
   
   

  

  

   

   djumlal 
   

terusan jutnja 5 6 bi ian a k ' :    
t Menteri 

pendudukan 
    

    digaotan Kepala Staf. 
Kemudian dit 

Mei Penerangan, 
pan kabinet untuk 
tonel- Sadikin sebagai pa 
VU itu tidak dirobah. ( 

    

   

   

  

an. tewas dengan 
   

   

  

an PeNEUr pers 

imbang. Terima. Kahando & 

“ TIMBANG TERIMA: komando. cm “dari koma 
lama Tt Kolonel S. Parman ke pmandan CPM 
Major M.J . Praj ? 2 Nag “ai jogo. senen pagi d 

    

        

    
   

  

  

    
   

      

    

  

“Ikada, | 
bang terima tersebut ani salah Ta 

    

  

dekat. 

man jang - be ja 
jan angkatan ag Inc 

sau. 
Djenderal Nadjib jang meng! 

se sudah 

ikarta. Upatjara 

1 besar pe 
ilai mendengungekan lagi pengusiran sepang a Angs 

Sues. 

is ketah menuntut penjingkiran ' “deng 
desa Mesir jang tinggal. di- 

emah 
setelah Seorang & penduduk 

pada. ks mena 
Oke ggris, 

Pe 2 

me ngan 1 

-P.M: 

ndan CPMI 

jang baru | 
engan upa- 

ti 

penjelesaian per: 3 
"tag" Neta 2 disaksikan aler” p af” KSAD Kolonel 

: Bambang Si 2 militer Iginnja serta suatu bari- 
se terdiri dari jebih 1 kompi CPM. -Sebagai' 

pula Djaksa pre, atase2 .ralliter lnar negeri dan 
ta z5 
  - 

    - surat putusan pedja bat Tmp| 
"sesudah komandan CPM jg la-|    

  

     h kedua komandan jg bersangku- 
an dengan disaksikan 'oleh pedjabat 

KSAD. Kemudian pedjabat KSAD | 
mberikan amanatnja jg diikuti 

hyper “1g CPM jg bara 

   

      

  

   
    menjiarkan Suatu berita 

     
   

          

   

   

  

   

  

   

   

  

"1 Ima Sya hari jg lalu tela 

Morga, 

g a dikala 

F n banjak 
| bahwa banjak “pula 

ama hari2 itu 
Korea Utara pun 

  

pedja 
Pemihang Sugeng men 

3 djika kita ber 

    sawat2 ang Penarik: a 
    
      

jipta barus murni sendi | 
(harus dapat mentjipta 

ye” murai Kerah, dar YA Na ga ds: L 

  

      

    

rang “men 
bea nia. CPM harus memuraj 

“Ni Gitaka ita ialah | 
dalam korps sen 

ng tahan. udji Cena ganggu g 

»— dari luar. | Rangi 

Komandan CPM jang lama Let. Kol ja 

S. Parman pada upatjara penj tang 

komando CPM menerangkan antara aa 

| Jain bahwa dalam kehidupan r 6 

| sasi ketenteraan pergantian komandi 
dalah soal jang biasa. Selama 

“tahun memegang 1 

ada Paha dup dalam, 1 
an 2an 1 alam nang up. bah 

     
      

    

          
     

   

       

   
   

   

  

   

      

   

      

   
   

    

   

   

   

    

    

  

   

    

    
   

     

   
   
   

   

  

nana Tni 

tan kol 
Panglima T. 

T. VI dari 

| Warouw. Berita2 itu 
(berita pers sadja dan   

di Makassar 
njebabkan 

"dan 
- 

ra Puan indeuisakjk jang “aa 
a, kata Let. Kol S. Parman selar 

djutnja, namun sendi2 jang terse 
tadi. tetap mendjadi ' La £ 
Keinsjafan lebih 
pada kewadjiban 

A Bs Magetan b 
1 Sugeng. 

1 VII berangg 
autocratie dalam 
terdukung oleh al 
saluran2 jiliter. Karena | nja Matik 
bagai pendjaga. dan penertib meng-| lain daripa 
utamakan disiplin . dan mendjauhi 
dressuur. 9 TPA VII 
Komandan CPM jang baru Major |) n 

M. J. Prajogo setelah menerima. ko- 
nando dalam  pidatonja: an 

ja 

  
it dalam rapat 

      

    
   

          

   
      

5» ian CPM itna dalam keadaan 
ng tegang jang memaksakai n. diada “Djakarta untuk   

ongyang 

2 Hari Dibom 
— Pada hari Minggu Radio Moskow) 

    
T. V, mener 

, bahwa berita? pen ten- 

sedikit 
gan dikalangan ten- 

ja. Demikian kesan 
Sudirman menurut 

ambil suatu sikap jang kerudi 
ibawa oleh Letnan Kolonel Wa- 

dari Pyo ng 

yang jg menjatakan, bahwa pesa-! 
'Iwat2 pembom Amerika Serikat sela- 

ih melaku- 

terus menerus ter- 

itu k Utara 

ngan' pend 

djatuh korban 

gedung? jg 

katanja lain? ko 
mendapat 

kundjungan dan pemboman dari" pe 
Ter de 

vemta bat 

onel Sadi- 

T. VII di- 
beberapa saat sebelum 

ing terima Koman- 
tangan Kolonel 

Fata Subroto ke Letran Kolonel 
Naa n 

tidak ad 
atau penegasan dari si 
kepada pihak2 jang ber 

Ba 
ba- 

sendiri, 

dilihatnja 

agi Ks AD 

bantahan dari pihak-res 
ada, upatjara timbang te 

Djum'at pagi itu 
ungkan Kalangan ten 

apan bah- 

ngkatan PEN seba 

   men: 

da Letnan 

  

telah pula 
2 an r pat berhubung de- 

ngan berita2 “pengangkatan Sadi 
an 
2 TI 

te 

    b.itu ti 

disampai- 

  

1 instansi2 jang berke- 

Pengetahuan akan arti jang h 
penggantian itu di: hirnja menfatakan, 

lian keutuhan tenta aga sena Ne Aa ay 

unkan ' keinsjafan akan 5 rang i, djika sampai terdja 

atnja tugas karena menum aribang Sugeng mengundurkan 
Aga maka keadaan akan lebih men    

        

   
    

    

         

  

g berkat pikisinan $ baik 
nendahului | dan berkat 
jab: t2 pimpinan 2 Ian. 

| PERSBIRO BARU UN 
DJEPANG, 

| “Pemerintah Diepang 
rap akan dapat mem! 
Susah persbiro baru. da 

«zak hanga 

1 ah 

    
   
           

   
   

    

   

    

     

   
   
     

   

  

| menteri Shigeru Yos! 
Injatakan bahwa ia ak 
"usahakan 
Panu 
tapi niat “Yoshida itu 

Na. tantangan dari 

  

emi tan aka 
#1 ts   

Pada saat ia menin 
. Suasana 

ikian Sudirman. 

supaja pemer 
sendiri. 

