang, hasi 
Minggu pagi meninggal disnia dalam 
usia 50 thun, d:pesanggrahannja di 
Kagenuma dekat Yokokams, Ia men 
derita penjakit paru2 jang achir2 Lai” 
bertambah mendjadi karena mende- 
cita penjakit kuning pula. Mendiang 
Ka tidak beranak. Isterinja ia- 

5 Puteri Setsuko, Anak bikes duta:   Pembitjaraan ini akan dilandjutkan 
"Ta hari Minggu. 3 

Ai di Washington, Tsuneo Matsu- 

daira. 

  

aa T 

Terdapat kemungkinan, bahwa 

pemogokan akan mendjalar ke Bos 

ton dan Baltimore, tetapi pada ha- 
ri Kemis pagi keadaan kedua pela- 
buhan itu masih normal. Tiga per- 
serikatan buruh pelabuhan interna- 

Sional setempat, dengan djimlah 

anggauta sebanjak “lebih kurang   500 orang, telah “ mengandjurkan 

pemogokan untuk memaksakan di- 

      

idapat | Den Ilham 
sosialisme dalam bentuk baru, 

Kanekishi Masuka, 

nitya pekerdja Partai Liberad Dje- 

pang dan bekas menteri perburuhan, 

pengangkutan 

kembali, mengatakan bahw 
djataan kembali rohani be 
aja dalam usaha mendapat 
djasama dari berbagai2 pa " 

sekretaris pa- 

dan pembangunan 

a persen: 
diajsa- 

..ker- 
ntuk 

   
     

    

  

menjokong perdjandjian ' perdamaian 

San Francisco.  Diutjapkannja. teri- 

makasih kepada “PM India Shri 

Nehru dan permimpm2 India lainnja, 

jang .bermurah hati” terhadap Dje- 

pang, dalam hal perdjandjian perda- 

matan. Dipudji2dnja bahwa Nehru ti- 

dak mensita ihak milik Djepang di   India. (Antara-AFP). 

a: man Besar? -an 
Mengantjam Seluruh Amerika 

ma KI 

UDJUH PULUH LIMA pekerdja pelabuhan jg tergabung dalam 
A.LELL. pada hari Djurd'at mengadakan pendjagaan di 24 pangkal 

pelabuhan di New York untuk memulaikan pemogokan jang mengan- 

tjam melumpuhkan kegiatan dirneiabuhan terbesar didunia. Sebuah . 

pangkal pelabuhan di Philadelphia pun ditutup oleh pekerdja2 pela- 

buhan jang tergabung sada ALF.L. setempat. 

terimanja tuntutan mereka akan 
kenaikan upah sebanjak 42 sen se- 
djamnja. 

Seperti sudah dikabarkan, New ' 
York kini sedang diserang pemogok 

ar pengendara danmontir bus jang 
terbesar dalam sedjarah. Pemogok- 

an dipelabuhan New York tadi 
mengakibatkan tiga buah kapal tak 

“dapat dibongkar muatannja dipang 
kalan2 pelabuhan-pelabuhan ' un- 

Ibuk kapal2 penumpang besar be- 
lum terdjadi pemogokan, tetapi Jo- 

seph P. Ryan, presiden LIA. telah 
menjatakan, bahwa anggauta2nja 
akan menjokong pemogokan rekan2 
nja. 
Dengan demikian kini terdapat 

kemungkinan, bahwa kapal ,@Gueen 
Mary,” jang membawa perdana 
menteri Inggris, Winston Churehill, 

pun akan mengalami akibat pemo- 

gokan itu. Winston Churechill da- 
tang ke Amerika untuk mengada- 

kan konperensi pada tingkat ting- 
gi dan kapal ,@ueen Mary” ditung- 
gu kedatangannja pada hari Senin 
naliti, 

Yu 

      

   
   

     

(Herima . 

rahasia Yu 
ay xvia mereka (kini sedang melakus 3 

ang tercanakwr dalam soal pengiris 

Utara (Inggris) 

Mereka kabarnja telah menjebarkan 
uang kertas dollar palsu disana. Di 

izechwan, setelah tentara Kwuo- « 
mintang  hantjur dalam musim , 
semi tahun 1950. 

tahun 1952 kesatuan? milisi setem- 

demikian harian tsb. Cak Da 

  

PANGERAN CHICHIBU Pa 3 

dj" 
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DALAM SURATNJA kepada pemerintah pusat, partai Gera 
  

“DJANUARI 19533. 

| MOHON PERHATIAN PARA 
PEMBATIA. 

  

karang ini masih 
NI : #00 Idan karenanja tidak landjar-. 
GATOT. SUBROTO SINGGAH 

Di SEMARANG 
Hari Minggu siang kemaren dgn. ters2-nja masih dalam kotak se- 

     

  

Vernjata, seperti telah kita du- | 
ga semula, djalannja mesin2 dari bertjetakan buru jg. kita pakai se- 

i Imenganut dan mendjalankan i 
Djuga alat2rja masih serba ku- | ga raturan-pemerintah atau 5 rang: karena sebagian dari les. |gane2 tersebut diatas han 

kan Rakjat Indonesia (Grinda). antara lain meminta perhatian pe 
merintah pusat tentang kenjataan bahwa hingga sekarang untuk 
penduduk dipulau Djawa hanja ada undang2 atau peraturan pe 
merintah tentang perkawinan dan malwaris menurut agama Islam 
dan Kristen. : 

: pun bukan kedua agama itu. Dgn 
sendirinja berhak pula tiap warga 

publik Indonesia mendjamin kemer-|negara mendapat perlindungan hu- 
dekaan tiap warga negaranja untuk |kum dalam perkawinan dan dalam 

ibadat | menerima harta pusaka atau malwa- 
.se|ris. Dalam hubungan ini, wanita se- 
Lg bagai warganegara jg mempunjai 

dang2 tersebut diatas hanja bisa di|hak dan kewadjiban politik jg sama 
nikmati 'oleh golongan Islam dan|terhadap negara, seperti warga ne- 

Berdasarkan kenjataan bahwa Re- 

   
  

     menurut kepertjajaannja m 

  

(tidak. memperbedakan 

    

kapal terbang Auri dalam perdja- 
lanannja dari Makasar ke Djakarta 
telah singgah sebentar di Semarang 
bekas aPnglima Div. Terr. VII, Kol. 
Ta Subroto, Let. Kol. Warrouw, 
verste Boestomi. Dilapangan ter- 

bang Kalibanteng mereka disambut 
oleh Overste Bachrun, perwira? dari 
Div. Diponegoro dan beberapa pem- 
besar sipil. Kemaren djuga mereka | 
meninggalkan Semarang, sedangkan 
keluarganja Gatot Subroto tinggal 

muanja jg. belum dibuka. Aki- 
batnja, penerbitan koran mendja- 
di telaat. Oleh karena hambatan 
dan kesulitan2 tadi maka koran 
hari Djumw'at, baru bisa terbit 
Sabiu pagi: dan koran hari Sabtu 
ga sekali terhalang penerbitan- 

nja, 
Namun demikian, para teknisi 

pertjetakan dan kita dari bagian 
redaksi, bekerdja terus untuk 
mengatasi segala kesulitan2 tadi. 

Kristen — demikian pertimbangan 
Grinda — partai ini mengharap pa- 
da pemerintah disamping undang2 

perkawinan dan malwaris setjara Is- 
lam dan Kristen jg telah ada, sele- 

kasnja mengeluarkan undang2 perka 
winan dan malwaris untuk memberi 
perlindungan hukum pada wargane- 
gara jg menganut dan akan menga- 
nut kepertjajaan lain dari pada Is- 
lam dan Kristen, jg selandjutnja me 
rupakan djaminan bahwa kebebasan 
menganut dan melakukan ibadat da 

gara lelaki, haruslah dengan perlin- 
dungan undang? negara diberi hak 
jg sama pula dilapang sosial dan 
ekonomi, misalnja dlm perkawinan 
serta dalam menerima harta pusaka 
atau malwaris. 

Tapi hingga sekarang pemerintah 
belum mengeluarkan  undang2 atau 
peraturan pemerintah tentang perka 
winan dan malwaris jg adil jg dida- 
sarkan persamaan hak antara laki2 

    
   

  

   

    

   
   

    

   

  

    

  

    

    

D0 R.T., maka terbentuklah OPR de- 
|... ngan sambutan? jang memuaskan. 
   

    

    
   

   
     

    

    
    

    

beberapa hari di Semarang dan ke-|. Wenurut pengira2-an r2 ahli, mudian akan, meneruskan perdja-| mungkin pertengahan bulan ini 
lanannja ke Purwokerto, dimana 
narti pak Gatot akan berdiam se- 
bagai orang tani. " 
PERTENUNAN DAN PEMIN- 
TALAN BENANG DI 
DJAWA TENGAH. 

Dari 488 perusahaan pertenun 
an jang terdapat “di Djawa Te- 
ngah, pada & bulan 'terachir ini 
jang bekerdja hanja 146 dan se: 
muanja rata2 setiap bufannja dg: 
tenaga 10.800 orang buruh meng 
hasiikan 4.200.000 kodi serung 
dan 14.000.000 meter kain bela 
(yu, tussor, poplin, handuk dan 
serbet. Untuk produksi sebanjak 
itu telah dibergunakan bahan2 

pertjerakan sudah akan .,ingere- 
den” seluruhnja, dan djalannja 
akan lantjar sebagaimana biasa. 
Djustru karena itu, kami minta- 
kan kesabaran sebesar2-nja dari 
para pembatja. Semoga setelah 
pertjetakan djalannja bisa nor- 
mali, heran kta akan bsa me 
ngundjungi para pembatja paaa 
tempoh jg. semestinja. 

Achirulkalam, mengenai keru- 
gian para pembatja jg. tidak me- 
nerima korannja pada hari Sabtu, 
akan kita usahakan supaia keru- 
gian tadi diganti dgn. djalan tam- 
bahan halaman pada hari2 jg. 
tertentu. Terima kasih. 

di Djawa Tengah itu dalam tahun 
.d. akan berlipat-ganda dgn. 

ikannja paberik benang di 
j p jang kini dalam penjele 
ian dengan biaja Rp. 50.000,000 

“Paberik itu kabarnja akan dapat 
'menghasiikan 113.400 kg be- 

memberatkan keuangan Negara. 

ngan kantor 

kabar, bahwa 
mengenai 

Gubernuran 
peraturan tsb. 

»Scheidingsgeld”, 
a.l. 

    

    

ja penginapan itu kabarnja 
kan peraturan istimewa. Karena kekurangan tjengkeh, ma- 

Tentang ca paberik rokok kretek ,,Poo 
“Hien” di Semarang terpaksa meng- 
hentikan lagi pekerdjaannja untuk 

“ sekian kalinja sedjak bulan Nopem- 
ber. Antara - madjikan dan Serikat 
“Buruh Rokok Poo Hien baru2 ini 

| telah ditjapai persetudjuan - tentang 
“ pembajaran uang” tunggu kepada 
kaum buruh sebesar 5046 dari upah 
minimum, Rp. 3 sehari, sedangkan 
“uang muka jang telah diberikan se- 
banjak Rp. 10 tidakwakan dipotong 

ari uang tunggu itu. Fihak madji- 
kan belum dapat memberitahukan 
bila paberik itu akan dibuka kem- 

PENGADAAN. 
Pada- hari Minggu. tg. A-i 

"53, diam 8,30 di Asrama Polisi 
Seksi III Semarang telah diada- 

lankan apabila pegawai itu 
mendapat rumah ditempat 
mannnja baru. 

813 ADAM” DIPEGAT GL- 
ROMBOLAN, PENGATIAU. 

Hari Minggu siang kira2 djam 
Ll kwat Bis ,,Adam” 

Austinet jang menudju ke S 
rang, didekat Getasan (Si: 
telah dipegat oleh sgerombola: 
ngatjau terdiri dari & ora 
taranjia 4 jane herpakaian aneka 
warna dan lainnja berpakaian se- 

ragam dengan. menggunakan sen- 
djata api lengkap. » 

Para penumpang Bis serta Aus 
tinet itu, setelah digeledah barang 

     

   

  

an Agama Semarang dan wakil Ikan perdiastanannia. Merusut k- 
ri Djwt. PPK. Upatjara penga |terangan, kerugiannja ditaksir Ik. 

5 n itu telah ditutup dengan Ru. 1.690—. sedangkan kerugi- 
#disdakannja njanjian2. oleh anak2 | an manusia tidek ada. - U2K 3g 

  

   

Fjang dipimgin oleh ni. Sun. 
guru. Madrasah Seks: | Semarias | PENUKARAN UANG PERAK. 
"PEMBENTUKAN O.P.R. erhubung dengan adanja' pe- 

Oleh segenap anggauta R.T. didia-neuimuman tentang dilarangnja 
lan Sumbawa H/Nias I pada tg. 3- Orang mempunjai uang perak mu 
&-1953 djam 6.30 sore telah diadakan (ketjuali 
rapat untuk membentuk O.P.R. 

lai dg. 1 April i.a.d. 
uang perak jang tel-h disradi kan   Setelah diadakan pendjelasan2 | herhiasan), oleh-pihsk K Na 

- oleh Bapak Tjamat Semarang Utara r: Semarang diterangkan. bahwa 
—. dan Pengurus GRT Karangtempel penukaran uang tsb dimulsi pada 
—. mengenai dasar kerukunan dalam Tr 

hari Senin, tgl. S Djanuari sam- 
pat tel. t April 1953.     

00. INDONESIA 

—ICHTISAR PERATURAN” DINASTUNTUKF SEMARANG ” 
BAGIAN BULAN DJANUARI 1953 
DATANG DARI: ”— BERANGKAT KE: 

  

  
    

          

  
  

SENEN. Surabaia 07.30 — 07.55 Djakarta KN) 
Djakarta 08.25 — 08.45 Surabaia (Can) 
Surabaia 11.45 — 12.05 Bandung (Can) 

: “Djakarta 15.25 — 16.05 Djakarta (Cv) 
“Djakarta 46.25 — 16.50 Surabaia (Cv) 

SELASA, Surabaia 07.30 — 07.55 Djakarta (Cv.) 
Djakarta 08.25 — 08.45 Surabaia (Can) 
Surabaia 11.45 — 12.05 Bandung (Can) 
Bandung 15.30 — 16.05 Djakarta (Can) 
Djakarta 16.25 — 16.50 Surabaia (Cv) 

REBO. Surabaia 07.30. — 07.55 Djakarta (Cv.) 
Djakarta 08.55 — 09.20 Surabaia (Cv.) 

: 0 . Denpasar 
Djakarta 10.09 — 10.20 Bandjermasin (Can) 

AA Da Nee 0 Makasar : 
Surabaia 15.40 — 16.05 Djakarta (Cv3) 

: 2 Bat 1 Djakarta 16.25 — 16.50 Surabaia (Cv) 
20. KEMIS, Surabaia 07.30 — 07.55 Djakarta (Cv.) 

2 N 5 Djakarta 08.25 — 08.50 Bandung (Can) 
2... Bandung 12.10 — 12,30 Surabaia (Can) 

B'masin 12.20 — 12.45 Djakarta (C47) 
Surabaia 15.45 — 16.05 “Djakarta (Can) 

Djakarta 16.25 — 46.50 Surabaia (Cv) 
. Surabaia 07.30 — 07.55 Djakarta (Cv.) 

08.25 — 08.45 Surabaja (Can) 
ibaia 11.45 — 12.05 Bandung (Can) 

ng 15.30 — 16.05 Djakarta (Can) 
Karta 16.25 — 16.50 Surabaia (Cv.) 

Irabaia 07.30  —, 07.55 Djakarta (Cv.) 
—.. Djakarta 08.25 — 08.50 Bandung (Can) 
0 Bandung 1210 — 12.30 Surabaja (Can) 

1. Surabaia 15.45 — 16.05 Djakarta (Can) 
“Djakarta 16.25 — 16.50 Surabaja (Cv.) 

“Surabaia 07.39 ——- 07.55 Djakarta (Cv) 
Djakarta #0.00 — 10.20 Bandjermasin (C. 47) 

a Makasar 
B'masin 1220 — 12.45 Djakarta (Can) 
Djakarta 1625 — 16.50 Sutabaja | 

Convair “ak Kantor Passasi,   
Seteran S1, 
Semarang, 

Dakota kursi 
Dakota banckar    

Berkena'an dengan itu dari kala- 

didapat 

pem- 
bajaran uang penginapan bagi me- 
reka jang tinggal di rumah pengina- 

pan disebabkan belum dapat rumah 
dsb.-nja pula. Soal pembajaran bea- 

diada- 

kepindahannja seorang 
pegawai, hal ini baru dapat didja- 

sudah 
kedi:a- 

dengan. satu | 
33 

Imerundingan beberapa soal, antara- 

Kan upatjara pengadjian jang di-| baranenia oleh gerombolan tsb., 
adliri oleh saudara? dari Diawa | kemudian diperkenankan  menerus- 

« Dalam pertandingan ini ip keliha- 

6—I. 

dan perempuan serta lepas dari ke-| 
agamaan dan adat. Padahal tidak 
adanja undang2 atau peraturan pe- 
merintah demikian itu, oleh warga 
negara jg bukan Islam atau Kristen 
benar2 dirasakan sebagai .penempa- 
tan orang dalam ,,dwangpositie”, se- 
dang sebenarnja pemerintah wadjib 
memberi djaminan dengan undang2 
|dilapangan apa sadja, terutama dim 
perkawinan dan malwaris dan pe- 
merintah  berkewadjiban mendjaga 
dan berusaha agar azas2 demokrasi 
tidak terlanggar atau tidak hanja 
berfaedah bagi beberapa golongan 
sadja. 

ri sesuatu kepertjajaan jg disukai 
oleh tiap warganegara sungguh? di 
perlindungi undang? negara. 1 

Patut diterangkan bahwa Grinda 
adalah partai politik jg berdiri lebih 
kurang setahun jg lalu, dibawah 
(pimpinan Pangeran Surjodiningrat 
Jogjakarta dan anggota2nja keba- 
njakan terdiri atas rakjat desa dgn 
djumlah anggota konkrit 140.000. " 
Dikemukakan dalam surat itu, ba- 

hwa sebagaimana ditjantumkan da- 
lam undang2 dasar tiap2 warga nega 
ra mempunjai hak sama, baik ia me 
nganut dgama Islam, Kristen mau- 

  
—. 

Tendens Provincialisme berupa 203.000.000 kg benang Penerbit 
Sapan. sutera dil. dengan tjat dan 1 k Di 8 | : 
obatnja sebanjak 12,000,000 kg. PERLU HEMAT! : , i nhi “ Selain pertenunan di Djawa | Pemerintah mengadakan Tn : | Uu awesi, Kata Manai Sophiaan Tengah djuga terdapat 2 perusa: so bit. sentrokan Di Pare-Pare Dipengaruhi Oleh . haan pemintalan benang di Tegal | Untuk — memperkuat keuangan Sentim nd “dan an jang setiap 2 'Negara, Pemerintah kabarnja telah $ Kedaerahan 

. nja menghasilkan benang kapas | mengadakan peraturan baru. Pe- A t j : : ia $ 5 pl ag Sa matjam "ukuran Pen anaMiaan jang dianggap Siak dari Geun Na eman Dean Ka Para apN Bai aguang 
000 kg. : penting ditiadakan ataupuns diku- . i . ARAB 2 2 na Diharapkan produksi benang |rangi begitu rupa sehingga tidak langkan, bahwa keadaan di Sulawesi pada wakta ini ada sedikit kritik, terutama didaerah Pare-Pare, karena disana ada perselisi han faham antara pasukan2 dari bataljon 719 dan bataljon 711. Perselisihan faham ini banjak di pengaruhi oleh perasaan kedzers han, demikian Manai Sophiaan jang selandjutjna menambahkan, bahwa sebagai akibat pertentangan itu, sudah ada djatuh korban2 diantaranja opsir2 dan pamong pradja. 

Menurut Manai, sampai saat 
ini keadaan disana bisa dilokali- 
seer, berkat pengaruh overste 
Warouw. 

»Menurut hemat saja, djikalau 
diadakan mutasi2 hal ini bisa 

DIUNDURKAN. 

Loterij dari Badan Contact So 
sial jang mestinja dibuka pada tg. 
5-1-1953 telah diundur sampai 
pada nanti tg. 26 Djanuari 1953. 
Harap chalajak ramai maklum | Mendjadi hangat lagi, dan mung- adanja. , kin bisa meluas. 
KE DJAKARTA. Dipandang dari sudut kepen- 
Tanggal 7 Djan j.a.d. ini, Waliltingan keamanan dan keutuhan 

Kota Semarang, Komandan ePlabu-|tentara didaerah Sulawesi Sela- 
han Smg., Lts. Sedijono, Kepala Ke-|tan pada saat ini, keputusan dari 
djaksaan Semarang, kepala bagian| pemangku djabatan KSAD bisa 
Politik Djawa Tengah dan beberapa | dimengerti”, demikian Manai 
embesar sipil Prop. Djawa Tengah| Sophiaan selandjutnja. 

akan berangkat ke Djakarta untuk & SD 
menemui. Pemerintah Pusat guna Tendens Provincialisme. 

Manai Sophiaan selandjutnja -me- 
nerangkan, bahwa di Sulawesi tam- 
pak tendens2 bahwa perasaan  ke- 
daerahan berkobar lagi. Bagi orang2 
pemerintah jang datang menindjau 
daerah ini barangkali tak terasa, 
tetapi saja sendiri sebagai orang ig. 
berasal dari daerah itu banjak men- 
dengar keluh-kesah dan pengakuan 
terus-terang. - Sekalipun perasaan 

    

  

nja pembangunan perumahan rakjat, 
perluasan pelabuhan, keamanannja 
dsb.nja lagi. 

PEMBERSIHAN DI RINGIN 
PUTIH. 

12 Pengatjau tertangkap, 
seorang prempuan tertem- 
bak mati. : 

Pada hari Sabtu malam Minggu 
LL, kira2 djam 22.00 tengah malam, 
Lk..25 orang pengatjau jang telah 
mengadakan rapat dirumahnja mbok 
Kasmidin Ringinputih, Ungaran, te- 
lah dibersihkan oleh Mobrig. Polisi 
jang dipimpin oleh Komisaris Poiisi 
Soekarno. 3 

: Hasilnja dari pada penggebrekan 
ini ialah ditangkapnja 12 pengatjau, 
diantara mana terdapat wakil pe- 
mimpin rapat nama Muhadi. Hanja 
seorang dari gerombolan itu mem- 
bawa sendjata. mBok Kasmidin te- 
lah tertembak mati dalam Operasi 
itu. 

'tor2 jang serieus dan hanja disebab- 
kan oleh karena tidak adanja pen- 
djabat2 tinggi dari daerah itu me- 
megang peranan penting dalam pe- 
merintahan dan kurangnja belandja 

pembangunan bagi daerah itu, ,,ver- 
schijnseP” ini menurut Manai perlu 
mendapat perhatian dari pemerintah 
pusat. 

Djikalau ditarik garis langsung 
kedalam kalangan ketentaraan, maka 
ada alasan untuk mengatakan, bah- 
hwa kesukaran2 keamanan di Sula- 
wesi itu djuga berpokok pada ,,ver- 
schijnsel” ini, demikian keterangan 
Manai Sophiaan pada achirnja. 

2 7 
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Demonstrasi Tennis 
K.H. Ip —Soeparis 6 - 3,6-1: Liep Tjiauw 

2 KE, Ip 54, 62, 61: 

PADA hari Saptu sore dan Minggu pagi, dilapangan STC, 
dj. Mugas Semarang telah di langsungkan pertandingan demon- 
strasi Tennis jang diselenggara kan oleh Pelti Djawa Tengah 
dengan dibantu oleh Dunlop..Rubber Co Ltd. Diantara para 
hadlirin pada hari pertama tam pak Gubernur Djawa Tengah 
dan pada hari Minggu pagi Residen Milono serta ketua Pelti 
Djateng, Pangeran Soerjohami djojo. 

Karena Ketje Soedarsono tidak tjewakan, sekalipun ia disuruh lari 
datang, maka sebagai gantinja un-| ke sana dan sini. Ip main menje- 
tuk melawan Ip Koon Hong, djuara| rang didepan net dan dengan sen- 

Hongkong, Malaya dan Indonesia | djata volley-nja, Soeparis kebanja- 

1952 telah madju Soeparis dari Ma- kan tidak berdaja. Ip punja back- 
lang. : maupun forehand drive ada baik, te- 

  

tapi jang lebih kena dipertjaja ada- 
tan lebih unggul permainannja, hing jlah forehandnja. Tjara2nja ia mem- 
ga dengan gampang ia telah bikin | beri bola telah diatur demikian rupa 

djatuh Soeparis dengan angka 6—3, sehingga Soeparis karena kalah pe- 
D3 ngalaman, mesti menjerah dengan 

Dalam set pertama Soeparis telah jangka tsb. ' 
undjuk permainan jang tidak menge-! Pertandingan. selingan single  an- 

  

| (SURAT ' KETERANGAN) 
  

—
 

Saja jang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa saja 
punja istri telah berapa tahun lamanja kami berumah tangga tetapi sam- 
pai saat ini belum mempunjai seorang anak, dan telah berapa banjak 
Dokter2 atau Dukun2 buat mengobat saja punja istri tadi, tetapi ta 
berhasil. 

' Pada suatu hari saja membatja surat kabar Pedoman bahwa Tuan 
Said Mohammad Hoesin, sanggup mengobati segala matjam penjakit. 
Seterrenja saja pergilah ketempat beliau tadi dan telah saja tieritakan 
bagaimana saja punja istri tadi punja penderitaan dan seterusnja beliau 

tadi berikan obat pada saja punja istri tadi serta saja pun djuga, da 
lam tempo ssatu bulan lagi saja punja istri tadi telah hamil atas perto- 
longan beliau tadi, dari halnja perongkosan telah saja kira banjaknja 
Rp: 600—6(Enam ratus rupiah). Biarpun harga obat ada mahal sedikit 
tetapi berbukti ada itu jang penting bagi saja serta saja punja istri me- 
ngutjapkan banjak terima kasih atas pertolongan Tuan tersebut, 

Sekianlah dan tempat tinggal saja di Djalan Sultan Agung No. 14, 
| Djakarta, 

Dari kami, 

KR. WIDJOJOKOPUTRO 

  

  

daerah itu tidak berdasar atas fak- 

Berhubung dengan kapistangp 
»Grinda” mengharap pada pem 
tah agar segera dikeluark: J 
dang2 perkawinan atau pentjatat 
nikah jg lepas dari aliran keagama- 
an dan adat dan jg mendjamin per 
samaan hak dari pihak lelaki mau- 
pun perempuan. 
gera dikeluarkan undang? pembagi 
an harta pusaka atau malwaris jang 

waris lelaki 
atau perempuan bagi semua waris 
keturunan lurus (rechte lijn), 

   
    

   

adat. “ 

Ketarangan 
Pemerentah 

MR. DJIODY Gondokusumo, 
ketua fraksi Partai Rakjat Na- 
sional dalam parlemen, pada hari 
Sabtu atas nama fraksi P.R.N. 
menjampaikan surat kepada ke- 
tua parlemen, mr. Sartono, da- 
lam mana diminta supaja ketua 
parlemen suka mengundang pe- 

ngan tentang hal2 disekitar ner- 
istiwa 17 Oktober .Dalam surat 
ita Mr. Djody meminta supaja 
keterangan itu diberikan dalam 
sidang pleno parlemen dalam bu- 
lan ini djuga. 

Mr. Djody mengatakan, bahwa 
peristiwa 17 Oktober itu dengan 
segala akibatnja telah menggon- 
tiangkan masjarakat Indonesia 
dan merugikan nama baik ne- 
gara Republik Indonesia. Semen- 
tara itu PI Aneta mendapat ka- 
bar, bahwa ketua P.R.N. mr. 
Djaddy Gnodokusumo mulai 
tanggal 15 Djanuari ia akan 
menghadiri konperensi P.R.N. di 
Bandjarmasin, sedang pada tang- 
gal 16 ia akan pergi ke Makasar 
dan Ambon untuk menindjau si- 
tuasi politik disana. Pada tanggal 
19 Djanuari ia akan ke Denpa- 
sar untuk keperluan itu djuga. 

BKLL ANGK: KE H DIMULAI 
BIILAN MUKA. 2 

Dari kalangan jg berdekatan dida 

pat kabar, bahwa mulai tg. 9 Pebru 

ari jad. para anggauta dari Barisan 

Lalu Lintas jg baru? ini telah me- 

ngadakan praktek di Bodjong akan 

diudji, sedangkan pemberian surat 
idjazah akan diberikan pada tg. 22/ 

23 Djan. jad. Pada achir bulan ini 
mereka akan mendjalankan tugas di 
pelbagai Sekolah Rakjat didalam ko- 
ta Semarang. jalah di Djomblang, 

Bulu, Kr.-tempel, Gg. Pinggir dsb- 
nja. 
“Bu ditambahkan disini, bahwa 

djumlah angkatan pertama itu ada 
52 orang, terdiri dari-36 orang laki2 
dan 17 wanita, antara mana 14 

orang Tionghoa. Mereka berusaha 
paling tinggi 12 tahun. 
Selandjutnja balak. yan bata 

takan, bahwa didalam bulan Pebrua 
i jad. | segera dibentuk angk gka- 

injai 
    

    
  

orang wanita. Kalau pada #5 ata 
pertama soal PPPK tidak dipahami, 
ternjata didalam membentuk angka- 

tan kedua ini peladjaran dititik be- 
ratkan kepada soal PPPK dan atu- 
ran? lalu lintas. Mereka terdiri dari 
murid2 SM. 