  

terasa 

(TUK 

mengha 
buka" se: 
lam bulan 

| April jang akan datang. Perdana 
hida me- 
an meng- 
semerintah 

Fe- 
menemui 

fihak su- 

| kabar, jang chawatir kalau? 
1. mendja- 
dimasa se 

mengawasi 

| Pada'adhir Desember ja: Mean 

Ca Su ra Tana 2 Za Ling 

antara" Mi Pras ular kek 
n pemerintah “jenderal 
keras jatas segala b 

menurut keterangan “Inggris dapat menimbulkan dibem 5 
perundingan, sedang maa 

  

poker 

“4 Inggris. dari Mesir 

| tewas dalam -perdjuangan 

    

angkan ke k 

- i JuruZ artileri serta. perbekalan2  mi- 

  

-. 

aga Teri ia 

    

   
   

    Nadjib telah: mengunakan 
2 pers mengenai perisiwa:      

    

     

  

    

  

ada mulanja keliha Ka 3 Ban 

esar2 Mesir jang “bertanggias 

: Hingkan Tn Pare: Ba Bi ng 

ngan . keadaan jang Semakin 
“gang pada hari Senin mengumum- 
“kan kem bali sensur keras: atas segala. 
Sore pein jang masuk dan skean : 

  

   
     
   

    

    

    

     

    

zng arts iwa a jang mengandi 153 
gangan itu aga SApP tangan 

Peridg gel Ia hngit 
Ipar Sentua orang2 - terkemul 8 
" menjetudjui “Keterangan. jang 

“| disijapkan dalam. bulan Neperte 
leftnan kelonel Gamal - Tatu 

jang. mengantjam perang ge 

| baru | didaerah terusan Suez | 
Mali apab!' ja tentara Ingsris di 

       

  

   

  

   

  

     -3 

“Hart Sapa jang lalu menteri neg 
Fathys Radwan: “menerangi 

ibehwa  pernjataan” Abdul “ Nasir 
imemberikan ..keterangan 'akan ten 
aaara nasionalistis- umum ' guna me- 
ngusis tentara Inggris, tetapi menam- 

ra 
   

5 tan, wa : k 
Ng et 5 Ae ja - dari letnan kolonel Parman 

Iipikran mengadakard aksi dengan | hatkan overste- Parman $ 

komando” sukarela, sebagaimana . di- 
| djalankan tahun Jalu terhadap 'pasu- 
kan? Inggris didaerah Suez. 
Major Abdul Hikim Amir, seorang 

| anggauta penting dalam markas be- 
sar Nadjib hari Senin pagi mene-h 
rangkan seperti “berikut: ,, Tudjuan 
kita pertama ialah mengusir orarg2 

dan Sudan. In” 
akan. tetap" mendjadi  tudjuan, sam- 
pai kita berhasil mentjapai aja atat 4 

    

x & 
| Amir: adalah: kepala kabinet per- iba di, Tokio untuk 
dana menteri Nadjib. Ta mengutjap- menurdk harapan 

| kan keterangan itu ketika kepadanje pembesar2 
23 : 0 perdjandj an antara ae 

inta. komentar atas “pernjataarP- |. apa "3 an ps berumur' ita 
bdut Nasir. -..Pernjataan Abdulf eh . 

Nasir “itu adalah di Iwa daripada keda 
tiita2 seluruh rakjat”, demikian ka: " 
tatja. £ 

j Djuga Fuad Siradj: den sh : 
"3 Bekas menteri dalam “pe    

  

Gia Lobak aU tilrut mend geng 2 
jang dipetjat, Fuad Siradjaddin ki G 
dengungkan  ““pernjataan ' keini 
perang gerilja itu. : 

  

Dalam. suatu rapat umum pertama" 

setelah ia didepak' dari" partai, 'aki- 

bat pembersihan ' djend- ral- Nadjib, 

Siradjuddin. . meberangkan: Sapa 

smbantu Abdul Nasir “dengan se- 

Sana raga saja, sebagaimana 
aja .menjckong, setiap pers 

dju: angan untuk kemerdekaan tanah. 

pemerintah partai Waid 
i perdjuangan Gan 

pers, jaga menjatakan Tni 
Rusia untuk Timur Djauh, 1 
sekal. Malinovsky, akan men 
|djurugi Korea adalah berasal 
Snake Tiongkok Nasionalis 

io dan jain2 daerah. Di Tokio 
4. Gapat diperoleh komentar | 
resmi mengenai berita2 jang me | 
ijatakan, bahwa marsekal .Mali 
.novsky sendiri. telah memeriksa 
angkatan perang Rusia, dan Ti-: 
ongkok di Timur Djauh. Dipio- 

    

   

   
Yas ra lengan sekuat feragafia 

madjuk Kannja. Tidak ada jang 

ni menggembirakan 'rakjat Mes'ri 

         

  

   

  

daripada persatuan kel ata mat2 Gan lain2 | r mene | 
sa “untuk: memperdjuangkan rangkad,, bahwa ,ibei ta2 tersebut 
ekaan''. Saji: th 39 mungkin (mengandung. “kebena- 

      

    

dem'kian Sir adjuddin. oa sebut tadi, menganggap. mungkin bah 
Perdana menteri Nadjib sendri tidak | va djuga" komandan Rusia berkun-” 

ikan komentar ata se djung kepada Korea untuk menjaksi ' 
kan sendiri keadaan disana. Bagai- 
'mahapun djuga orang menduga, bah 
wa Pembangunan tentera kaum ko- 
munis dan pula perbekalan mereka 

Kun- 

mem egang tampuk kekuasaan. : " hdjungan Eisenhower ke Korea mung- 
kin sekali menimbulkan pengharap- |, 
Yan pada komandan? kominis, bah- 

Alat Perang wa perkembangan2 bary segera 'akan 
ts terdjadi dani karena itu mereka ini 

Inggeris 
5 harus mengambil persiapan2. Djuga 

Lebih Banjak Diberikan 
Utk Indo-Tj jina 

  

Abdul Nasir. Ia menerangk 

diri dibelakang ti 'ta2 masionad 9 

mengusir Inggris dari Mesir, tetapi 

tidak pernah  mengandjurkan untuk 

menggunakan kekerasan,, sedjak iafgi Mantiori Ska dota 

   

siapan2 untuk segala kemungkinan. 

Marsekal Rodion Malinovsky telah 
pegang komando Jatas barisan  bela- 
kang dari tentara ini selama perang 
dunia ke-II mengundurkan diri dari 

Stalingrad. Ketika keadaan memba- 
lik, marsekal ita membuktikan pan- 
dai pula dalam siasat penjerangan. 
seperti telah. dibuktikannja seorang 
ahli dalam siasat pengunduran. Rada 
waktu itu dia pegang komando front ' 
Ukraina ketiga dam setelah membe- 
baskan kota kelahirannja Odessa, dia 
memperoleh beberapa. kemenangan 
dalam pertempuran merebut Honga- 

Inggeris telah memperlipat pengi- 

riman2 calat2 perangnja kepada Pes 

ranujis guna membantu usaha2 Peran 

tiis di Indochina, “demikian sumber 

jang lajak dipertjaja Megan pa 

da malam Senin. 

Menurut -kalangan2 jang mengeta 

hui di London, sedjumlah: besar 'pe-   liter lainnja kini" sedang dalam per- 

djalanan ke Indochina. Seperti telah 

dikabarkan, pers Inggeris baru2 ini, ria. 

mewartakan, bahwa' Indochina telahi: Marsekal jang kini berusia 57 ta- 

diberi prioritet pertama setelah Kg hun itu, ditahun 1916 bertempur se 
rea dalam soal order kebutuhan2 un bagai sersan dalam brigade Tsaar di 

tuk pertahanan dari dunia Barat. “Perantjis: Ditahun 1919 dia kembali 

SEKITAR -HUKUMAN, MATI ke Rusia dan berkelahi dipihak Sov- 
.biet dalam perang — saudara dinegara 

OSENBERG 'AKAN DITUN- tersebut. Dia mendjadi. perwira 2 
5 5. HARI? ..... pada tanggal 10 September 1944 
Hakim Federal, “Trving Kaufman.! angkaf mendjadi marsekal Unic 

malam Selasa mengumumkan, bah:4 Soviet. Pa : 
s) 

wa ia akan "menunda pelaksanaan , 
hukuman mati RoOsenberg serta istri- Dalam penerbangan pertiobaan ig 
nja selama S hari, bila mereka ber- hari Minggu dilakukan oleh pesawat 
dua dengan resmi menjampaikan ap- terbang ..Comet” kepunjaan kongsi 
pel-nja kepada presiden Truman, se-: penerbangan Perantjis U.A. dari Pa 
belum hari Saptu ini, untuk mirita' ris ke Aldjazair,-djarak tadi telah di 
pengampunan. Sebaga diketahui Ro- tempuh dalam 2 djam 6 menit. Pesa 
senberg serta istrinja telah diputus wat2 ,,Comet” mulai Februari La. 
kan barus melakukan hukuman ma- akan dipakai dalam dinas penerbang- 
tinja tg. 14 Djammari jad: an Paris — Dakar (Afrika Barat). 