Suara2 jg tefdengar dari lain pi- 
hak mengatakan, bahwa BKIL di 
Semarang  berdjalan dengan me- 
muaskan dan lebih baik dari pada 
apa jg orang melihatnja di Djakarta 
umpamanja. 

Andai kata para anggauta itu men 
dapat uniform sebagaimana diharap 
kan, keada'an mereka makin menjo 
lok mata. Dalam hal ini kiranja pi- 
haknja PP & K perlu menaroh per- 

hatian. g BNI 
PEMBERIAN RII-/NUMMER- 
BEWIUS. 

Seperti pernah dikabarkan, berhu- 
bung penutupan tahun 1952, pem- 
berian rij- dan nomerbewijs untuk 
sementara waktu telah dihentikan 
oleh Pol. Lalu Lintas. 

Mulai tg. 2 Djanuari '53, pemberi 
an bewijs itu telah berdjalan seba- 
gaimana biasa lagi. 

Itara Keuls dan - Gan Khoen Siang 
berachir 6—4 untuk Keuls. - 

Men's doubles “antara Tan Liep 
Tjauw/ Liem Yoe Djiem dan Ip 
Koon Hong/Koo Tjing An berachir 
3—6, 7—5, 8—6.. Ip dan partner 
telah menjerah kalah dengan Liep 
Tjiauw cs. karena kalah. routine. 
Koo Tjing An tjukup kuat untuk 
bertanding disampingnja Ip. Sekali- 
ipun pasangan ini telah undjuk ke- 
uletannja, pada “hakekatnja mereka 
menjerah djuga, tetapi mereka me- 
ninggalkan indruk baik pada penon- 
ton. 

Pertandingan terachir adalah 
men's single antara Liep Tjiauw dan 
Tjan Khing Sang, djuara Pelti Dja- 
wa Timur. Berlangsungnja pertandi- 

ngan ini hanja one long set, tetapi 
oleh Liep Tjiauw diachiri dengan 
angka 6—2. ae 

Hari Minggu pagi. 
Sebagai permula'an dari pada per- 

tandingan pada pagi hari fyi ialah 
Amat, djuara singles TNI Djawa Te- 
ngah 1952 lawan Lonosoeprodjo jg. 
berachir 6—2, 6—$ untuk 'Lono. 
Amat jang masih muda ada hara- 

'lpan besar kelak madju, karena pu- 
kulan2nja forehand ada baik. 
dangkan 
handnja. 5 

Pertandingan men's singles kedua 
antara Tan Liep Tjiauw dan Ip 
Koon Hong merubakan revanch 
match, karena belum lama berse- 
lang Liep Tjiauw berhasil mendja- 
tuhkan Ip di Bandung. 

Pertandingan ini, terutama dalam 
set pertama, orang telah menjaksi 
kan moment2 jang menarik dari ke- 
dua pihak. Kalau terhadap Soeparis, 
Ip berani madju kedepan,  ternjata 
terhadap Liep Tjiauw ia tjoba meng- 
gunakan jtaktiek tersebut, tetapi ru- 

(1 gagal. Beberapa kali ia 
Jasil mengembalikan “bola- 
Tjiauw jang teratur, Liep 

Tjiauw sebaliknja undjuk permainan 
jang bagus, hingga 1» achirnja ka- 
lah dengan atigka 3—7, 62, 61. 

Pertandingan men's doubles anta- 
ra Tjan Khing Siang/Soeparis — 
Keuls/Sie Bok Kien ketika baru ber 
djalan beberapa menit dihentikan, 
karena hudjan. 

Dengan demikian, maka demons- 
trasi tennis itu telah berachir. 

se- 
jang lemah adalah back- 

      
  

an 

Djuga supaja se- 

urus jang | 
terlepas dari aliran keagamaan atau | 

Mengenai 17-Oktober Di- || 
minta Oleh Mr .Djodyl 

merintah untuk memberi ketera- | 

      

        

   

  

  

                                          

   

    

  

   

        

     
    

    
    

  

nia film, jaini hadiah ,,Oscar”. 

  

   

  

DALAM MENJAMBUT Ta 
struksi Nasional Didi Kartasasmi 
bahwa kelandjutan dari usaha re 
oleh BRN dalam tahun 1953 di 

hematan negara dikurangi seba- 
dja BRN 
lesaikon. berkah atan organi 

“Atas pertanjaan, bagaimana sikap 
dan perhatian pemerintah selandjut- 
nja setelah satu tahun BRN berdj-a 
lan, Didi Kartasasmita menegaskan, 
bahwa meskipun telah dirasakan pa- 
hit-getirnja pekerdjaan raksasa ini, 
pemerintah tetap menginsjafi urgen- 
si BRN sebagai badan pelaksana 
dari salah satu segi penting dari 
usaha pembangunan negara seluruh- 
nja. Segi pembangunan ini terutama 
dilihat hubungannja dengan dua so- 
al hangat, jaitu soal pengembalian 
keamanan dan soal penambahan 
penduduk. Demikian keterangan Di- 
di- Kartasasmita. 

Usaha2 BRN selama '52. 
Menurut keterangan resmi jang 

didapat ,,Antara” mengenai usaha 
BRN selama tahun 1952 j.l. untuk 
ketiga projek rehabilisasi jang kini 
sedang berdjalan, jaitu usaha trans- 
migrasi (termasuk CTN), perindus- 
trian dan pendidikan telah dikeluar- 
kan beaja sebanjak I.k. Rp. 88.000. 

000, ditambah Rp. 4.400.000 untuk 
keperluan biro? administrasi BRN 
pusat dan daerah. Djumlah bekas 
pedjoang jang ditampung ada seba- 
njak 14.638 orang. 

Untuk objek2 transmigrasi, jang 
merupakan usaha BRN jang terbe- 
sar dengan memakan beaja Lk. Rp. 

000.000, selama. 1952 telah di: 
ahkan 6.644 orang bekas  pe- 
ng “(termasuk 1176 anggota 
) beserta keluarganja jang se- 

mua meliputi Ik. 22.500 orang. 

Objek2 transmigrasi adalah didae- 
rah Lampong, Pulau Kangean (de- 

kat Madura), Bengkulu dan Dumo- 
ga di Sulawesi Utara. 

Dilapangan perindustrian, BRN 
sudah menielenggarakan objek2 di 
Sumatera Utara, Sumatera Tengah, 
Djawa Barat, Djawa Tengah, Dja- 

wa Timur, Kalimantan Barat, Sula- 
wesi, jang semuanja menampung 
lk. 3000 orang bekas pedjoang. 

Dilapangan pendidikan, BRN te- 
lah mengerahkan 4994 bekas pe- 
djoang jang menuntut peladjaran 
untuk mendjadi orang kader indus- 
tri. Tempat2 latihan kader ini terda- 
pat di Djakarta Raya, Djawa Barat, 
Djawa Timur, daerah Jogjakarta, 
Palembang, Bengkulu, Sumatera 
Tengah. Makasar, Sunda Ketjil dan 
Kalimantan. Latihan jang antaranja 
bermasa 3, 6 atau 12 bulan meliputi 
mata2 peladjaran dilapangan  per- 
tanian perikanan, kehewanan, peter- 
nakan, perbengkelan dan lain2 vak 
industri ketjil. 

Sistim interdepartemental 
menjulitkan usaha. 

Membitjarakan kesulitan? jang 
menghambat pekerdjiaan  BRN, 
Didi Kartasasmita menjebut be- 
berapa sebab, diantara lainnja 
karena BRN merupakan sebuah 
organisasi jang serba baru, kare- 
na adanja sistim  interdeparte- 
mental, sempitnja keuangan. ke- 
kurangan alat2 pengangkut dan 
kurangnja tenaga pemimpin. 

Dalam menghadapi  djenis2 
pekerdjaan jang serba baru. ma- 

'a selama ini tjara bekerdia ma- 
sih bersifaf mentioba2, sehingga 
Organisasi BRN dan susunan pe- 
gawainja belum  davat diharap- 
kan akan menghasilkan peker- 
djaan jang ' memuaskan, sesung- 
guhpun untuk tahun? selandjut- 
nja perbaikan dalam keadaan or- 
genisasi dabat dihararkan, 
Disamping itu, sistim interde- 

partemental, dimana pekerdjaan 
menurut djenisnja dibagi2 anta- 
ra djawatan2 jang mendjadi ang- 
gota BPUR (Badan Penjelengga- 
ar Urusan Rekonstruksi — Nasio- 
nal) dipelbagai daerah, menurut 
Didi Kartasasmita, tidak dapat 
mendjamin lantiarnia usaha re- 
konstruksi dari BRN. Djawatan2 
tsb. dalam prakteknja tidak sang- 
gup mentjurahkan tenaga untuk 
pekerdjaan2 jg. termasuk objek2 
BRN, karena mereka sering ke- 
kurangan tenaga untuk tugasnja 
sendiri. Pada BRN sendiri sedi- 
kit sekali terdapat tenaga2 ahli. 
Atas pertanjaan, apakah — untuk 
selandjutnja BRN diizinkan utk. 
mengerdjakan orang2 ahli atas 
tanggung djawab sendiri, didja- 
wab, bahwa pengharapan kearah 
itu sangat ketjil. 

Kurang lantjarnja pengiriman 
alat2 pertanian dan alat2 — untuk 
digunakan oleh para transmigran 
seringkali menjebabkan kekatjau- 
an dan kegelisahan diantara be- 

grasi. Untuk pengangkutan alat? 
ini disamping pelajanan dari pi- 
hak KPM jang ternjata sangat 
kurang, harus diusahakan djalan2 
ain. $ 

  
& 

£ Ppenaan untuktahun ini diharapkan dapat dise 
keku 

kas pedjoang didaerah2 transmi- | 

   

    

   
   
   

       
      
            

     
       

    

         

             
      

  

           
     

      
        

3 Pemain film jang baru2 ini menerima hadiah tertinggi dari du- 
Dari kiri ke kanan: Karl Malden, 

Greer Garson dan . Humphrey Bo gart. 

Kerdja Terus 
erhambat Oleh Kekurangan Uang 

Dan Birokrasi 

bun Baru, Direktur Biro Rekor 
ta menerangkan kepada ,,Antara” 2 
habilisasi kaum bekas pedjoang 
harap akan bestangsung . dengan 

baik. Sungguhpun anggaran belandja BRN Karena rentjana peng 
njak Rp 30.090.000, rentjana ker 

sasi jang telah mengambil pela 
djaran dari pengalaman2 tahun jang silam. 

Achirnja oleh Didi Kartasas- 
,Mita diterangkan, bahwa meski- 
pun banjak kesulitan2 jang ma- 
sih dihadapi oleh BRN, besar 
pengharapannja bahwa semua 
ini dapat diatasi, asal dari kemen- 
menterian2 jg. bersangkutan ada 
kerdja-sama jang erat dan peme- 
rintah sendiri tetap menjediakan 
keuangan dan alat2 setjukupnja 
sesuai dengan apa jang telah di- 
rantjangkan semula. ' Demikian 
Direktur BRN Didi Kartasasmi- 
ta.. 

  

SOAL PENAHANAN LI NAI 

FONG: DITANJAKAN Pa- 
NITYA RAZZIA AUG. : 

Panitya korban razia Agustus Dja- 

"va Tengah telah menemui Divisi Di 

' ponegoro untuk minta pendjelasan 

tentang masih meringkuknja dalam 

| pendjara Nusakambangan Li Nai 

Fong warganegara RRT di Purwo- 

kerto. Menurut keterangan, Li sebe 

|lum pertengahan 1952 oleh Kedjak 
saan daerah Purwokerto diserahkan 

(pada Divisi, tetapi karena ia bukan 
warganegara Indonesia oleh Divisi Li 

Nai Fong kemudian diserahkan pada 

! KSAD Diakarta untuk segera ditun- 
' tut kalau bersaian dan dikeluarkan 

  

PP » 

SOLO 
PERLOMBAAN MENEMBAK 

Tanggal 29/12 jl. dilapangan me- 
nembak Kadipiro Solo telah dilang- 
sungkan perlombaan menembak, 1g 

diselenggarakan oleh Kepolisian Ka 
residenan Surakarta dan diikuti oleh 
104 orang anggota Kepolisian, jang 

merupakan 13 rombongan masing2 
terdiri 8 orang, dari bagian dari Ke- 

polisian Karesidenan, Surakarta. Ma- 
sing2 rombongan tersebut terdiri 

atas: 2 orang penembak revolver, 
dan 6 orang penembak senapan. 

Bagian Penembak Revolver: diiku- 
ti oleh anggota? Kepolisian jang 
berpangkat Pembantu Inspektur ke- 

atas, sedang Bagian Penembak Se- 
napan diikuti oleh anggota Kepoli- 

sian jang berpangkat Komandan Po- 
lisi kebawah. 

Bagi Penembak Revolver, matjam 
perlombaan berupa: snelyuur  dja- 
rak 25 meter, dan bagi Penembak 
Senapan berupa: 1) snelvuur djarak 
100 meter, dan 2) menembak djarak 
200 meter dengan berbagai matjam 
sikap ialah: berdiri, -berdjongkok, 
'duduk dan meniarap. 

Sebagai “djuara rombongan telah 
keluar rombongan bagian umum da 
ri Kepolisian Karesidenan Surakar- 
karta, jang mendapat piala bergilir, 
dan sebagii djuara perseorangan te- 
lah keluar: 

Bagian Penembak Revolver: 1): 
Pembantu Polisi KI. 1 Martohardjo- 
no, Kepala Seksi II Solo, 2) Pem- 

bantu Inspektur Polisi Sudardjo da- 
ri Kepolisian Klaten dan 3) Komi- 
saris IL Jotopranoto Kepala Kepoli- 
sian Bagian Lalu-Lintas Surakarta. 

Bagian Penembak Senapan: 1) 
Karsim Komandan Polisi Mobiele 
Brigade Surakarta, 2) Sudijasmo Ko 
mandan Muda Polisi Bagian Lalu- 

  
  
Lintas Surakarta, dan 3) Slamet da- | 

.ri Kepolisian Karanganjar. -. 
Djuara2 - perseorangan tersebut 

mendapat mendapat hadiah bintang 
dan barang2. ' 

Perlombaan tersebut adalah per- 
lombaan jang  pertama2 diadakan 

sedjak perang jang lalu jang selan- 

djutnja akan diadakan - tiap tahun 
sekali, pada triwulan keempat dari 
tiap tahun. , 

KEBUN TUMBUH2AN 
Oleh pemerintah kota besar Sura- 

karta kini direntjanakan untuk meng 

adakan suatu Kebun  Tumbuh-tum- 
buhan (Plantentuin) dihutan Partinah 

kalau ternjata tidak bersalah apa2 

tetapi hingga kini belum ada kepu- U: 

ma Perintis” 

pin Daerah- 

nja Lagu 
BEKAS MENTERI  Pertaha 

an, Sutan Hamengku Buwono, 
iru sadja meletakkan Cjaba 
a sebagai. menteri, atas per 

onjaan2 menerangkan, bahwa 
dam keberhentiannja itu maka ia 
agan aktif kembali sebagai kepa 

Hb daerah istimewa Jogjakarta. 
Yetari keaktifannja kembali itu 
dalam arfi demikian, bahwa ia 
|kanja terutama akan | menjelesai 
Ikan soal2  prinsipieel daripada 
Jurusin daerah tersebut. 

D.tambahkannja pula, bahwa 
sslama ia mendjabat menteripun, 
ia masih djuga turut tjampur ta- 
ngan dalam soai2 prinsipieel. Se- 
Lima Sultan Hamengku Buwono 

   

            

memegang  djabatan menteri, 
pimpinan atas daerah istimewa 
Jogjakarta dipegang oleh wakil 
kepala daerah, Paku Alam. f 

Atas pertanjaan apakah ia 
akan ' meninggalkan — Djakarta, 

Sultan mendjawab, bahwa ia se- 
karang sudah bebas dari kabinet, 
dan dapat pergi kemana jang di- 

anggapnja perlu. : 
Ne Tea beberapa hari 

ini ia akan bertolak ke Jogjakar- 
ta. 

  

BENNY NARDICO MENANG 

T.K.O. DARI JAKE LAMOTTA. 

Menurut berita UP dari Florida, 

Banny Nardico mendjadi petindju 

satu2nja jang berhasil memperoleh 

kemenangan knockout dari bekas 

djuara dunia kelas menengah Jake 

Lamotta. Dalam pertandingan jang 

diadakan Kemis malam di Florida 

dan disaksikan oleh kl. 3318 penon- 

ton, Nardico memperoleh  kemena- 

ngan techniseh knockout dalam ba- 

bak ke-8. na 

: Rekord inggeris lari djauh 

dinetiahkan. $ 

Berita AFP dari Londen, menja- 

takan, bahwa pelari djarak diauh 

Idari Inggeris, Jim 'Peters hari Kemis 

jl telah memetjahkan rekord Ingge- 

ris Jari djarak 13,75 mil dengan wak- 

tu 1 djam 7 menit 6 detik. Prestasi 

Peters itu berarti perbaikan 4 menit 
18.2 detik dari rekord lama atas na 
ma Jack Holden, bekas djuara ma- 
rathon Inggeris. Perlombaan itu di- 
adakan antara kota? ' Morpeth — 
New Castle di Inggeris Utara. Kea- 

daan udara pada waktu perlomba- 
an itu sangat baik, sehingga peme- 
nang kesatu hingga pemenang keti- 
ga berhasil memetjahkan rekord lIa- 
ma itu. 
BULU TANGKIS F 

Pertandingan Bulutangkis utk. 
kedua kalinja antara D.P.U. dan 

  
Unicumfa jang “ dilangsungkan 
pada tg. 1--1953 dilanangan 
Unisumfa berachir dengan ang- 
a 7-2 untuk kemenangannja pa   

pa 3 bh We # - 

na 2 

ANEKA DIAUR TENGAH! 
DJOKJA 

Pergantian tahun 
di Jogja. 

Untuk menjambut pergantian 
tahun, Djum'at malam cigeuuns 
Negara Jogja dilangsungkan re- 
sepsi tahun baru oleh pemerintah 
kota Jogja, jang dihadiri oleh 
pembesar2 sipil dan militer serta 
orang terkemuka. Nampak. djuga 
nggota2 parlemen jang sedang . 
berada di Jogja. Dalam resepsi 
ini dilangsungkan pula peresmi- 
1 pem.kajan lambang kotapra- 
dia Jogja jang seb.gui diket hui 
rentjananja dibuat dengan meng- 
adakan sajembara. 

Muljadi, jang rentjananja telah 
ditetapkan oleh panitya juri seba- 
gai lambang itu, dalam malam 
resepsi ini diperkenalkan kepada 
umum dan diberi penghargaan 
— Iketjuali hadiah uang — beru- 
pa rangkaian bunga. 

Sebagai penutup malam resep- 
si, walikota Jogja. mr. S. Poer- 
wokoesoemo 'mengutjapkan pi- 
dato tahun baru, dalam mana an-   tara Jain ia mengatakan,. bahwa 
.Opgaaf” dan tugas  terrenting 
jang saat ini harus dipikirkan 
dan ditjarikan  djalan pemetjah- 
annja oleh segenap anggota DPR 
Kota Jogja jalah s,mentjari dja- 
I:n keluar bagaimana tjaya me- 
rutup kekurangan begroting ko- 
tipr'dja dengan tidak usah mem- 
bereikan beban rakjat ketiil tapi 
Cengan tetap melandjutkan .ren- 
tana pembangunan dalam sega- 
la Lpangan”. 

TJILATJAP 
Tjilatjap membangun. 

Baru2 ini bertempat disebelah ti- 
mur pelabuhan  Tjilatjap dilakukan 

upatjara peresmian pembukaan petu- 
sahaan penggergadjian dari mesin. 
Upatjara tersebut mendapat kundju- 

ngan dari fihak pemerintah dan un- 
dangan. sa 

Perusahaan kaju tersebut diberi na 
dan selaku direktur 

bertindak Raden Subardjo. 
Tuan Subardjo menerangkan, bah 

wa perusahaan itu kini setiap hari da, 
pat melakukan penggergadjian paling 
sedikit 200 M2 kaju2 balok. 

Perintis” bermaksud membuat pe   (Partinah-bosch) dekat Balaikambang 

didalam kota Surakarta. Kini telah ' 
dimulai penanaman pohon kajupu- | 
tih sebanjak 200 batang, jang tidak 
lama lagi akan disusul penanaman Ia ! 
in2 matjam tumbuh2an. | 

Untuk keperluan, itu, pemerintah 
kota besar Surakarta akan minta na 
sehat2 dari Balai Penjelidikan tanam 
an2 di Bogor, untuk menentukan 
tumbuh2an apakah jang sebaiknja di   
tanam di Kebun Tumbuh-tumbaban ( ngandung minjak tanah. 

rumahan rakjat dari harga 5 sampai 
sampai 10 ribu rupiah menurut pe- 
tundjuk2 pemerintah dan mendirikan 
rumah2 sekolah lengkap dengan 
alat2nja seperti bangku, papan tulis 
dil, 

Sumber Minjak. 

Didesa Kemelaka, ketjamatan Ke 
sugihan di Tjilatjap, baru2 ini dike- 
temukan sebidang tanah jang me- 

Fihak pa- 
|itu, dan disamping itu akan minta pu | imong pradja telah mengadakan pe- 

la bibit2 dari kebun di Bogor. |imeriksaan didesa tersebut. Untuk me 

untuk Kebun Tumbuh-tumbuhan itu | ka djalan antara 
tidak diterangkan, 

  

Berapa besar beaja jang disediakan | mudahkan lalu lintas kedesa tsb, ma 

Kesugihan — Ke- 
melaka kini sedang diperbaiki. 
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ti Pulau I TN kata Overste —. KEPULAUAN MALDIVE, je| 
(terdiri atas 17 pulau ketjil dan| 
terletak 1000 4 rat Da- | 

bar 1 In Sai aah 

“Sir Cecil Syer 5 telah 
i atas nama pemeri 

| »Ceylon” per- 

e Yian, jang meng: lah 

tanan Maldive, jang telah 
lebih dari 800 tahun. Ko 

  

   

        

   
    

    
ETON AKAN N 
T WK. KOMISARIS 

Dalam pengumumannja pada ma: 
'lam Djuma'at, kantor urusan hubu- 
ngan2 Commonwealth Inggeris me- 
ngatakan, bahwa bekas kuasa usaha | 

Middleton akan Inggeris di Iran akan 
komissaris mendjabat wakil 

keradjaan Inggeris di New Delhi, 
menggantikan J.S. Garner, jang 
akan kembali keurusan “-hubungan2 
Commonwealth dalam bulan April 
jang akan datang. F $ 

. Middleton akan bertolak ke India 
pada achir bulan Maret. 

Italia Tak Mau 
Terima Gangster2 
“Pada hari Djum'at diperoleh 

kabar, bahwa pemerintah Italia 
telah memberitahukan setjara ti- 

"dak resmi kepada kementerian 
luar negeri Amerika Serikat, 
bahwa pemerintah Italia tidak 
bersedia. menerima.. » gangste 
Amerika jang kelahiran Italia di- 
negerinja, apabila orang2 itu di- 
usir dari Amerika. 1 2 

Langkah ini agaknja diambil 
Pena agar Italia berkenaan 
dengan berita2 dalam mana di- 
njatakan bahwa beberapa orang 
djahat jang dilahirkan di Italia 
dan sekarang ditahan dirumah 
pendjara di Amerika Serikat 
akan ditjabut kewarganegaraan- 
nja sebagai warga negara Ameri- 
ka. 

. MAYER AKAN BERHASIL 
BENTUK KABINET 
PERANTIIS? 
Kalangan sosialis radikal malam 

Sabtu menjatakan, bahwa mereka 
pertjaja Rene Mayer akan berhasil 
dalam usahanja membentuk kabinet 
Perantiis baru. Selain itu ia me- 
nerangkan kepada pers, bahwa kalau 

ia mendjadi perdana menteri mung 
kin ia akan mengundjungi Amerika: 
Serikat setelah djenderal e1 
dilantik selaku presiden. 

  

Kedudukan 
Setelah Kabinet Pi 

      

   

  

   

  

achiri kesul- |x 

   

  

MEN- 

| INGGRIS DI INDIA. 

gangster2 

      

      
   

  

Aku Untu k 

mentbadpostapgi ua 1onei Gatot Subi 
koma 

  

Djuga komandan satuan2 dik 
daerah telah datang ke Makasar untuk menghadiri upatjara tsb., 
antara lain Jetnan kolonel Suko 
wati komandan resimen infanteri 
25 di Ambon, major Worang, ko 
'mandan resimen infanteri 24 di 
ulawesi Utara, major Ibnu Su 

broto komandan resimen 26 “di 
| Sunda Ketjil dan major Moch- 
tar jang mewakili letnan kolone! 
Tjandra, komandan resimen  in- 

|fanteri 23 di Sulawesi Selatan. 
Setelah perwira “protokol, kar 

    

putusan pendjabat kepala staf 

angkatan darat kolonel  Bam- 
bang Sugeng untuk mengangkat 
|overste Warouw mendjadi pen 
djabat panglima TT VII, semen 
tara menunggu pengesahan dar! 
fihak atasan mengenai pembebz 
san kolonel Gatot Subroto dari 
djabatannia, maka protokol spe- 
njerahan kekuasaan 'itu bepsurut 
turut ditanda-tangani oleh kote 
nel Gatot Subroto, overste Wa 
rouw dan overste Bustomi. Ke 
mudian kolonel Gatot :dan over- 
ste Warouw berganti tempat, 

Pidato kolonel 
Subroto ! Fe 

Kolonel Gatot Subroto memu 
lai pidatonja dgn menundjukkan, 
bahwa satu tahun kurang satu 
hari jg telah lampau, pada tg. 
4 Djanuari 1952 ia telah me- 
ngoper tugas panglima TT VII 
dari tangan letnan kol. Kosasih. 

.Sedjak itu”, demikian kata- 
nja lebih landjut, ,,dgn penuh 
rasa kesediaan dan tanggung dja 
wab saja telah mentjurahkan se 

map tenaga saja untuk mendja 
lankan tugas angkatan perang di 
TT VI, bersama-sama dengan 
sekalian para peradjurit dari ting 
katan jg teratas sampai tingkatan 
jg terbawah. Pentjurahan tenaga 
itu saja lakukan demi kepenti- 
ngan nusa dan bangsa.” 

Kolonel Gatot  mengutjapkan 
terima kasih, apabila oleh masja 
rakat umum atau warga angka 
tan perang di TT VII pimpinan 
nja itu dirasakan telah memba 
wa sesuatu manfaat. 

la menundjukkan, bahwa djika 
ada sesuatu manfaat, maka man 
faat itu adalah oleh karena djerih 
pajah serta korban-bakti dari se 
luruh rakjat dan para peradjurit 
jang dgn taat dan setia menjum 
bangkan tenaganja m48ing2. Ko 

atot menjatakan 

    

  
terima 

Franc 
nay Djatuh Akan 

Ada Devaluasi ? 

| BERHENTINJA kabinet Perantjis dibawah pimpinan perda- 
na menteri Pinay, jang ditugas kan mempertahankan kedudukan 
mata uang franc, telah menimbulkan kechawatiran pada pendu- 
Guk Perantjis mengenai nasib mata uang negeri itu. Terhadap ke- 

banjak jang 
| mungkinan devaluasi mata uang franc dibawah pemerintah baru, 

psi berusaha untuk melindunginja dengan membeli emas 
dan sebagai akibat daripada banjaknja permintaan, maka harga2 

Agar supaja sedapat 
menghalangi meningkatnja harga 

emas, maka ,,Bangue de France” 
(Bank  Perantjis) telah mendjual 

emas dalam djumlah2 besar. Para 
makelar dan bankir jang merasa ber 
tanggung djawab, berhubung dengan. 
pertanjaan2 dari para langganan, 
apakah ada kemungkinan timbulnja 

devaluasi dan dengan demikian ha- 
.rus mentjari .,dekking”, menasehat- 
kan, menanti dulu udara politik 
agak terang kembali. 0 : 
Apakah pemerintah baru akan me 

netapkan atau  tidaknja devaluasi 
uang franc, kini belum dapat dira- 
malkan. Pemerintah lampau barusa- | 
ha sekuat tenaga dan telah berhasil 
menghindari devaluasi. 