Tanda? Ini iltrasi 
kota di Kalimantan Barat telah 
dapat ditangkap ' seorang anggota 
Darul Islam jang djugta mendjadi 
ahggota A.U.I. di Djawa.. Padanja | 
diketemukan dokumen? dan barang 
bukti berupa beberapa barang, per 
hiasan mas jang « uinjadari. has 
sit perampokannja peda rumah g4- 

ai Petannhan, un Hera nan 

Rdpten Jusi, Perwira Pengawas 
pada Resimen Infantri 20,-mendja- | 
wab pertanjaan ,,Antara” menges| 
nai keamanan di Kalimantan .Ba-' 
rat menjatakan, bahwa pada wak- | 

tu belakangan Ini ada tanda? se. | 
suatu gerakan illegaal sedang me- f 
ajiapkan. perakat pengatjatan. 

  

  
» 0 u ee Ann 8 

Senen : :pagi dilakukan Ambi “terima 
kepada major £ 

PRESIPEN KOREA SELAT 
mengadakan 

panglima tertinggi PMB. di Timur D 
Amer'ka 

   

sedia Tuituk me Naa : 
adu guna m : h. Sedjak kendi Hesktekai Eisen 

dari Gengkeraman kaum mpe: hower ke' Korea, para penindjau ter- 

(komando P.B.B: kini#mengambil. per. 

  

Harga Lengg. ' 

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

' Hetami : 

lam kota. Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 

Ny. ,Suara Merdeka”, 

Purwodinatan Utara No. 1 A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) Rp. 10.-— dida- 

:30 untuk me- 
kol. Harga Etjeran 60 sen per |     

          

      
   

  

   
   
   

  

     
      

     

       

      
         

   

    

        

      
              

          
      
      

    
      

    
    
    
        

      

    
     

     
   

    

    
   

    

   

   

    

   
    

   
      

    

    

  

   

    
   
   
   

    

   

ando CPM Djakarta Raya 
jogo. Gambar memperli- 
major Prajogo (kanan). 

»pang 
dekatkan 

  

NS 

8 beberapa hari kepada 
Clark Mark jang 

tertjapainja imb Ik 

4 -W van ig 
“an dilapangan 

mendjumpainja. 

Ditengah “jalan Pet ke- 
tempat kediaman djendera! Clark 
| Mark setiap 6 meter berdiri se- 
orang polisi untuk mendjaga dja- 
ngan sampai ada orang2 “kira2 
jatau jang anti Rhee berbuat jg. 
bukan2. 
Diwartakan bahwa perdana 

(menteri Djepang, Shigeru Yoshi- 
da membuka pirlanja untuk me 
nerima " kundjungan Rhee guna 
membitjarakan perhubungan per: 
sahabatan antara kedua negeri 
'bersangkutan. Ia telah mengun- 
dang Rhee untuk “datang dalam 
suatu djamuan makan, 

Sebaliknja seorang djurubitja- 
ra kementerian luar negeri me: 
ngatakan bahwa sampai kini be- 
lum ada rantjangan untuk mem 
pertemukan kedua orang itu.. 

“Wild West 
Timbul Lag i 

“ORANG2 PENDUDUK Te, 
ada hari Minggu. telah “ mela- 
kukan. perkelahian dengan ' memper 
gunakan revolver seperti telah dila 
kukan dizaman lampau. Medja2 da- 
lam restoran jang “terbalik,  jakni 
sadegan” jang biasanja tak tertinggal 
dalam - perkelahian  sematjam itu pa 

Hap hari Minggu itu pun tampak. Ti- 
'ga orang tewas dan seorang lainnja 
mendapat luka2. Ketika asap mesiu 
sudah ltenjap polisi tak. dapat. me- 
mastikan dengan pasti, siapakah jg 
melepaskdn tembakan2. Untuk peme- 
riksaan - perlu didatangkan seorang 
ahli peluru. 2 1 

      

?. Diterangkan di Casablanca (Marok 
'ko) pada hari Minggu, bahwa pem: 
'besar2 Perantjis. telah membatalkan 
paspor2 ketiga | orang pemimpin nasio 
halis Marokko jang kini ada di New 
York, untuk mendesak supaja PBB 
membela tjita2 Marokko terhadap Pe 
rantjis. 

Pihak resmi Ca di MaroPkko 
belum dagi. memperkuat Lketerangan 
ini, akan tetapi djika memang benar 
ika ini berarti bahwa ketiga pe- 
mimpin artai Istiglal tadi — ialah 
Allal “Al aFssi, '' Muhammad Lagh- 
#za0ui dan Hadji Ahmal Ballafreij — 
mendjadi orang jang tidak bernega- 
ra (stateless) hingga mereka dilarang 
pulang ke Marokko. 5 

  
  

waktu jang lalu. .Likurdinomawira 

Ina, demikian nama anggota Darul 

jang ditangkap itu, ketika | Islam 

| masuk Kalimantan Barat memakai 
| hama palsu Mohamad Hamdiri, Pa 
Ida pemeriksaan pendahuluan oleh 
(pihak militer se tempat, Takur meng 
'akui mendjadi. an 

     
    

    

  

      
    

Lembaga Kevudnngn 
Indon 

Ke ann
a 

it 

    

  

    vw 
Haa Na .. Ka 

"Injataan2 Nabi 

Rhee hari Senin telah | 

Jaijuang dan mengutjurkan ki 

   

  

    
    
   
   
   

Han itu terus mundur. 

  

A3 na 

| djuga bukan pada pertengkaran 
ngan2 dan antara jang kuat dan 

kepada hak, maka akibatnja jang 

Surabaja 
Natsir dalam pidatonja itu menge 

mukakan persamaan? dalam per- 
djuangan pemimpin revolusi besar 
Nabi. Muhammad saw dengan Per 

djuangan di Indonesia. Ia kutip per 
Muhamad dalam 

taraf2 perdjuangannja, jang dika- 
takan perdjuangan ketjil,: perdju- 
angan besar, dan -achirnja perdju- 
angan djiwa, jang lebih berat da- 
ripada perdjuangan. menghadapi 

musuh. Taraf perdjuangan Indone- 
sia sekarang oleh Natsir dipersama 

Ikan dengah perdjuangan djiwa ter 
sebut. Lawan jang-kita hadapi seka 
rang. berada dalam . lingkungan 

Jumat Kita sendiri, lawan jang be- 
rupa Kebodohan, kedaliman,' hawa 
nafsu, dan pembawaan pendjadjah 
an apa jang. biasanja disebut min- 

derwaardigheidscomplex. Ini semua 
harus segera dienjahkan, demikian 

Natsir. Dikatakannja selandjutnja 
bahwa untuk mempertinggi ketjer- 
dasan, mengisi kemerdekaan, mem 
bina dan membangun ara kita 
itu, harus ada kemauan dan hasrat 
jang besar, ketjakapan untuk mem 
buat rentjana dan ketjakapan be- 
kerdja jang tertib. 
Bangsa kita telah banjak dan re 

la memenuhi segala matjam pang- 
gilan tanah airnja, untuk mengha 

dapi musuh, untuk berkorban dsb 
dan bagi seorang muslim, djika ada 
panggilan djihad fi sabillillah ma 
ka butalah .matanja untuk segala 

apa selain daripada itu. Pada taraf 
perdjuangan sekarang ini, maka se 
orang muslim belumiah menunai- 
kan kewadjibannja djika belum 
"memberikan amal berusaha menz- 
atasi lawan? - dalam perdjuangar 
djiwa tersebut. 
Tentang Masjumi Natsir achir- 

nja berkata, bahwa Masjumi ka- 
#dang2 menggunakan perkataan .ki 

Pada saat' ber 
ingat, 

"Masjumi akan berkata ini pekerdja 
an kami, tetapi. 1 pat, saat perdju- 

ta”, kadang2 ,:kami 

at 

ta bersama. Menurut Natsir “kedja 
jaan negara tidak berguna, djika 
tidak membawa manfaat bagi 
umat sebanjak2nja. 5 

Resepsi itu mendapat kundjung- 
an besar. Tampak diantaranja Gu 
bernur Samadikun, Residen Winar- 
no, Walikota. Surabaja dan para 
terkemuka dari partai2 dan orga- 
nisasi2. 