Sebaliknja ada ahli2 keuar an jg 
mengandjurkan,' supaja kurs wessel 
ditindjau kembali. Kurs antara dol- 
lar Amerika dan franc Perantjis de- 
wasa ini adalah 350 franc terhadap Ins 1 dollar, EP 

Akibat pembelian? offshore (har Amerika (pembel 1 diluar negeri), 
pembajaran kepada pasukan? Ameri 
ka di Perantjis dan bantuan Ameri- 
ka kepada Indo- 1 
Perantjis pada waktu 
tjukup persediaan dollar. 

Para eksportir Perantjis pada wak- | 
tu ini menganggap wisselkoers 350 franc tidak sesuai dengan keadaan. 
S Menurut pendapat mereka kurs itu adalah mendjadi sebab, sehingga 

   

   

     

dalam banjak hal harga? eksport Pe |. rantjis terlampau tinggi. Dalam hu.' 
bungan ini ditundjukkan, bahwa de- 
ngan seidjin pemerintah perdagang- an dengan Amerika dewasa ini d 
batas2 tertentu dapat didjalankan de ngan dasar paritet 400 terhadap 1 dollar 2 , 

ga na para eksportir. Peran- tjis dapat menahan 34 dari peneri- maan dollarnja untuk keperluan sen diri dan dollar2 tersebut kurang le- bih menghasilkan 400 franc. 
Demikianlah bahan2 goni Pe- rantji — dapat ditukar dengan seropk kapas, mobil2, perkakas2 mesin dan barang2 lain Amerika ' dengan dasar perbandingan 400 france terhadap 1 dollar, :  Sebegitu djauh mengenai ka- binet krisis paling achir ini, pem- besar2 Perantjis belum menga dakan perobahan2 pokok dalam soal paritet-franc, Kalangan2 res- | mi sudah sedjak berapa lama me- ngandung harapan dan terutama 

sekali sedjak konperensi negara2 
Commonwealth Inggris baru2 ini 

idah sering terdjadi gempa 

Sumatera 

— mas dipasar Paris telah meningkat tinggi sekali. 

mungkin hasil dan mata uang franc dapat 
menentukan sendiri kursnja da- 
lam perhubungan valuta bebas, 
maka kalangan? keuangan di Pa- 
ris mempunjai kepertjajaaan, bah- 
wa kurs tersebut kurang, lebih 
akan mendjadi 400 franc. 

Bandit serang 
Lapangan Terbang 
“Sedjumlah 31 orang telah tewas 

dalam suatu serangan ig dilakukan 

'oleh gerombolan bandit terhadap 
! okalan udara militer Colombia 

di Palanguero pada hari Djum'at, 
demikian menteri dalam negeri Luis 
Ignacio Andrade. Dikatakan, bahwa 

serangan dilakukan pada pagi hari 
sewaktu para bandit itu menduga 
bahwa para serdadu dipangkalan tsb 
lakan merajakan Tahun Baru. Sera- 

an dimaksudkan untuk 
eh alat2 sendjata, mesiu dan ha- 

t makanan. Diantara korban2 tsb 

terdapat 6 orang serdadu dari pang- 
kalan udara itu. Beberapa , orang 
bandit telah- dapat ditawan beserta 
dokumen. (Antara). 

Mesir Obral 
Pegawai2-nja 
Warta harian Mesir, ,,Akhbar” 

mengabarkan pada hari Sabtu, bhw 
sekarang sudah ada kl. 800 orang 
"pegawai 
tjat atau dipensiun 
pembersihan dikalangan 
dari anasir2 jg korup. 

Menurut harian tsb diantara | ke- 

delapan ratus orang pegawai ini ter 
dapat bekas2 menteri dan djuga 
klerk2.. 

Fihak pemerintah tidak mau mem 
berikan komentar .terhadap berita 
ini, aksi pembersihan jg dilakukan 
oleh perdana menteri  Nadiib ini 
akan berachir pada tanggal 10 Dja- 
nuari, 

    

   

  

dalam rangka 
pemerintah 

Didaerah Takengon (Kabupaten 
Atjeh Tengah) dan kemudian di Sa- 

Ibang sedjak achir Agustus dan te- 
rutama didalam bulan Desember .su- 

bumi, 
sampai beberapa puluh kali. ” Atas 
permintaan pihak pemerintah ' di 

Utara dan Wedana Sa- 
bang, maka Dinas Gunung Berapi 

di London, supaja negara2 ber- Bandung akan mengirimkan 2 orang 

Sama untuk memulihkan diper- | 
tykarkannja valuta. 

pegawai untuk memeriksa getaran2 

bumi itu dan menjelidiki dimana 
letaknja opische centrumaja.   . Agabila an bersama ini ber-    

le Warrouw 
Timbang Terima De In 

ADA HARI SABTU. di Makasar telah dilangsungk 

ten Tumbelaka membatjakan ke | 

    

memper-a 

pemerintah Mesir ig dipe- 

192917 139091 186832 
Hadiah, dari Rp. 10.000.— 

77003 24056 “99630 “114050 
161474 123503 

— Hadiah dari Rp, 5000.— 
146282 150972 108853 101708 
13549 71005. 20549 153049 
89290 
Hadiah dari Rp, 1.000,— 

198133 11697 120904 95363 

   
   n Perang Sad 

W 

engan 

  

kasihnja atas segala usaha ker | 

    

dan kesediaan jang telah 
kan itu dapat pula diberikan se- | 
mua pihak kepada overste  Wa-| 
rouw sebagai panglima TT VH, 
dan mendoa 
rang Maha Esa akan tetap men- | 
tjurahkan berkat dan ebidjaksa- 
naan serta pembawaan jang diha- 
rapkan oleh rakjat dan angkatan 
perang. 1 

Kolonel Gatot Subroto menu- 
tup pidatonja dengan mengemu- 
kakan ,bahwa tidak ada se- 
orangpun iang akan merasa puas 
dengan apa 
hingga sekarang dalam mengisi 
kemerdekaan”. ..Kiranja ketidak 
buasan ini akan lebih mendorong 
kita untuk berusaha lebih giat 
guna mentjapai tjita2 kita”. de- 
mikian kata Gatot Subroto. 

Ta pendjabat TN 
jang baru diangkat, letnan kolo 
nel Warouw Mela pida- 
to sambutannja. Ia menjerukan 

, Isupaja setiap orang menghadapi 
|kesulitan2 ig sekarang ini ..dgn 

hati seorang patriot jang 
dan sadar”, agar dapat ditjava' 
penjelesaian segala kesulitan itu, 

Overste Warouw memperingat 
kan kepada tindakan2 ig te 
diambil mengenai putjuk pimpvi- 
nan TT VI dan kepada kesedia 
annja untuk menjerahkan kemba 
li pimpinan TT VII kepada kolo 
nel Gatot sebagai konsekwensi 

'dari sikapnja dalam rentetan ke 
djadian2 sediak tg. 16 Novem- 
ber. Tetapi Pa' Gatot. katania, 
telah menolak nengembalian pim 
vinan atas TT VI itu. Kemudian 
datang keputusan pendjabat KS 
AD untuk melangsungkan tim 
bang terima atas komando TT 
VII, dalam mana overste Wa- 
rouw diangkat mendjadi pendja 
bat panglima. 7 

Selandjutnja ia menund'ukkan 

sud untuk keluar dari angkatan 
perang pada permulaan tahun 
1953, tetapi keputusan KSAD 
itu dirasakannja sebagai suatu 
kepertjaiaan  terhadapnja jang 
tak patut disia-siakan. Karena ini 
ia bersedia melaksanakan  kepu- 
tusan KSAD itu, karena ia sa- 

dar akan pentingnja usaha un- 
tuk mengutuhkan kembali ang. 
katan darat dan menggalang ke- 
satuan untuk kepentingan umum. 
»Kesadaran aku untuk bangsa 
dan bukan aku untuk angkatan- 
perangku sadja”, demikian kata 
Overste Warouw. 

Achirnja ia mengharapkan, 

bahwa segala pihak, baik dari 
luar maupun dari dalam angka- 
tan perang akan memberikan 

bantuannja untuk melaksanakan 
tugas angkatan perang di TT 
VII dan mencisi kemerdekaan. 

Pidato letnan kolonei 
Bustomi. 

Achirnja- berbitjara  overste 
Bustomi jang mewakili pendjabat 
kepala staf angkatan darat jang 
berhalangan datang untuk me- 
njaksikan upatjara tumbang  ter.- 
ma itu. 

Overste Bustomi menuadjuk- 
kan bahwa siang itu senantiasa 
berganti dengan malam dan bah- 
wa hal demikian ini pun terdapat 
dalam penghidupan sehari-hari. 
Djuga didalam angkatan. perang 
biasa diadakan mutasi2. 

Ia mengutjapkan terima kasih 
kepada kolonel Gatot Subroto 
atas segala apa jang telah dipe- 
kerdjakannja - dan menjatakan 
harapannja, bahwa overste Wa- 
rouw akan berhasil dalam usaha- 

  

nja terutama dalam lapangan 
keamanan dan ' pembangunan 
tentara. . Pi Sand 

Upatjara tersebut achirnja “di- 
tutup dengan suatu defile dari 
satuan2 angkatan darat. 

z u 

INGGRIS TAK MAMPU PER 
BESAR SUMBANGANNJA. 

Kalangan2 politik Inggris ma- 
lam Rabu jl. menerangkan, bah- 
wa dalam konperensi jang akan 
diadakan antara Perdana Mente- 
ri Churchill dengan bakal Presi- 
den Amerika Eisenhower, Chur- 
chill akan mengemukakan, bah- 
wa Inggris tidak akan mampu 
memperbesar sumbangannja  kepa- 
da usaha pertahanan Eropa, sela 
ma perang Korea belum berachir. 

  

dja sama dan bakti jang telah di-| 
tundjukkan itu. Ia mengharap- | 
kan, bahwa segala pem an | 

kan kiranja Tuhan | TE Lag mt 

. Asia Harus Bentuk 
Kekuatan Sendiri 

Djanganla 1 «dMenggandulkk Pada Blok-| 
71 " | ra Kata Sjahrir 
|. BERHUBUNG DENGAN akan  diadakannja konperensi 

| sialis Asia di Rangoonj.a.d. ketua Partai Sosialis Indo 
nesia Sutan Sjahrir dalam interview dengan ,, Antara” menjatakan, 
bahwa jang mendjadi persoalan untuk negeri2 seluruh Asia pada 
waktu jai ialah bagaimana menjusun dirinja lebih baik didalam 

Jang penting dalam usaha penjusunan diri sen 
diri itu tentu sadja adanja kesanggupan pada bangsa2 di Asia itu 
sendiri. Sebab kalau kita pada waktu ini sudah mengatakan, 
bahwa kita tidak mungkin untuk menjusun diri sendiri lebih bak 
itu, maka tidak ada gunanja perdjuangan kita dimasa2 jang lam 
|pau. Inti perdjuangan kita adalah memang menjusun diri sendiri 
dan menjempurnakan kehidupan kita. : 

Hidup 

jang telah ditjapai | 

bahwa ia telah mempunjai- mak- 

Hug 

  

    

Bijbel Amerika jg. 

  

  

  

   

  

   

  

    

   

    
    

         

      

   
   

(akan dipakai untuk menjumpah Eisenhower bila ia 
— nanti dilantik mendjadi presiden. 

  

Partai2 

segala 

lalu 

ka diluar negeri 

pemimpin -panity 
res. Diterangkan 

Ia merasa 

pendapat2nja itu. 

  

Main Usir 

Orang2 

instruksi kepada 

telah memasuki 
sum. sementara 
berlakunja 

si supaja mengu. 
asing jg visumnji 
ku lagi. 

SKYROS P. 

bahwa ia 

ni Djepang da 

njai kejakinan 

belakangan ini , 

1 8orang Arab   Sebab2nja terletak pada keadaan 
ekonomi Inggris. 

  

ditangkap dalam 
an. 

lapangan. 

  

250.000 Orang 
Dikeluarkan Dari Dinas 
Luar Negeri Amerika? 
SENATOR DARI partai 

krat Amerika, Johnson hari Djum'at 
menerangkan, bahwa 
250.000 - pegawai2 
oleh kementerian luar negeri Ameri 

baskan dari tugasnja. 
Johnson menerangkan ini sekem-| 

balinja dari perdjalanan inspeksi ke 
Eropah "dan Afrika 

terperandjat 

gadji2 besar dari pembesar2 itu. Di 
terangkan bahwa panitya bersangku 
tan akan memberi 

ilipina 
Banjak Orang2 Asin 
Dikeluarkan: Kebanjakan 

si. supaja mengambil 

mengusir kl. 3000 orang asing. Ke- 

banjakan- dari orang2 asing2 ini ia- 
lah orang2. Tionghoa. 

visum 
achir tiga sampai lima tahun jl. 

Menteri kehakiman, Oscar Coste- 
lo telah menerima perintah supaja 
menjelidiki orang2 asing jg menda- 
pat idzin sementara 
di Pilipina ini. Iapun diberi instruk 

  

Ter- : 

Rojal 
Akan 

demo- 

separoh dari 

ig ditugaskan 

mungkin akan dibe 

Utara -kepada 
a.  penjelidik kong- 
olehnja, bahwa pa 

nitya banjak mengumumkan  bukti2 
tentang pembesar2 Amerika jg hidup 
mewah diluar negeri. 

tentang 

laporan tentang 

Akan 

Tionghoa 
Presiden Pilipina, Elpidio Ouirino 

pada hari Djumat telah memberi 
pembesar2' imigra- 

langkah2 utk 

Orang2 itu 
Pilipina dengan vi- 
sedangkan waktu 

itu sudah  ber- 

untuk tinggal 

sir semua orang2 

a sudah tidak berla 

h melanesiadirdin : 
Bersikap Netral 

SKOURAS, pre- 
siden 20th Century Fox Film 
Corporation ,hari Djun'at me- 
nerangkan kepada Eisenhower, 

»Sangat terharu atas 
persahabatan Djepang” ketika ia 
baru2 ini mengadakan  perdjala- 
nannja mengelilingi dunia. Mag- 
nat film itu berpendapat, bahwa 
sdengan tingkah laku jang mur- 

pat mendjadi. se- 
kutu besar bagi dunia Barat”. 
Selandjutnia ia kata: ,,Di India”, 

demikian katanja, ,,rakjat mempu- 
tebal akan neutrali- 

Djurubitjara tentara Israel menjata- 
kan hari Djum'at, bahwa 19 orang 
Arab jang dalam waktu tudjuh hari 

.masuk kedalam wi- 
lajah ,,Israel telan ditewaskan dan 

lainnja telah luka2 

insiden2 diperbatas 

Idanku 

Kalau dipandang dari katja-ma- 

ta power politic” (politik kekuasa- 

an), memang kedudukan . negara2 

Asia tidak ada artinja. Dipandang 

dari sudut politik kekuasaan itu, 

maka ig agak berarti di Asia dalah 

Djepang dan Tiongkok. Tapi kita 

adalah manusia jg hidup dan mem- 

punjai kemauan dan itu jg kita per- 

'djuangkan. Dan tidak boleh kita 

hanja menggantungkan diri atas ke- 
mauan blok2 besar jg ada didunia 
sekarang ini. Prinsip perdjuangan 

kita adalah untuk menentukan ke- 
inginan kita sendiri. Walaupun. kita 

lemah, kita mempunjai tjita2 dan 
itu jg kita perdjuangkan. 

| Manai Sophiaan. selandjutnja me- 

Inerangkan, bahwa di Sulawesi  tam- 

pak tendens2 bahwa “perasaan kedae 
rahan berkobar - lagi. Bagi: orang? 
pemerintah jg datang menindjau dae. 
rah ini barangkali tak terasa, tetapi 
saja sendiri. sebagai orang jg bera- 
sal dari daerah itu banjak mende- 
ngar keluh-kesah dan pengakuan te- 
rus-terang. Sekalipun perasaan dae- 
rah itu tidak berdasar atas faktor2 
ig serieus dan hanja-disebabkan oleh 
karena tidak 

ranan penting dalam pemerintahan 

ignja belandja pembangu-| 
nan bagi. daerah itufP'ferschijnsel” 
ini menurut Manai Perlu mendapat 
perhatiandari pemerintah pusat. 