Man MA S5 

PAMERAN KESENIAN IN- 
DONESIA DI NEW YORK. 
Pada permulaan tahun 1953, 

mungkin dalam bulan Maret atas 
inisiatif kedutaan besar Indone- 
sia di Washington akan diseleng- 
garakan pameran kesenian Indo- 
nesia. Pada pameran itu akan di- 
pertundjukkan lukisan2 dan ba- 
rang2 hasil kesenian jang telah 
pertundjukkan diberbagai tempat 
di Amerika. Koleksi itu kini se- 
darg disusun kembal. 

LAGI2 GEROMBOLAN 
MENJERANG, 5 ORANG 
MENINGGAL. 
Minggu jl. diwaktu subuh desa 

Pamojanan, dekat Tjiawi -(kabupa- 
ten Tasikmalaja) telah mengalami 

serangan dari gerombolan bersen- 
djata sebanjak 100 orang. Dalam 
tembak-menembak jang terdjadi di- 
situ ' gugur seorang anggota polisi 

dan 4 orang rakijat. 
Pembakaran rumah? rakjat kabar- 

nja tidak terdjadi, karena gerombo- 
Keterangan 

Jik rakj 

  

tentang-berapa djumla 

  

Pengen 

5 ukannja, 1 - 

    

  

“Tetapi Kena? Moana Dasar Hidu» 
Bersama Kita: Kita Natsis "i 

- 

KEWADJIBAN KITA bersama jang berat sekarang adalah mem- 
2 bawa manusia Imentjapai nilai hidup bersama, nilai hidup jang bukan 

didasarkan pada hak? manusia, melainkan Tada kewadjiban manusia: 
dan perbedaan antara kelas2, ge'c- 

jang lemah, Sebah' djika didasarkan 

akan timbul ialah bentrokan antara 
mereka jang merasa berhak dan mereka jang dikatakan lidak berhak. 
Oleh karenanja, tjara hidup itu harus didasarkan kepada kewadjiban 

| mengamalkan kebadjikan sebanjak?nja." Demikian antaranja pilato 
Moh, Natsir, ketua umum Masjumi, dalam resepsi jang diselenggara- 
kan pada achir konperensi Masjumi Djawa Timur kemarin nalam di 

h — aa KT 

Bentrokan 
Di Koum 

Antara Kaum Acara 
Dan Tudeh 

DARI TEHERAN ' dikabar- 
kan, bahwa kira2 seratus crang 
telah mendapat luka2 dan bebera 
ba lainnja telah ditangkap, keti 
ka pada hari Sabtu terdjadi kaga 
Guhan di Keum, pusat kehidupan 
agama, jang terletak: 140 km sz 
belah selatan Teheran... Kegadu 
han2 ita pada bari M'nggu masih 
berlangsung terus. Sehab daripa 
da keributan itu jalah bentrokan 
antara anggota2 partai Tudeh ig 
berhaluan komiais dga anggoi:2 
golongan agama. Karena bentro- 
kan tsb. pihak polisi. terpaksa 
melepaskan terabakan2 untuk da 
pat menguasai keadaan. 

   

Perkelahian antara kedua golongan 
tadi dimulai ketika anggota? partai 

Tudeh hendak mengadakan demon- 

strasi untuk menjambut” kedatangan 
seorang pemimpin agama jang telah 

mengundjungi konperensi perdamai 
an di Wiena dan “golongan? agama 

jang berhaluan tak progresif menen- 
tang maksud kaum Tudeh. Toko2 da 

ri mereka jang dituduh tak melaku- 

kan kewadjiban?2 mereka dilapangan 

ka jang sama sekali tak “menganut 
agama dirusak. (A.F..P) 

AUSTRALIA MENAWARKAN 
LOKOMOTIF LISTRIK DIESEL 
KEPADA PAKISTAN. 
Menteri luar negesi ustralia, Ri- 

chard G. Casey, menjatakan pada, 
hari Minggu, bahwa Pakistan telah” 
n 2 aik tawar Australia dh 

€ Dual ISETIK 

sel beniisarkan “eehiana Data 

Keluhan 

DALAM ,BULLETIN of 

han, bahwa faedah tenaga atom 

atsia ini ,,masih harus terlahir 

1 

Trieste 

Pasukan Inggr.-USA Akan 
Meninggalkannja . Musim 

Semi Ini? 

Inggeris dan Amerika Serikat 
dalam musim semi ini mungkin 

akan menarik kembali pasukar2 

nja dari daerah pelabuhan Tries 
te jang kini merupakan daerah 
sengketa, demikian sumber2 jg   jang 'digarong belum 

PERSATUAN ISLAM? 
HWA BU 

   

  

   
    

    

2
0
 

Pada hari Minggu 4 
di Djakrata telah -berdifwett 
lan Tiong Hwa jang bergu 
lam, dengan nama ,Persater N 

Mak P    Tiong Hwa” (PLT). tari 

perkumpulan ini ialah untup pm- 
pertinggikan deradjat dan diu- 
kan kaum Islam. Tiong Hwa ds In- 
-donesia. 

“Pengurus terdiri dari Him. Eng 
Tock, sebagai ketua, Yong Toeng 
Fa, sebagai penulis dan Hadji Yap 
A Siong, sebagai bendahari. 

LAPISAN BATU BARA 
200 DIDAPATKAN. 
Kantorberita .,,Hsin Hua” malam 

Senin mengabarkan, bahwa didaerah 
tambang batubara Pinghsiang di Ti 
ongkok Tengah telah didapatkan la 
pisan batubara jang luas, sebagai ha 
sil penjelidikan geologi didaerah ta- 
di." " 
“Menurut berita jang berasal dari 

mengetahui di Beigrado mengais 

kan pada hari Minggu. Tindakan 

(tsb. kini sedang Gipeladiari pada 

tingkatan tinggi sebagai uscha 

untuk. mengurangi Le 

didaerah itu jang timbal setolai 

perang ” dunia ke-2. Pearl 

kembali pasukan2 Inggris dan 

Amerika Serikat jang kini men 

duduki daersh A dari Trieste pa 

da hakekatnja merupakan pt 

ngembalian daerah tsb. kepada 

Italia. Daerah B jg merupakan 

daerah pantai ketjil akan tetay 

berada ditangan Yugoslavia, 

  

Menteri luar negeri Mukarto, ba 

njak anggota2 dari kabinet, Sultan | 

Jogja, djenderal major Simatupang 

dan banjak pembesar2 militer lain- 

nja. serta hampir seluruh anggota 

korps diplomatik: dan wakil2 masja- 

rakat Birma di Djakarta telah meng 

hadiri perajaan hari ulang tahun ke- 

5 kemerdekaan Birma jang dilang-   'Nanchang tadi, dikerdjakannja lapi- 

pembangunan industri didaerah ad- 
ministratif Tiongkok Tengah Selat- 
an.   

1 

UI, dan seringkali melakukan pe- 
rampokan dan bertempur dengan 
se Nak, 2 

Kapten Jusi menambahkan lagi, 
bahwa masuknja, Likur ke Kaliman 
tan Bayat diselenggarakan oleh sua 
tu gerakan  ilegaal jang teratur 
dan dipimpin oleh beberapa orang 
terkemuka dan sedjak lama disi- 

Pn KU 

san baru ini akan besar artinja bagi ri Minggu malam. 
sungkan dihotel Des Indes pada ha 

- Pada perajaaan 

ini bertindak sebagai tuan rumah 

kuasa usaha Birma dan isterinja' nja 

nja May..sein. 