Djikalau - ditarik garis langsung 
kedalam kalangan ketentaraan, maka 
ada alasan untuk mengatakan, bhw 
kesukaran2 " keamanan di Sulawesi 
itu djuga berpokok pada ,,ver- 
schijnsel” ini, demikian: “keterangaws 
Manai Sophiaan pada achirnja. 

Atas pertanjaan bagaimana penda 
patnja tentang suara2 dari Washing- 
ton tentang maksud untuk pemben- 
tukan pasukan2 melawan komunisme 
di Asia dan penarikan pasukan2 A- 

merika Serikat dari Korea dan dgn 
demikian akan ' mengadu ' orang2 
Asia melawan Asia didjawab oleh 

Sutan Sjahrir, bahwa memang jg 
mendjadi pokok dari politik jg di 
djalankan di Asia oleh masing2 
blok didunia pada waktu ini ada- 

lah bagaimana menggunakan orang2 

Asia dan tidak: apa jg dikehendaki 
dan di-ingini oleh bangsa2 di Asia. 
Politik jg didjalankan oleh kekuasa 
an besar itu tampak njata misalnja 

di Djepang, Korea “dan djuga di 
Djerman di. Eropa. - 

Prinsip jg harus didjalankan antara 
bangsa2 didunia seharusnja, bahwa 
negara2 jg miskin dan jg kaja ha- 
rus mempunjai suara jg sama dalam 
usaha2 menjelesaikan persoalan2. du 
Tita. 53 

Tapi tidak demikian jg didjalan 
kan dalam politik blok2 besar baik 
blok Amerika Serikat maupun blok 
Sovjet Rusia jg mendasarkan politik 
nja atas kekuatan tentara, kekajaan 

fatom dsb. 
Soal2 jang dihadapi sama2 oleh ne 

gara2 di Asia itulah nanti jang men- 
Idradi persoalan dalam konperensi di 
Rangoon nanti. 
Demikian antara lain keterangan 

Sitan Sjahrir. Menurut rentjana, ka 
lau djadi, maka Sutan Sjahrir. akan 
berangkat ke Rangoon tanggal 5 jad 
Dalam pada itu Subadijo Sastrosato- 
mo jang mestinja sudah berangkat 
berhubung dengan keadaan politik 
pada waktu ini, menunda perdjala- 
nannja dan pada hari Sabtu jang be 
rangkat beberapa  anggauta lainnja 
delegasi P.S.I. itu ke Rangoon, dian- 
ng Sugondo, Djuir Mohamad 

  

  

.adanja . pendjabat2 | 
Iringgi dari daerah itu memegang pe 

  

13 3 , x 

bagian dunia jang dikuasai oleh 

ker sebagai negara jang penting 

Dalam pada itu kekuatan tentara 
Soviet, jg ditahun jg lalu berdjum- 
lah empat djuta serdadu, dalam ta- 
hun ini ditambah sebanjak 500.000 
serdadu lagi. Kekuatan negara? sa- 
telit Sovjet di Eropah ditaksir ber- 
djumlah satu “djuta serdadu. 

Di Timur Djauh, djumlah serda- 
du Republik Rakjat Tiongkok jg se 
karang di kerahkan untuk berperang 
lada lebih kurang 3.500.000 orang, 
diantaranja 2.500.000 orang diduga 

'Iditempat digaris depan. 
Dibelakang angkatan perang Ko 

munis ini ada pula rakjat jg dipenga 
ruhi oleh komunis2 jg sedikit djum- 
lahnja. Djumlah jg sekarang ber- 
diam mulai dari Djerman Tengah 
hingga sampai keperbatasan India 
lebih dari 800.000.000 djiwa. 

Laporan2 rahasia jang diper- 
oleh pihak sekutu mengenai per- 
sediaan bom atom Soviet membe- 
rikan kesimpulan kepada pembe- 
sar2 militer sekutu bahwa besar 

kemungkinan pihak Sovjet pada 
waktu ini mempunjai persediaan 

ping itu pesawat2 untuk mendia- 
tuhkannja diatas sasaran2 Ameri: 
ka. 

Salah satu alat pengangkut ham 
Sowiet ini ialah pesawat pembom 
djarak djauh jang terkenal dgn 
nama TU-4, jang menurut k»- 
barnia bisa terbang sediauh 5.090 
mil bila bensinnja ditamhah di- 
udara. 

Ditilik kepada kapasitet So- 

wiet, maka besar kemungkinan 
diumlah persediaan bom atamsir 
akan bertambah prda tehun 
1954, iaitu tahun jang Na 
andangan pembesar militer 
ne." sa: saat kekuatan 

Sowjet telah mentjavai taraf se- 
dia untuk berperang. 

Lebih 20.000 vesawat. 
Menurut perhitungan pihak Ame 

rika kekuatan angkatan udara So 
vjet terdiri daripada lebih kurang 
20.000 pesawat terbang, diantaranja 
8.000 pesawat jet modei baru. Di- 
samping itu Sovjet mempunjai 20. 
000 buah pesawat tjadangan. semen 
tara produksi pesawat terbangnja 

patan kira2 11.000 pesawat satu ta- 
hun. 

Menurut laporan jg diterima ke- 
menterian pertahanan Inggris, maka 
Sovjet mempunjai antara 30.000 
sampai 40.000 buah tank. Laporan 
ini mengatakan pula, bahwa tenaga 
produksi Sovjet waktu ini kira2 
5,500“kendaraan berlapis badia dlm 
setahun, terhitung tank dan meriam 
jg bisa menembak setjara otomatis. 

Perdana Menteri Sovjet Joseph 
Stalin mengumumkan sehabis pe- 
rang, bahwa perindustrian Sovjet da 
lam tahun 1944 mengeluarkan lebih 
kurang. 40.000 pesawat terbang, le- 
bih dari 30.000 tank, meriam oto- 
matis, dan kendaraan berlapis ba 
dja, lebih dari 120.000 senapan dari 
segala djenis, lebih dari 100.000 
montir, 300.000 bedil, 2.000.000 
tommy-gun, dan diatas 250.000 se- 

napan mesin ringan dan berat. 
Stalin menambah, bahwa dim 

tahun ini djuga Sovjet telah menge- 
luarkan 240.000.000 peluru, bom, 
serta bom motar lainnja, 7.400.000. 
000 peluru sendjata ringan. 

Pabrik2 dimodern'sir. 
Segala alat sendjata dan peluru jg 

dikeluarkan ditahun 1944 dibikin 
oleh pabrik2 jg terletak disebelah 
timur daerah2 Soviet jg diserbu oleh 
pihak Nazi. Sekarang mungkin ti 
dak semua dari pabrik2 ini masih 
mengeluarkan alat sendjata, tapi ah- 
li2 militer sekutu menjangsikan ada 

diantara pabrik2 itu jg telah dibong 
kar. Sebaliknja besar dugaan pa- 
brik2 itu malah telah dimodernisir 
dan diperbaiki begitu rupa, sehing 
ga djika terdjadi peperangan peng- 
hasilannja akan bertambah besar. 

Disamping pabrik2 ini sekarang 
harus pula ditambahkan pabrik? ba 
ru jg telah berdiri didaerah2 jg du- 

lu diserang dan dihantjurkan . oleh 
kaum Nazi Djerman. Djadi menu- 
rut taksiran pembesar2 militer seku 
tu kapasiteit produksi sendjata So- 
vjet djauh lebih besar ditahun 1944, 
dan produksinja makin lama makin 
bertambah  efficient untuk — da- 
pat disesuaikan dengan kehendak 
perlengkapan modern bagi tentara 
nja ig djuga semakin bertambah be- 
Sar itu. 
  

  

Hasil2 dari penarikan Undian 
Uang Dana Bantuan Djakarta jang 
dilangsungkan tg. 29 dan 30 Desem- 
ber: : 

Hadiah dari Rp. 125.000.— 
196697 (Bandung) 

— Hadiah dari Rp. 50.000|/— 
188695 (Djakarta) 82929 (Se 
marang). ! 

Hadiah dari Rp. 25006 —     

208399 27650 
40904 92184 

173970 39281 
51446 84161 

143890 192799 
48487 - 176757 

Hatliah dari 
48698 61367 

178490 91753 
99620 99971 
14696 84686 
49207 152084 
20929 198169 
59485 63024 

208628 167766 
191908: 178019 
178785 20023 
152044 152752 
49283 165200 
16102 206647 
60614, 40583 
19001 125590 

- 

205453 16654 
144390 - 173088 
162778. 165659 

58827 140768 
485595 162822 

124594 69016 

Rp. 509090.— : 
141616 104302 
192959 199506 
149877. 166059 
158899 13063 

54934 68063 
103888 69401 
55236 176467 

16354 194715 

63262 12986 

140816 22072 

33877 164007 

44329 79002 

80697 186875 
135336 108394 

144575 158556 

   

—.. Untungkah Tuan Sekali 
37313 

  

82363 

  

130355 84438 196644 
199452: 1154794 177684 45687 
194629 19711 1094615 51424 
65492: “I15065 “180221: “1178381 

190286 167758 . 199528 23886 
39873. 117063 127805 79116 

152278 03A 131787 6 1120178 
98713 31024 188506 40417 

148997 53378 119471 79714 
4138037 - 194374. 138265 130007 
65324 206989 113583 135764 

655 89139 152825 123406 
9805 1. 84269 32220 162784 

177249 48123 156810 30856 
206799 15699 135413 39872 
192339 13682 166926. 178067 
83022 96572. 104079 18529 

179569 90919 "28432 94500 
64156 109570 192179 . 148403 
80876 15714 109877. 117097 
18268. - 137025 23792 17489 

127127. 208068 177132: 167750 
36802 162081 95956 111214 

  

tjepatan jang lebih kesanggupan negara2 sekutu Barat. 
Mathew Ridgway, panglima sekutu di Eropah. Perdana 
pemimpin2 tinggi militer serta politik lainnja dari Aliansi Atlantik. 
lebih giat dari masa2 jang lampau dalam memperkuat angkatan perangnja. Sowjet memegang re- 

suknja untuk keperluan militer, 
tuk perkembangan potensi perangnja, 
1970 lebih tinggi dari tahun jang lampau. 

masih berdjalan terus dengan ketje- 

Ini? 

  

186805 45230 26469 
188166 80289 24129 43703 
120748, 190120 04131 186185 
133026 146944 72382. 201079 
151549 137300 106684 81749 
33521. “32991 152002 

Hadiah Tan Kp. 250.-— 

149553 49736 . 188991 152255 
36445 68005 11932. 204992 

141902 163891 65982 106000 
71978 187653 65308 173513 

178825 181215 30678 33228 
151033 62968 - 189995 . 194352 
16344 81390 45935 209999 
72329 192919 46497 55210 
44904. 174489 54699. 165482 

202850: 158017 81534. 208807 
48976 0 76172 99451 108376 
12424 126808 180537 23289 

132865. 192579 133458 22593 

u 

cs 

g j 

'erlombaan Sen 

Manusia Utk Tenaga Pe N 
Kini Telah Mempunjai 150 Bom-Atom: 20.000 Pesawat Terbang-Dan - | 

300 Kapal Selam 
-—Oleh Kingsbury Smith: Chusus ,,Suara Merdeka —- 

DENGAN KEKUATAN LEBIH kuran 

Menteri 

g sembilan djuta serdadu jang memangg 
pihak Sovjet sekarang memperbesar potensi militernja 

Demikian menurut pendapat 

  

djata 
Russia-USA . 

(Russia Bisa Mengerahkan Beratus-Ratus Djuta 5 
perangan 

       
   

   Inggeris Winston Churehill: dan 
Pada dewasa ini Sowjet djauh 

rekord sebagai negara jang paling banjak mempergunakan uang ma 
Menurut dugaan 261246 

Pada hakekatnja keterangan ber- 
ketjil2 mengenai rentjana lima ta- 
hun Sovjet menundjukkan bagaima- 
na besar perhatian jang ditumpah- 
kan kepada produksi sendjata ini. 
Rentjana itu meliputi penambahan 
produksi badja dan plat badja seba- 
njak 8046, mesin pemidjak badja 
tambah sampai 8 kali, serta produk- 
si alluminium ditambah sampai ti- 
ga kali lipat semua ini diperlukan 
untuk produksi sendjata. 

Produksi badja Sovjet memang 
djauh lebih rendah dari produksi 
badja negara negara Barat. Diduga 
produksi badja Sovjet kira-kira 
13 djuta ton setahun, sementara 
produksi badja Amerika Serikat sa- 
dia berdjumlah hampir 100.000.000 
ton setahun. Tapi badja jang diper- 
gunakan untuk pembikinan sendjata 
djauh lebih banjak daripada di 
Amerika Serikat, dimana sebagian 
besar dari produksi badja itu diper- 
gunakan untuk keperluan kesedjah- 
teraan rakjat. Di Rusia serta nega- 
ra2 satelitnja, keperluan rakjat ini 
dikesampingkan untuk kepentingan 
persendjataan negara. 

Diam kerdja lama. 
Sekiranja terdjadi peperangan 

rakjat Sowjet akan terpaksa melalui 
diam bekerdja jang sangat pan- 
djang. Rusia djuga - mempunjai ren- 
tjana latihan 
militer dan buruh tjadangan. Anak2 
laki2 dan perempuan setelah tamat 
sekolah menengah dilatih bekerdja 
pada perusahan-perusahaan  indus- 
tri. Tenaga militer tjadangan Sowjet 
kabarnja bertambah rata2 antara 
800.000 sampai 900,000 Orang se- 
tahun dibandingkan dengan djum- 
lah penambahan 500,000 orang di 
Amerika Serikat. 

Dan keberanian 

terkenal ke-mana2? 
mereka berperang 
tan tanah airnja. 

300 kapal selam. 
Dilapangan angkatan laut, kabar- 

nja Sowjet masih memusatkan per- 
hatiannja bagi perkembangan ang- 
katan kapal selamnja. Menurut tak- 

siran pembesar? angkatan laut per- 
kembangan angkatan laut Amerika. 
djumlah kapal selam Sowjet waktu 
itu-adalah 300 buah, atau kira? em- 
pat kali lipat banjaknja dari kapal 

selam Djerman pada awal pepera- 
ngan jang lampau. Dan oleh karena 

Sowjet paling banjak dapat nawan 
ahli2 pembikinan kapal selam Djer- 

man, maka dapat disimpulkan bah- 
wa mutu kapal selam Sowjet seti- 
dak-tidaknja. sama baiknja dengan 
kapal selam Nazi, dan mungkin le- 

bih baik lagi. Disamping kapal se- 
lam ini angkatan laut Sowjet pada 
umumnja dianggap tidak berbahaja. 
Sepandjang jang diketahui pihak So- 
wjet tidak mempunjai satupun kapal 
induk. Sowjet hanja mempunjai be- 
berapa kapal pendjeladjah model 
baru, beberapa buah kapal perang 
tua dan atau dua kapal perang jang 
sedang dibikin waktu ini. 

serdadu2 Sowijet 

istimewa djika 

untuk keselama- 

Sowjet mengakuibahwa produksi 
minjaknja sudah tiga kali lipat dari 
angka dimasa sebelum perang. Seki- 
ranja terdjadi peperangan pihak So- 
wjet tidak sedikit memerlukan mi- 
njak bukan sadja untuk angkatan 

jang luas bagi tenaga : 

dari uang masuk Sowjet dipakainja un- 
dan anggaran belandja ,,per tahanannja” menurut pikiran 

udara dan lautnja, tapi djuga un- 
tuk keperluan pasukan bermotornja 
jang semakin bertambah besar pula. 

Diantara 175 divisi jang dipunjai 
Sowjet menurut taksiran SHAPE, 
maka paling tidak 75 divisi adalah 
kesatuan berlapis badja atau bero- 
tor. 

Disamping kenjataan, bahwa blok 
Komunis djauh dimuka negara2 Ba- 

rat dalam hal djumlah sendjata. dan 
serdadu, maka pihak Siwjet mem- 
punjai pula tenaga2 lainnja dan .po- 
litik jang disentralisir. Ja tidak per- 
lu chawatir, bahwa negara2 satelit 
tiba2 menolak tidak mau patuh ke- 

pada kemauan? Sowjet. , 
Selain daripada itu beberapa ahli 

Barat tentang soal2 Rusia jakin, 
bahwa waktu ada pula menguntung- , 

kan bagi Sowjet, bahwa semakin la- 

ma mereka menunggu saat untuk 
bertempur ' dengan “ £kapitalisme”, 
semakin kokoh persiapan mereka. 
Amerika di Moskow dan pengarang 
dari buku jang bernama ,,Kepahi- 

tan2 di Sowjet Rusland, adalah sa- 
lah seorang jang mempunjai keper- 
tjajaan bahwa Sowjet tidak tergesa2 
untuk mentjapai udjudnja jang ter- 

achir untuk -menguasai seluruh du- 

nia. 
Dalam bukunia bernama .,U.S. 

Diplomacy”. Kennan telah mene- 
gaskan kejakinannja,bahwa pemim- 
pin2 Sowjet ,,marah dengan kesaba- 

ran dan desakan”. 
Waktu”, kata Kennan, ,,adalah 

dipihak Sowjiet. Politk mereka ialah 

untuk meletihkan Barat, menunggu- 

nja sampai mendjadi lemah. Kita 
tidak ada melihat tanda2, bahwa se- 
suatunja harus ditjapai dalam wak- 
tu jang telah ditetapkan. Jang ter- 
penting ialah asal selalu ada desa- 

kan untuk mentjapai udjud jang 
terachir itu”. 

Pra, 

SEORANG PELARIAN dari 
Polandia, jang rampir 11 Gjam 
Jamanja duduk diatas tiang radio . 
jang tingginja 45 meter, untuk 
menghindarkan diri dari 'pembe 
Sar2 imigrasi Amerika di San 
Pedro. (California), pada hari 
Sabtu malam terpaksa turun keba 
wah uniuk menjerahkan diri ke 
pada pembesar2 jg diseganinja 
ifa. 

Orang Polandia itu bernama 
Michael Kozici dan berusia 25 
tahun. Ia adalah seorang velaut 
Koziel, jang telah ditahan oleh 
fihak berwadjib sementara" me- 
nunggu pemeriksaan perkaranja, 
mulai dgn ,,pemogokan sitdtwn: 
nja diatas tiang radio” itu pda 
hari Djun'at siang, tetapi karena 
lapar dan kedinginan ia turun 
dari ,,singasananja” pada hari 
Sabtu malam ' dengan  dibanta 
oleh senter2 jg diarahkan tiang 
radio itu. 5 

  
  

pah Barat harus berusaha untuk 

ah buku putih jang dikeluarkan 
lain dikatakan tentang sidang 
lalu, bahwa Eropah Barat tidak 

ini. 

Angka-2 resmi tentang kekua- 
tan jang dapat dikumpulkan oleh 
negara2 sekutu dalam tahun 
1953 itu tidak diumumkan, te- 
tapi menurut taksiran? tidak res- 
mi jang dapat ditjapai oleh Ero- 
pah Barat dalam tahun itu ialah 
kl. 4000 buah pesawat terbang 
dan 50 divisi, jang sekarang su- 
dah ada. 

Da.am buku putih itu selan- 
djutnja dikatakan, bahwa Ingge- 

  diperlukan untuk menjusun 75 di visi 
pesawat terbang, sebagaimana ditjantumkan dalam rentjana tahun 

NATO Terus Chawatir 
Bukan Sadja Antjaman Dari Luar- 
Pun Antjaman Jg Akan Merun- 

tuhkannja Dari Dalam 
PADA HARI DJUM'AT Inggris menerangkan bahwa Ero 

mendjaga djangan sampai Rusia 
dapat merusak persekutuan Atlantik itu dari dalam. Dalam sebu 

oleh pemerintah Inggris antara 
NATO jang diadakan bulan jg 
dapat mengumpulkan uang jang 

dan omenjediakan 7900 buah 

ris dan negara2 lain jang terga- 
bung dalam. pakt Atlantik “se 
sungguhnja akan . mengeluarkan: 
uang lebih banjak lagi untuk 
NATO daripada tahun jang lalu, 
dan bahwa angkatan bersendjata 
sekutu. pada achir tahun ini akan 
lebih kuat daripada sekarang. 

Dalam ichtisar resmi ini sama 
sekali tidak diberikan perbandi- 
ngan antara apa jang akan ter- 
:japai pada tanggal | Dianuari 
1954 dan angkatan bergendjata 
jang menurut. keinginan harus 
terbentuk pada waktu itu, 

Dalam buku putih itu dikata- 
kan: ,,Orang tidak boleh lupa, 
bahwa kita harus “'menghadapi 
dua matjam antjaman. Kita tidak 
hanja harus ' memperhitungkan 
kemungkinan dilakukannja agre- 
si jartg sekonjong-konjong, tetapi 
djuga harus bersiap-siap  meng- 
hadapi sesuatu usaha untuk mg- 

rusak. pakt Atlantik dari - dalam 
Fhal mana “djelas mendjadi tudju- 
an pemerintah Rusia”. (UP), 

Senator Robert Taft dari Ohio hari 
Djum'at terpilih dengan suara bu- 
lat sebagai pemimpin fraksi Repu- 
blik dalam senat Amerika Serikat. di   mana golongan Republik mempunisi 
kelebihan suara terbanjak. 
Eugene Millikan dari (Colorado telah 

terpilih mendjadi ketua konperensi 

Republik dim Senat. Pada waktu jg 
bersamaan para senator dari partai 

Demokrat memilih “senator Lvnden 
Johnstan dari Texas sebagai pemirn 

£ 
Senator 

   
     

192110. 120014 25017 48342 
70191, 32944 184143 85977 
79297 127858 84055 41533 

107126 193887 84350 30441 
34948 57661 18103. -60568 
97772 166942 56637 184661 
185877 202530 191409 25436 
163955 204521 30819 21067 

132103 163369 205215. 169236 
71022 ' 136598 - 128935 30009 
34455. 147302 144429 15612 
87987 . 162360 184186 83888 

113065 85231 49410 77640 

113392 104258 150405 143924 

11635 86923 87056 89612 

171776. 171076 207474 71990 
“80338 — 182957 87622 59539 
86378 141979 112261 28286 
16134 pin fraksi Senat mereka! 

 



Pemberitahuan 
SA Ep " g DN 4 

Berhubung dengan adanja pera jaan ulang tahun dinas jang ke: 
135 dar: Agen kami, maka Kantor kami pada besuk tanggal 6 
Djanuari 1953 akan ditutup bagi umum. , 

    
Hormat kami, 

E. M. ANEFEM Semarang 

    

menghaturkan diperbanjak terima kasih 

  

Dengan hormat kami kengh: 9 
Wali Kota Besar Semarang jg telah memberikan kata 

  

haturkan Terima Kasih. 
ibutan dan kehadapan Ibu Hadisoebeno jg 

telah melakukan ,,Pengguntingan Pita” sebagai tanda bahwa toko kami telah dibuka denftn resmi. 

Selandjutnja dengan djalan ini djuga kami menghaturkan diperbanjak terima kasih kehadapan 
para pembesar Instansi Pemerintah Sipil/ Militer, Djawatan', Importir”, Yoko? dan segenap langga- 
nan jang telah mengirimkan Karangan bunga, Pigura”, pudjian (Lian) d.II.nja serta jang telah mem- 
perlukan datang untuk menjaksikan upatjara pembuka'an toko kami. 

kehadapan Bapak Hadisoebeno 

Bodjong 25 
Semarang. Co.   

  

Homat kem TOkO ,HIEN" & 
        

  

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama: sakit | 
tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko? Obat DIL: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. 

  

  

Djl. Bawean no. 22 Tilpon 2207 S Surabaja. 
Ba 

ama an 
    ta an Mens 

  

  

PERHATIAN!!! 
£ Ke para langganan dengan ini kami beritahukan,: oleh karena leng a alat-alat Service dan persediaan perkakas onderdeel untuk - penggantiannja 

Horloge, Wekkers, Lontjeng. : 
Maka mulai tanggal 2 JANUARI 1953, untuk tiap-tiap  pen- djualan dapat kami berikan tanggungan 

t 10 TAHUN LAMAWJA 
sg Harga TETAP MELAWAN, tidak dinaikkan. 2” 3 

NA Dibuka tiap-tiap hari 
Djam 8—13, 16—20 : 

Hari BESAR/MINGGU Horlogerie KANARIE Service” 
Djam 8—13.00 

dari djam 8 pagi sampe djam 7 malem. 

  

PEMBERIAN TAHU 
Bahwa mulai | Januari 1953, Toko kita. di buka tiap” hari 

Tiap hari Minggu TOETOEP.. | , 

Toko SEPATU DUNIA | 
Gang Pinggir 2, Semarang. 
  

  
  

  

  

Utjapan-Terimakasih 
Atas perhatian Tuan/ Njonja/ Nona jang sudah memperlukan mem 
buang tempo untuk datang pada berlangsungnja  hari-pertemuan 
kedua penganten: pen Serkan . 

SRI SUGIARJAH dgn HERRY ISNADI 
Barat 6, pun pula atas sumbangan karangan bu-: 

mengutjapkan  diperba- 

|" Keluarga R. SOEGIONO 
#0 R. SUGIARAIN 

di Pendrikan 
nga2/ benda/moreel/ materieel dsb, kami 
njak terimakasih.   
  

I Specialist 

“| dan 

Keluarga R. TJIPTOSUBROTO. | 

  

   

M.S. RAHAT 
, TABIB 

Seteran 109 — Semarang ' 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
lain-lain Penjakit. Obati 

WASIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 

| akar2-nja. 

#ZONDER OPERATIE, 
Djam bitjara: — pagi 9—12 

Sore 5—7 

  

  

  

    

Jang Po Sin Tiu tjap ,,FIE- MIN” 

per botol besar. 

Terbikin oleh 

Toko Warung No. 19 — 

Anggur “—  Kolesom 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special buat orang 
lelaki dan prempuan jang kurang darah, tida suka ma- 
kan, badan lemah, pinggang sakit, prempuan datang bu- 
lan tidak tjotjok, pek tay (darah puti) tempat anak di- 
ngin, kepala mabok, lama tidak dapat hamil datang bu- 
lan perut sakit dll. Harga per botol besar Rp. 12,50. 
Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special untuk Wa- 
nita kurang darah, dan badan lernah. Anggur Tjong 

istimewa 
Orang Lelaki, badan kurang kuat dil. Harga a Rp. 12,50 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan sehat. 

Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG” 

SEMARANG. 
Pada tiap” pembeli Anggur Kolesom, maupun Djin Som 
dil. anggur jang harganja Rp. 12,50 per botol besar, 
selama dalem bulan Dec. 1952 aken diberikan hadiah 
| KALENDER harian pake 3 penanggalan dengen 

f 1 GRATIS. 

untuk 

. 

. 

Tel. 2183   

  

untuk WASIR (Am: | 

    
  

KAUMAN 21 — SEMARANG.       
    

ee 
£ TO f 

'BROFLUKIN - C 
mentjegah dan menjembuhkan 
penjakit pilek dan influensa. 

x 

Broflukin - €C terdiri dari pil kina Hydrobromas dan 

Pil kina mempunjai chasiat jang sudah terkenal terhadap 
penjakit pilek dan influensa. 

Vitamin C dapat mentjegah segala matjam penjakit infeksi. 

Suatu kombinasi pil kina dan vitamin -C merupakan 
suatu sukses guna memberantas penjakit-penjakit pilek - 

segala penjakit dan influensa. 