Ke Kalimantan. Barat 
njalir mereka menjetudjui gerakan 

berigatjauan di Djawa. Terhadap 

gerakan illegaal deraikian Kapten 

:Jusi menjatakan terhadap siapa 

dan berpangkat apa sekalipun apa- 

bila tersangkut akan diambil tin 
5 

dakar keras dan tegas", 

agama dengan benar dan dari mere!, 

| selama2nja telah.. mentji 

Gerilja Utk 
.Bebaskan” 

Birma 
Lima kesatuan gerilja Birma, 

ig telah mendapat latihan 
perlengkapan dari kaum kominis. 
Gi Yunnan untuk ,,membebas- 
kan” Birma, telah melintasi 
batasan Birma dan masuk dinega 
ra2 bagian Shan dan Kachin, de 
miklan suatu berita dari. “Ken: 
tung, prg peda hari Mirggu di 
muat di »Nation” . Menurut be 
rita tadi gerija itu, jg berdjum 
1 hh beberapa ratus orang, terdiri 

   

  

dari kum kominis Birma, jang 
te! ah melarikan diri ke daerah 
Republi k Rakjat Tiongkok dan 
pula terdiri dari orang2 Birma 
ig herhahssa Tionghoa. 1 
Selandjutnja dikabarkan,.bahwa ko 

mandan kesatuan?  gerilja tersebut, 
adalah E. Maung,, seorang kominis 

lah melarikan diri' kearah RRT, Pe- 
djabat komandan jang menurut ka- 
bar adalah lebih giat daripada koman 
dannja sendiri adalah Naw Seng se- 

jang kemungkinan 

ren,dan achirnja djuga melarikan di 

njatakan dalam berita tersebut : dia- 
tas, 

gempur pasukan? gerilja itu. dan di- 

dua angkatan bersendjata itu akan se 
gera terdjadi. (Pia — AFP). 

Mesir Tahun 
Ini Republik? 
HARIAN BEBAS Mesir ,,Akh 

bar El Yom” pada hari Minggu 
meramaikan, bahwa Mesir | dim 

kan mendjadi republik. Dia pun 
meramalkan, bhw perdana mei 
teri djenderal Mohammad Na- 
djyb, dgn suara bulat, akan di 
angkat mendjadi presiden. Selan 
diutnja Nadjb itu dikabarkan 
akan mengundjungi beberapa rc 
gara dan akan memperoleh bebe 

  
apa hasil penting dilapangan po 

Etik, 
Mengenai perhubungan  Mesir- 

Inggeris ditulis harian itu: ,,Dipermu 
laan tahun baru ini Inggeris akan 
melandjutkan  politiknja mengulur, 

tetapi kemudian akan merobah poli- 
tik itu dibawah tekanan pendapat 
umum di Mesir. Menurut harian tsb 
kaga, ekonomi di Mesir akan lebih 

“Beberapa tendakan CP aa 
Tunegupa perlu" diambil. (Reuter). 

PPS RI WEE KT 

Ahli Atom 
Sepuluh Tahun Setelah Hiroshima 

Dunia Tak Tundjukkan Kerdja-Sama 
Tetapi Perdjoangan Menahan Lebih Hebat Karena 

Nafsu -Kekuasaan 

Atomic Scientists” sebuah ma- 
djalah ilmu pengetahuan Amerika Serikat, telah dinjatakan kelu- 

pagi orang2 preman ,mas'h dja- 

uh daripada apa jang diharapkan semula”, Persediaan Isotvop-ra- 
dio, hadiah terpenting dari tenaga atom kepada ilmu pengetahuan 
dan perindusirian, terdapat dengan berlimpa2. Tetapi dari tenaga 

pendapatan jang penting . untuk 
kepentingan ilmu hajat, ilmu alam, ilmu kimia atau ilmu kedok- 

teran”, demikian karangan dalam. madjalah itu. 

Selandjutnja penulis karangan tsb 

“membuat perbandingan antara kema 
djuan tenaga atom untuk kepenti- 
ngan militer dan untuk kepenti- 
ngan sipil. “Dewasa ini perkemba- 
ngan tenaga atom untuk  kepenti- 

ngan militer, jakni dengan dibuatnja 
berbagai2 sendjata atom, telah men- 
tjapai tingkat 10 kali lipat. Dalam 
waktu dua atau tiga tahun pesawat2 
terbang akan bergerik berkat tena 
ga atom, tetapi mungkin sekali pesa 
wat2 tsb akan dipergunakan untuk 
pekerdjaan kemiliteran. Ini sudah 
terdjadi dengan - kapal2 silam atom 
ig dapat ditjiptakan berkat adanja 
plutonium, jg telah dibeli oleh peme 
rintah. 

Sepuluh tahun setelah peristiwa 
Hiroshima, gambaran dunia “dewasa 
ini tak menundjukkan kemadjuan di 
lapangan kerdja-sama, tetapi sebalik 
nja, perdjoangan hebat" tambah ber- 
kobar2 karena mendapat hembusan 
dari nafsu memperoleh « kekuasaan 
dan nafsu2 jg mendjadi akibat dari 
letusan perasaan nasional, kebentji- 
dan antara klas- dan bangsa, permusu 
san dan sjakwasangka”. 

»Kekuatiran terhadap pembinasa- 
an atomis, dengan tiada Bapa ba 
hwa perang dapat dihalaukan untuk 

an keu- 
daan tegang jg tidak stabil didunia 
ini, ig akan berlangsung lebih lama 

| daripada jg sudah terdjadi dizaman 
' lampau”. 

.Karena itu kita mempunjah  tju- 

kup waktu memikirkan sgal2 pem- 
bangunan jg lambat dari u ma- 
siarakat ig rasional. Wakin sb kita 
punjai "lebih dari "ukup “daripada ig 
diduga banjak. orang”, demikian ka. 
rangan. dalan madjalah 18b, ig mem , 
punjai pembantu2 seperti Dr. Ro- 
bert Oppenheimer. dan prof. Albert 
Einstein. (Reuter). 

Deh PEM Ngk DIABA- 

TE RRITORIUM, 
Dari Biro Penerangan Staf 

Umum Angkatan DaratV dida- 
pat kabar, bahwa pada 1g. 8 Dia- 
nuari 1953 jang akan datang ber 
tempat diruangan Markas Besar 
Angkatan Darat Di. Merdeka 
Utara 2 oleh pemangku Djeba- 
tan Kepala Staf Angkatan Darat 
akan diadakan rapat  pangiima2 
dari Territoriwm TI s/d YIL dima 
na pemangku Djabatan: Kepala 
Staf Angkatan Darat akap mac. 
djelaskan tentang rentjasa-2 dan 
kebidjaksanaam-nja. 

  
    

“dan . 

bangsa Birma jang ditahun 1948 te-. 

orang bekas kapten tentara Kachin, 

menggabungkan. 
diri dengan kaum pemberontak Ka- 

ri kedaerah RRT. Pada, achirnja di 

bhw. pasukan2 Kuomintang “kei f 
ni bergerak ke-arah utara utk meng: 

duga, bahwa pertempuran antara ke 

iszhun 1953 ini akan diproklamir ' 

per. 
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Sena 

5 2 

4 Iheira, 
5 2 bah DAR SEN Me ik ik ng 1 aa mens 1 sai « an penutu- 

  

        

   

Ta pangan Olahraga. 

  

| ipun subsidi 
|. telah dikurangi dengan 307c, 

. tidak akan menghambat 
' pembangunan, karena 

-. 10 tahun lagi dis 
— Pandanaran dan SMA-B itu tidak 

AL ka 

Sa 'Pada tg 

  

  

  

   

Th 2 “Smg. SELASA 6 DIAN. 1959 a 

Ii 

onalisasi 
, - Bahwa nasionalisasi akan menajasi kenjataan dapat kita 

keterangannja Ir. Soewarto, menteri : Serena pekerdjaan umum pa 3 " Na 3 2 

jang mendjadi ketua panitya ad hoc kabinet. Keterangan Ir. Ssewarto 
menjatakan, 

      

   

    

     

baik    

    

tidak boleh kita kesampingkan. 

semudah gambaran, djika nanti 
Ea Ta 

ka    knja dj 

nj: bahwa 
evlezen pada waktu ini, maka nasionalisasi perusanz in .gas akan didjalankan menurut urutan/habisnja konsesi. Di- kan djuga, bahwa jang akan dinasionalisasi debih dulu ia ah 

Overzese Gas en Electriciteit Mij).di Djakarta. Diharapkan da- 
Im 1953 perusahaan tsb sudah dapat dimiliki oleh ne tahur pe imi ek a- PENA AA Pepupa orgenisasinja.  -« : : - —.— Tegas sekali, bahwa nasionalisasi membutuhkan « | Jang tidak sedikit. Ketjuali uang, ak boleh diker | sampingkan. Apalagi nasionalisasi 

| Gan besar artinja dalam pergaulan internasional, 
perusahaan lain jang lebih penting 

uang dan keahliser 

 minjak seperti di Sumatera Utara umpamanja j Tenan 5 5 nanja jang 
ada keputusannja, bagaimana nanti djadinja tidak 

mendjadi kenjataan. dinasionalisasi. 
Lepas dari soal pro dan contra nasionalisasi, maka ada 
kita brani menengok keadaaan diluar negri mengenai langkah nasionalisasi. Pemerintah Labour di Inggris tempo hari 

2 1 Lab po hari dja- 
«tuh, karena -rakjat tidak puas dengan langkah langkah nasionalisasi "jang didjalankan oleh pemerintah Attlee 

  

A 
£ kepuasan itu dapat kita ketahui dari pamflet jang bernama 

new statement of principles. Dalam pamflet jang dapat 
kita batja dalam ,,casis” itu antaranja ditegaskan sbb: 

- »Kepertjajaan kaum sosialis jalah, bahwa dengan djalan kolekti- | 
visme mereka akan dapat membangun masjarakat jang adil dan baik. 

Si 
tentang -pemelikan bersama atas 
ra $ 

   

bermatjam golongan, arti-kata kolektivisme itupun bermatjam- 
pula. Tetapi bagi golongan besar kata ini memberi bajangan 

tanah dan modal. Tetapi pendapat 
memberikan gambaran tentang sosialisme itu melulu dalam arti “.. ngsionalisasi, seakan-akan hal-itu dapat memberi bahagia untuk ribu- 

“ 4 53 

. jang kita kehendaki.” 

an tahun. Dan kini teranglah, bahwa langkah nasionalisasi sadja be-. 
lum dapat mengubah segala perhubungan industri dan sosial kearah 

3 . ana — Kutipan ringkas diatas tjukup memberi gambaran, bahwa 
Ng nasionalisasi belum dapat mendjamin masjarakat jang adil dan mak- 

mur seperti jang kita kehendaki bersama. Betul djuga praktek nasio- 

      

   

2 
Gl 

   

“15 malisasi jang didjalankan di Inggris itu belum karuan mleset, djika di- n praktikkan, di Indonesia: Indonesia bukannja Inggris. Sesungguhnja 
donesia bukannja Inggris Tetapi apa jang dialami oleh part£ La- 
FI ris itu bolehlah kita teliti dan peladjari. Kemudian sari-sa 

3 baik guna keperluan nusa dan bangsa kita pergunakan ser: «Tata Kita djadikan pedoman. Dan dalam menentukan pedoman itu dia 
(Ge nganlah kita dipengaruhi oleh sentimen. Pikiran sehat serta kesedaran 

“. untuk mendjalankan langkah-langkah baru, seperti nasionalisasi ras: 3 

BA 

  

   
  
tjita-tjwakan. 

  

ti harus unggul dari pada sentimen jang bisa membawa kita kedju- 
| rang tidak kepuasan. Dan tidak kepuasan itu biasanja menimbulkar 

anasir-anasir jang tidak sehat. Achirnja dapat meletus mendjadi per- 
ola “jang tidak enak bagi pembangunan nusa dan bangsa seperti 

  

“Reritjana Pembangunan 
“ Kota Besar Semarang 

| Selama tehun jang lampau, hatsil jang telah ditjapai dalam 
usaha membangun belum memuaskan. Tetapi, demikian jai Ko- 

- ta Semarang dalam pertjakapan dengan wartawan kits, hal ini dak 
berarti akan membikin ketjil hati kita sekalian! 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa selama tahun 1952 jang telah 

| dilaksanakan sbb.: 
5 Pn 400 buah peru- 
mahan rakjat dikompleks Halma- 

#emperbaiki . djalan 

  

   

Bo- 

  

d. 
pan s n jang terdapat dise- 

| pandjang tepi djalan tersebut. 
| &. Melaksanakan. pengeburan 
“sumur2 umbul (artesis) dibebera- 

pa tempat dalam kota untuk ke- 
' butuhannja penduduk “akan ai 

minum: 
d. Memperbaiki beberapa la- 

e.. Membagi tanah? pertikelir 
jang telah dibeli oleh Pemerintah 
pada penduduk jang sangat mem 

|. butuhkan. Luasnja tanah ini 300 
. ha. dan meliputi sand Peterong- 

.. ysan, Batan dan Pekunden. 
f. Membuat djalan2 baru di- 

“ kampung-kampung tanah partik 
lir jang sudah dibeli kembali olsi 
Pemerintah. 

1 Faktor2 jang menghambat 
pembangunan. 

Adapun sebab2nja jang meng: 
hambat soal pembangunan oleh 
Wali Kota dikemukakan tentang 
kekurangan tenaga ahli,  harga2 
bahan2 yang sangat tinggi, ke- 

“ uangan Negara jang belum me- 
njenangkan, semangat pegawai) 
pekerdja karena tekenan ekono- 
mi belum dapat dikembalikan pa 
da keadaan dizaman normaal de 
masih adanja tanah? part.kelir 
didalam kota Semarang. 

Pembangunan tidak  me- 
rupakan 'rentjana belaka. 

Selandjutnja Wali Kota menga 
takan, didalam tahun 1953, seka 

Pemerintah Pusat 
ini 

usaha 
penghasi- 

lan Kotapradja Semarang kalau 
| dibandingkan dengan penghasilan 
nja Kota2 Pradja diluar Djawa 
Tengah, terketjuali Surabaja, Dja 
karta tidak kalah. Rentjana da- 
lam tahun ini antaranja disebut: 

1. Merubah  sawah2/ tegalan2 

disekitar dialan Pandanaran dan 
gedung2 S.M.A. B mendjadi kom 

pleks dimana hanja akan didiri- 

kan gedung2 jang bertingkat-ting 
kat dengan boulevard2 jang me- 

menuhi sjarat2 dan diminta oleh 

zaman modern ini. Dapat diha- 

rapkan didalam tem»o. 5 sampai 
disekitar dijalan 

akan terdapat sawah atau. tegal- 
an. : 

PENJERAHAN PIALA. 
Didapat kabar, bahwa pada nanti 

tg. 1 Pebr. '53, P.B. Persatuan Bu- 

lutangkis Tn Indonesia jang di 

wakili oleh sdr. Soegianto akan da- 

tang di Semarang untuke menjerah- 

piala EPRSARI - pada djuara 

sia, Nn. Ong Hong Nio. Ka- 

upatjara itu akan dilangsung- 
kit meriah oleh PBSI “ab. 

1g, karena baru kali inr ke 
“Bulutangkis bag. wanita 
irebut oleh Semarang. 

IRKARA KEPUTUSAN 
DLM. PEMBAGIAN 

TIENGKEH. 
5 Djanuari, Pengadilan 

Negeri di Semarang telah mulai me- 
.meriksa perkara kekusutan — dalam 

   

   
     

    

. soal pembagian tjengkeh jg dilaku- 
“kan oleh Paberik Rokok ,,Pompa” 
mengenai Lk. 100 ton. Karena pe- 

- meriksa'an itu belum bisa selesai da- 
lam satu hari, maka hasilnja dari 

| pada perkara itu akan kita beritakan 
“belakangan, 

Perluasan Pasar Djohar dan 
memperbaiki pasar2 jang sudah 
ada. 

3. Menjelesaikan - pembuatan 
&ebun binatang jang akan 'meru 
pakan tempat hiburan bagi rakjat 
sada umumnja. Ini djuga mer 
pakan sumber penghasilan bagi 
?emerintah Daerah. Pun besar 
irtinja. : 

4. Membuat/ memperbaiki dja- 
'an2 dikampung2 jang baru kem 
bali dari tangannja tuan2 tanah. 

Pelabuhan Semarang da- 
pat perhatian. 

Disamping pmebangunan dida- 
'am kota, djuga keadaan di pela- 
buhan Semarang dapat perbstian 
- Menurut keterangan seland'ut- 
yja. dalam tahun? jang skan da- 
tang ini, pelabuhan Semuar.az 
ikan diperbaiki sedemikian rupa 
ehingga daerah2 didilam kom 
selabuhan, terutam» bugi kapal2 
Sesar, ini akan diperdalam sam- 
pai & m. agar kapal2 jg di-ingin 
kan d-»at berlabuh sebagaimana 
diharapkan. 