Obat jang dapat melawan penjakit pilek ini, kini dipakai 

diseluruh dunia dan sekarang dibikin di Indonesia dengan 
nama Broflukin- C. 

In - 

  

Pakailah pada waktu terserang penjakit 
pilek atau penjakit menular tiap-tiap ha- 
rinja 3 tablet Broflukin-C. Broflukin 
-C dapat melindungi Tuan terhadap 
penjakit infeksi. 

Hasil jang baru dari 
N. V. Paberik Kina 

Bandung 

Distributir: JACOBSON VAN DEN BERG & Co. N.V.   
  

  

    

TELAH SEDIA 
1 Buku Latihan Udjian bahasa Indonesia dengan memakai kuntji 

(August Sunario) Rp. 7,50 
2 Buku Latihan Udjian berhitung 

1 (August Sunario) Rp. 7,50 
3 Buku Latihan Udjian sedjarah Indonesia ,, 

» (August Sunario) Rp. 6.50 
4 Buku Latihan Udjian ilmu bumi 

(August Sunario) Rp. 6.50 
Buku tersebut penting sekali, untuk murid? kelas VI dan para tjalon? 
jang ingin menempuh udjian masuk sekolah menegah tingkat 
pertama : . 
Pesanan harap disertai uang harganja, dan ditambah 1076 untuk ong- 
kos kirim, sedikitnja Rp. 0,60. 5 
Pesan 1 stel 4 buku ongkos kirim bebas. 
Pesan banjak, untuk didjual lagi dapat potongan memuaskan. 

a - 22 desi 

  
  

  

  an 3 

  

     

    

    KESEHATAN 

KEKUATAN 
ati | 

KEGEMBIRAAN dan 
. KEMADJUAN 

  

        

  

Yak» Obat TAY AN HOO Tanah Layung Getah 8 

7 OJAKAN TA-KOTA 

Distributors : 

Harmsen Verwey 
Dunlop N. V. 

Djuga dapat beli diantero 
Toko2 di INDONESIA 

"ta L un 

  

  
      

2 5 

LIEM TAILOR| 
High class for special 
woolen working 

    

  
  

— 37. Seteran (Duwet) 
SEMARANG 

ba ooaA Te / Telah langsung bernikah: 
TG Ka . 2 . 

H tor babries, & MOELJATI 
dna X dengan    

    
   

      

   

   & 5 
Your BS" 

favourite |& 
£ c 5 N N : 1 « babyfood @ $ 

is here $ j 
at 

AGAIN RNWerik rob snap 
—. NN And aa TAN 9 MILK 

ANNea ag arena 
Ta, Kang at .. 

. “.. 

    
       
MOMAL ADULT « 
2 Mom To YArE 

“MAktain ge MEFANI 
Peta Maa 
Iv ren Matan 

NA cOoM 
PLACE suk et 

Ing ata mak 
ema manage 

saman 

  

     ML mapan, aa 

  

Glaxo is the carefully 'balanced 
babyfood with added vitamin, D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in tropical 
countries. 

BABYFOOD 

in sealed 1 Ib. tins     Distr, Jacobson var den Berg & Co. N.V.'   
      

  

    
    

“A GUIDE TO THE ENGLISH LANGUAGE 
DALAM 12 BAGIAN 

"Kursus Bah. Inggeris tertulis tingkat landjutan. Dirantjangkan un- || 
tuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peladjar tentang | 
perkembangan Bah. Inggeris. 
Lama Kursus 6 bulan dan pada achir Kursus diadakan Udjian. | 
Prospectus dikirim gratis. 

The English Extension College | 
P. O. BOX 566, DJAKARTA KOTA. 

FR 
  

Berhubung dengan kepindahan kami ke Bandung, maka dengan 
djalan ini kami mohon diri kepada semua handai taulan di Kota 
Semarang. 

ae ra |s 

  

& Keluarga Ir. Ali Djojoadinoto 
Djalan Karangtempel 237 Semarang. 

  

  

 PEMBERIT     AHUAN 
  

     

      

    

     
   

  

   
5 

  

   
n dan 

Me ena N.V. 
5 an Mah 

'kami memberitahukan -bahwafmulai tanggal 1 Djanuari 1953, perusahaan 

NN BN .. BODJONG No. 95/97 (sebelah A.N.LE.M.) “1g 
' Mulai tanggal tersebut kepada para pemilik dan pemegang merek2 mobil kami serta 

anan lainnja diberi ketika seluasnja untuk memasukan kendaraan? dalam service- 
ngkel mobil kami di gedung baru. 

Memudjikan denganfhormat, 

National Motor Company 
M Dealer: OPEL—PONTIAC G.M.C) 

  

  

  

2 — 2 

NGATMIN DARMOSOETJIPTO 
di Solo pada tg. 13-12 - 1952. 

Kami mengutjapkan terima kasih kepada 
dai taulan jang telah menjumbangkan tenaga, harta maupun benda 
pada perkawinan kami berdua. 

sdr2/ kawan/han- 

M.N. DARMOSOETJIPTO 
  

  

  

    Ya (| Rambut 
An Pa    “ii 

       
/ 

Daftar No: 44379 

  
Djika Tuan2 selalu 
eenun 

ARAK HAI 'KAU PIEN 

Tjap ,,BOEAJA” 
Ingin bukti? Silahkan Tu- 
an2 praktekan sendiri, baru 
akan dapat kenjataannja, 
dengan 100fpCt. kapuasan 

    

  

Besok! MalamFPremie 

can 

Ini "malam" pengh." 5.-7.-9.- 

SATLANTIC City 

putih djadi hitam 
pCt GARANSI TIDAK LUNTUR ! 

& KING of Hairdye 3. IA RADJA OBAT 

HITAM RAMBUT Jal " 

3: 
Seeyk 

Manufactured by : 
G. M. SCEYK SAHIB— Kebon Djati 114 Bandung 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30, 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp 

: Semua Agen2 Harga sama. 
Mentjar Agen2 Baru diseluruh Indonesia. 

Tahan Udji — Awet Muda- — Tetap Ditjinta ! 

  

Pusat pendjual: 

IK OKCDIIN, :TONC Pekodjan 105, Telp. 1885 Smg. 

  

na ata A SONG IN MY HEART" 

Metropole Muak 
“500 nk 
KU, BONnNIE, 

7 0005” SK AKINENI, 
seg. um. Pesan TA 

, Oiraated bu Jamie W HORME. | 

mempersembahkan pula : 
Penuh kelutjuan,””kegembi- 
raangmulai sampaimberachir! 

Constance' Moore-Brand Taylor 

  

         

Daftar No. 44378 

— 10 gr. Rp. 50, — 
20.—.   

KIhP BOEAY, 

    

     

   

  

   

    

   
    

   

  DIAGA HARI MAENNJA II ii 
Susan Hayward — Rory Calhoun 

|. 20th Century Technicolor 
Biarpun ini film banjak songs isti- 
mewa, tetapi sebenarnja bukan suatu 
musical dalam arti kata. 
Pudjian pertama adalah seorang wa- 
nita bidjaksana Jane Froman jang 
dalam keadaan duka tjita meringan- 
kan dalam orang punja penderitaan 
dengan segala daja. 

Sesudahnja GONE WIT THE WIND”, ,,SPELLBOUND” dan 
»REBECCA”, sekarang SELZNICK 

  

PN 

  

      
   

  

Tinggal ini & Besk Malam 
ORION 5,—7.—09.— (17 th.) 

Steve COCHRAN — 
Philip CAREY 

»The TANKS are COMING” 

   
    3 
4 $ 

    

  

Besok Malam Premiere 
(seg. um.) 

nDjagalan” 7.— 9.- 
Roy Rogers-Dale Evans 
TRIGGER (Kudah Adjaib) 4 

nLigats of old Santa Feri 

  

Film jg. terbagus dimaenkan oleh 
8 bintang film besar ! 
Besok Malam PREMIERE BESAR : 
IREX” 430-645 -9.00 7th) 

| harap datang: lebih siangan! 
Berhubung pandjangnja film 

  

    

Ini Malam pengh.7.-9.- (13th 
Chen Yean Yean dalam 

sLUNG FUNG HUA CHU" 
h   

2
 

& 

@ 

Ini malam pengabisan : 
445-719 (seg. umur) 

Mario Lanza — Ann Blyth 

The Great Caruso" 
M-G-M-s Technicolor Musical 

  
      

ANGKATAN DARAT memberi kesem- 
patan kepada pemuda? Indonesia untuk mengikuti Pendidi- 
kan-Pendidikan Perwira diluar Negeri sebagai berikut bae 

at
a 

ag
 

    

a. Guna dididik di K.M.A. Negeri Belanda UuntesOa" Tg 

taan/ djawatan iteri — Artilleri — Kayaleri — Ge- £ 
nie —- Perhu dan Administrasi Militer, 
Lamanja p 3 tahun, dimulai tgl. 1-9-1953. 

“ b. Guna dididik di S.R.O. (Pendidikan Perwira Tjada gan) 
Negeri Belanda untuk kesedjahteraan/ djawatan Infanteri 
— Artilleri — Kavaleri — Genie — Perhubungan — . 
Yechnische Troepen dan Intendans. : 

Lamanja pendidikar 1 tahur, dibagi dalam 2 angkatan 
jang masing” dimulai 1-7-1953 dan 1-11-1953. 

1. a. SJARAT' JANG HARUS DIPENUHI untuk K.M.A, 

"1. Warga Negara Indonesia. . 
2... Umur setinggi-tingginja 22 tahun. Gg 
3. Belum kawin. Ke tt "3 
4. Tinggi sekurang-kurangnja 1.58 M dan berkesehatan 

baik untuk iklim Negeri Belanda. PUN 

5.  Beridjazah S.M,A. Bagian B. atau sekolah jang se- 
deradjat dengan itu, Ru 

6. Para pelamar harus dapat mengerti bahasa Belanda. 

b. SJARAT' JANG HARUS DIPENUHI untuk S.R.0. 
1 — 4— S dan 6 lihat pasal II ajat a diatas. 

2. Umur antara 20 — 28 tahun. 
3. Belum/sudah kawin. 

INI. TJARA' MELAMAR. 

Para pelamar jang bertempat tinggal disalah satu daerah 
jang tersebut dibawah ini harus mengadjukan permohonan 
nja setjara tertulis : 

0.1. Di Sumatera Utara dan Tengah kepada Adjudan Djen- 
a? deral T.T. I di Medan. 

2. Di Sumatera Selatan kepada Adjudan Djenderal T.T. H 
2. di Palembang. 

3. Di Djawa Barat kepada Adjudan Djenderal T.T. HI di 
Bandung. 

4. Di Djawa Tengah kepada Adjudan Djenderal T.T. IV 
di Semarang. : 

5. Di Djawa Timur kepada Adjudan Djenderal T:T. V di 
Malang. kb 

6. Di Kalimantan kepada Adjudan Djenderal T.T. VI di 
Bandjarmasin. 5 

7. Di Sulawesi — Sunda Ketjil dan Maluku kepada Adju- - 
dan Djenderal T.T. VII di Makassar. 

dengan disertai : NG 

a. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. : 
b. Salinan idjazah dan daftar angka? udjian jang terachir, 
Cc. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja 

atau Polisi. w 4 
d. Surat idzin dari orang tua/wali, atau madjikan bagi me- 

reka jang masih bekerdja. : 
e. Dua pas photo. $ , koe 

IV. Pengiriman keluar Negeri sebagai perintah beladjar (studie 
opdracht) dengan ketentuan sesuai peraturan” jang berlaku “ 
untuk keperluan itu. ag 

V. Para pelamar jang memenuhi sjarat' sebagaimana jang di- 3 
maksudkan dalam pasal? II dan III akan dipanggil untuk di- 5 
udji setjara lisan dan tertulis serta pemeriksaan dalam : , 

1. Udjian badan. 
2. Pemeriksaan psycho-teknik. 
3. Udjian pengetahuan umum. 
4. Udjian pengetahuan dalam ilmu pasti — alam dan 

kimia. 5 
5. Bahasa Belanda dan Inggris. : 

VI. Udjian' dan pemeriksaan dalam pasal V diadakan pada bu-- 
j lan Pebruari.— Maret 1953. 

VH. Surat-menjurat untuk ini tidak diadakan. 

VIII. Pendaftaran ditutup pada tgl. 15-1-1953. 

BANDUNG, 29 Nopember 1953. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 

u.b. 5 : 

»6—K” ADJIUDAN DJENDERAL 
  

Telah dibuka pada tg. I Januari 1953 di Tawangmangu 2 
ke—mnnmm—— 

2 »L AW U” : PONDOK 
MANA 2 mena Aan Lama aa BI 

| dekat taman olahraga (sportpark) ! BR 
Tempat untuk beristirahat dan mentjari hawa sedjuk bagai 

para tourist sekalian. 
PENGURUS PONDOK ,,LAWU” 

TAWANGMANGU. 

CITY CONCERN CINEMAS . 

LUX INI MALAM (u. 17 th) 
ROBERT MITCHUM — JANE RUSSEL eU 

  

   

   ana 

  

— 

  

  

  

  

  

Tai Su WILLIAM BENDIX N 
dd "1 Penuh sensatie, 

: "M A Cc A O Heibat — Gempar! 
MS DANGEROUS PARADISE! 

Akan datang ,,The ADVENTURES OF 1 

»GH1LCO” 

INI MALAM — (u. 17 th) 

—.... LARAINE DAY — FRANCHOT TONE 

» WITHOUT HONOUR” 
Living with one man......... inlove with another! : 

Akan Datang : DAN DUREYA — MARIE ANDERSON 

»CHICAGO CALLINGs 
$ 53 means life or dealth to him! 

MENGAGUMKAN! 
  

Grand 
5,» 7129,» 

  

  

In d ra Ini malam d. m. b. (0. 17 tah) 

5.-7.-9.- LEOPOLDO SALCEDO — LYDIA MONTANEZ 

Selamat tinggal kekasihku” 

SEDARAH" 
Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 

  

Akan datang: 
film Singapure 

Royal 
  

3— I— 9— MICKEY ROONEY — THOMAS MITCHELL 

'sIhe BIG WHEEL” compari 
Roaring thrills at every turn ! A New great new thrill story ! 
  

INI MALAM PREMIERE (u. Segala Um.) 
LEX BA XTER — VIRGINIA HUSTON 

"Tarzan's Peril, 
Penuh sensatie — Heibat — gempar ! 

et U.P. Solo 
Tanggal: 5 Jan. s.d. 7 Jan. 53 

TOM MTP ER EK 
Sebagal Pembunuh dalam film : 

Roxy 
(2-9   Suatu drama-—-film dari Columbia,