Achirnja oleh Wali Kota dite- 
rangkan. bahwa rentiana pemba- 
agunan Kota Semarang dafam ta 
hun ini tidak akan merupakan 
rentjana belaka, tetapi benar2 
Jilaksanakan, karena semua ren- 
jana pembangunan itu kini su- 
tah dapat persetudjuann'i ph k 

ytosan. dalam tempo jang tidak 

'ama krei rentjana pembangunan 

tu segera dimulai, demikian Wa 
H Kota Semarang. : 

SEKOLAH POLISI LATIHAN 

KEDUA. 5 

Dari kalangan jang berdekatan di- 

dapat kabar, bahwa mulai tg. 5 Dja- 

1pri 1953. latihan kedus diri Se 

kolah Polisi di Semarang (Spoor- 

laan) telah dimulai. Jang mengadju- 

kan diri sbg. tjalon I.k. 250 orang, 

tetapi setelah seleksi tinggal 64 

orang. Antara mereka ada djuga ig. 

datang dari Solo, Jogja dan Kedu. 

Selama. 3 bulan “dan dimulai pada 

tg. I Pebruari 1953, mereka akan 

mendjalankan theori dan praktek di- 

'bawah pimpinannja sdr. Sriwidagdo. 
Dari diumlah 64. orang itu. 309c 
terdiri dari orang2 jang pernah du- 

duk di SPM - dan - berumur paling 

tinggi 25 tahun. 

MR. WONGSONEGORO 
AKAN KE SMG. 1 
' Pada tgl. 19 Djan. j.a.d. ini Mr. 

Wongsonegoro selaku ketua Panitya 

Negara utk menjelidiki kewadjiban2 

Pamong-Prodjo akan mengadakan 

djo di Kar. Semarang, guna mem- 
bentangkan serta memberi pendjela- 
san dim. soal tsb. Pada tgl. 20 Djan. 

didalam sidang D.P.R. Prop. Djawa 

Tengah, Mr. Wongsonegoro akan 
berikan djuga pendjelasan tentang 
kedudukan Pamong-Prodjo, terutama 
kedudukan para residen. 

Selandjutnja pada tgl. 21/26 Djan. 
betrurut? di Pati, Pekalongan, Ba 
njumas, Kedu dan Surakarta 'akan 
diadakan pertemuan djuga .. dengan 
pihak Pamong-Prodjo. 

KONGRES PERWARI DI: 
BANDUNG . 
Didapat kabar, bahwa pada nanti 

tg. 16 sampai tg. 21 Djanuari Ka) 

Perwari Seluruh Indonesia “ akan 

mengadakan konggresnja di Ban- 

dung. 
Sebagai tjalon2 dari Perwari tjab. 

Semarang ialah Nj. Boerhan, j 

Ngalim, Nj. Karim Doerjat dan Nj. 

Soepomo.  Tjalon2 bagi Komisaris 

'Perwari Djawa Tengah adalah Nj. 
Scerjobadi dan Nj. Boediono. |        

  

mengingat keadaan keuangan | 

i maka tenaga ahli tidak boleh dike- | 

pertemuan dgn. pihak. pamong-pro-. 

Ni. 

Surakarta, Pr 

jang dimaksudkan, 
“Guperneur Djawa 

hari2 untuk keperluan itu. 

terletak ada didalam Kabupaten Wo 
nosari, Imogiri dan Pasargede, ke- 

Swapradja Kasunanan. Berhubung 
dengan itu, pada masa jg lampau 
meskipun daerah2 itu menjelip dida 

inja. Pemerintahan, adat istiadatnja 
penduduk, sampaipun kepada pakai- 
annja, menurut tjaranja sendiri, ar- 
tinja dalam bilangan Ngawen menu 
rut tjara Mangku. Negaran, Imogiri 

dan Pasargede menurut Kasunanan. 

Mudah dimengerti bahwa karena 

itu rasa .kesatuan dengan pemerinta 
han dan kehidupan masarakat Jogja 
karta jg ada dikanan  kirinja, sama 
sekali tidak ada, malahan  tempo2 
karena perbedaan sipat2 itu merun- 
tjing demikian rupa. Djuga tidak 
djarang . penduduk jg satu merasa 

mengiri kepada jg lain. : 
Rupanja soal2 demikian me 

mang sengadja oleh pengaruh2 
politis Pemerintahan Hindia Be 
en supaja rasa kesatuan stidak 
ada. 

Pada' djaman Djepang mulai- 
lah ada perubahan, sebab meski 
pun politis masih tetap «bagai 
sedia kala, tetapi berhubung su 
htnja perhubungan, maka oleh 
Zelfbestuur jg bersangkutan, uru 
sannja tanah2 enclave itu jg ada 
Pe dengan Rijksblad 
Kesultanan Jogjakarta,  diserah- 
kan kepada Jogjakarta. termasuk 
pengadilan, dalam artian menum 
pang. Djuga setelah lahirnja R.I., 
oleh Kementerian Dalam Negeri 
sendiri telah ditentukan, sebelum 
statusnja Surakarta bisa ditentu 
kan, maka daerah? enclave itu 
buat sementara  pemerintahannja 
diserahkan kepada Daerah Istime 
wa Jogiakarta, ketjuali dalam hal 
hukum? jang sangat berbedaan, 
karena sebagai diketahui bahwa 
Pemerintahan dari tanah enclave 
Ngawen berpegangan dgn Rijks 
blad Mangkunegaran, sementara 
Pemerintahan: dari Imogiri dan 
Pasargede, berpegangan dengan 
Rijksblad Kasunanan, sedangkan 
Rijksblad2 Mangkunegaran, Ka 
sunanap dan Kasultanan, ada be 
berapa jg berbedaan. Petundiuk 
'Kementerian Dalam Negeri tsb., 
'sebagai suatu usaha, supaja ta 

Ur Fnah2 enclave tsb. . penduduknja 
(tidak kapiran,-artinja tidak me 
ngalami vacuum pemerintahan, 
sebaliknja tidak diperkosa hak2 
nja jg diperlindungi oleh Rijks- 
bladnja Zelfbestuur jg bersang 
kutan, jg sampai sekarang masih 
berlaku. 

Apa js dikata sementara, sekarang 
sudah tiba saatnja diachiri, karena 
bagaimana djuga kedudukannja Su- 
rakarta sudah bisa ditentukan, men- 
'djadi sebagian dari Propinsi Djawa- 
Tengah, hingga soal2 daerah enclave 
itu sudah tiba saatpja diselesaikan. 

Perlu diketahui, bahwa ketika 
Daerah Istimewa Jogjakarta menga- 
dakan pemilihan umum pada achir 
tahun 1951, penduduk2 daerah en- 
clave itu turut djuga mengambil ba- 

gian, hingga sendirinja mereka su- 
dah mengakui mendjadi penduduk 
Jogjakarta. Tetapi disamping itu, ada 
beberapa orang2 jg termasuk  golo- 
ngan apa jg biasa disebut ,,bapak2”, 

berpendirian kuat, masih tetap taat 
kepada Swapradjanja jg semula, 
hingga merupakan salah satu factor 
jg perlu mendapat: pertimbangan 
dan penjelesaian bersama. 

Lain daripada itu, mengingati bah 
wa jg mendjadi pokoknja tanah en- 
clave Kasunanan di Imogiri dan Pa 
sargede, adalah. makam2nja para 
Radja2 leluhurnja, dan mengingati 
pula bahwa dalam Makam2 tsb ter- 
dapat djuga makam2nja Radja2 Le- 

luhur Jogjakarta, maka soal2 jg me- 
ngenai urusan Makam? bangsawan 
ituc besar kemungkinannja akan di- 
adakam aturan sendiri jg dapat me- 
menuhi kepentingan guna pemeliha- 
raannja, demikian Wartawan SUA- 
ng MERDEKA menulis dari Jogja- 
arta. 

PENGGOL PENDJAHAT DiI- 
fr ANGKAP. 

Sedikitnja melakukan 
kali perampokan. 
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Dari kalangan . jang lajak di- 
pertjaja didapat kabar, bahwa 
pada hari Senim malam (kemarin) 
oleh kalangan Polisi di Semarang 
dan daerah jang bersangkutan te- 
lah dilakukan penggebrekan di- 
sebuah rumah terlerak di sekitar 
Kp. Melaju, karena didalam ru- 
mah itu ada sembunji seorang 
benggolan pendjahat. jang sudah 
lama ditjari dan sangat kenama- 
an kedjahatannja didaerah Bojo- 
lali. Pendjahat ini sedikitnja telah 
melakukan 40 kali. perampokan 
dan beberapa pembunuhan pada 
pegawai2 Negeri, 'sepertinja Lu- 
rah dan penduduk desa. Ia telah 
tertangkap bersama isterinja dan 
kini ditahan. Pengusutan2 selan- 
djutnja masih didjalankan terus. 

Satu hasil jang bagus! 

DUA MAJIT DIKETEMUKAN 

Pada tg. 2 Djan. j.l. di Kp. Gan- 
dekan telah diketemukan majitnja 
seorang laki jang tidak dikenal. Dis 
duga orang ini ada seorang jang ter- 
lantar. Dengan segera korban tsb. te- 
lah dikirim ke R.S.U.P. dan pada- 
nja tidak terdapat tanda2 pengania- 

juan. 5 
Pada tg. 4 Djan. j.l. dipintu air 

Kaligarang djuga diketemukan ma- 
|jitnja seorang laki2 jang tidak di- 
kenal. Untuk diperiksa lebih djauh, 
majit itu telah dikirim ke R.S.U.P.   

   
menierahkan daerah2 enclave, jajah 
Surakarta pu menjelip ada didajam da 
soal itu akan diselesaikan pada gi, 23 Desember jg lalu, dengan 
Cjalan Pemerintah Propinsi Dja ya-Tengah mengadakan penin- 
djauan bersama dengan Pemerin yah daerah Jogjak 

Tengah Ketua p.p, 
ta D.P.D. Djawa-Tengah sudah tiba 
laksanakan. Dan berhubung dgn 
Djawa-Tengah mengharap supaja 

Perlu diketahui, bahwa jg dina- 
makan. daerah enclave itu semuanja 
ada 3, jalah  Kerjamatan Ngawen, 

lam daerah Jogjakarta, tetapi tjara-| 

lah Ik. Rp. 1,383.000,—. 

'Djokjakarta sebesar Rp. 125.000,—, 

Ipir 1m. Hal ini telah terdjadi an- 

  

  

lah sebagian Be. 

Jogjakarta, ketempat2 
seba        

    

  

) a, 1 . 

itu i fihak Propinsi 
T Pe ag aa menentukan 

d A 

ngres Ulama 

Seluruh Indonesia 

duanja masuk bilangan — Kabupaten | 
Bantul. Ig disebut pertama terma- 
suk daerah Swapradja Mangku Ne- 
garan, dan jg lain" masuk daerah 

Dari ikalangan jang - bersangkutan 

diperoleh kabar, bahwa dari tg. 25 

hingga 29 Maret jang akan. datang 

di Medan akan dilangsungkan Kon- 

gres Alim Ulama dan Mubaligh Is- 
lam se-Indonesia. . 

Kabarnja “untuk menghadiri kon- 
gres ini akan diusahakan untuk men 

datangkan penindjau7 dari luar ne- 
geri, antara lain utusan2 dari Lemba 
ga Arab. dan utusan2 dari Mukta- 
mar Alam Islamy dari Pakistan. 

Panitya kongres ini telah terben- 

tuk di.Medan dan kepada para pe- 
gawai Kantor2 Urusan Agama, pd- 
nitya mengharapkan sumbangan. sa- 
tu persen dari gadji bulan Pebruari 
untuk kongres tsb. 

    
FILM SI PINTJANG” DI, 

NEDERLAND. 

Pada 'hari Sabtu jbl. film ,,Si Pin- 
tjang” dipertundjukkan di Komisa- 

riat Agung Indonesia di Den Haag 
untuk para kadet Indonesia jg ada 
di Nerderland. Selandjutnja film ,,Si 
Pintjang” akan diputar djuga untuk 
Warga-negara2 Indonesia lainnja jg 

ada disana. 
Sebagai diketahui ,,Si Pintjang” 

adalah produksi PFN, gubahan dan 
pimpinan Kotot Sukardi dan telah 
mendapat diploma penghargaan dari 
Pekan Film Internasional jg diseleng 
garakan di Tjekoslowakia beberapa 
waktu jg lalu. 

ERROL FLYNN SAKIT 
KUNING 

Bintang pilm Amerika jg terkenal, 
Errol Flynn, setelah dirawat “selama 

lima hari dirumah sakit karena: sakit 
influenza, kini mendapat sakit. ku- 
ning. Keadaan kesehatannja diang- 
gap ,,tidak berbahaja”. Tetapi ia ha 
rus tinggal seminggu lagi dalam ru- 
mah sakit. Errol Flynn dewasa ini 
Dean di Napels untuk pembuatan: 
ilm. 

- 
& 

  

   
70 PERUSAHAAN NA 

     

Rakjat Djawa Tengah menerangkan 
kepada kita, bahwa sedari Djan.. 
sampai Sept. th. 52 jl. ada 70 pel- 
bagai ragam perusahaan Nasional | 
dalam daerah Djawa Tengah jg telah 
madjukan permintaan kredit pada 
pem. sebesar Rp. 8.298.5000,—. Da- 
ri 70 perusahaan diatas ini telah da- 
pat diselesaikan penjelidikan dan pe- 
meriksaannja 21 buah, 19 dapat di 
setudjui untuk diberikan kredit - dan 
21 ditolak permintaannja, karena ti- 
dak memenuhi sjarat?nja. 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
beberapa bulan sebelumnja Jajasan 
Credit Prop. dibentuk, telah banjak 
pula jang madjukan permintaan kre- 
dit jang kini telah mentjapai djum- 

Adapun 
jang  madjukan permintaan kredit 
pada waktu belakangan ini, ialah 1 

di Kar. Smg. sebesar Rp. 250.000,— 
6 di Pati sebesar Rp. 452.000,—, 2 
di Surakarta Rp. 310.000—, 2 di 

7 di Banjumas sebesar Rp. 245.000. 
Kesemua permintaan tsb. akan di- 
serahkan kepada Jajasan Kredit dae- 
rah untuk mendapatkan keputusan- 
nja. : 

BANDJIR. 

' Pada hari Senin sore, 
kota Semarang 

djan lebat. e 
Karena pintu air jang terletak ti- 

dak djauh dari djembatan ,,putar” 

Kalibaru telah “ditutup, maka air jg. 
(datang dari kota dan menudju ke 
Pelabuhan mesti membelok ke 

Boom-lama. Berhubung derasnja air 
jang datang itu, maka di Boom-la- 
ma, Kp. Kuningan sebagaian telah 
terendam air jg dalamnja ada ham- 

penduduk 
telah alamkan hu- 

tara djam 5 sampai 7 malam. Un- 
tung air itu tidak antara lama lan- 
tas mengalir ke laut, - hingga .pagi 
hari ini penduduk tidak alamkan ke- 

sulitan. x 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatetan dari pasar hasil bumi Se- 

marang oleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 5 Djanuari 1953 sbb.: 
Kapok C'nom. 825: Bidji kapok 

nom. 65 z.z.: Kopi Rob. Kampong 
GB pendjual 875: Rob. Odn. WIB 
nom. 990: Bali GB pembeli 875. 

Kedele p.m.i. Djember  pendjual 
170 gendjah pendjual 175: hitam 
pendjual 170. 

. Gaplek “pendjual 60: Djagung pu- 
tih pendjual 75. 

Katjang glondong tidak terpilih 
pendjual. 165 dng. zak: Osee tidak 
terpilih pendjual 285: Osee terpilih 
pendjual 300:  Osee terpilih sedikit 
pendjual. 290: katjang hdjau pendju- 
al 135 n.o. 

Bidji djarak pendjual 155: 
bok kering pendjual' 300: 
HC Green pendjual 4,80. 

Lom- 
Karung 

AWAS ALAP2 SEPEDA. 
Belum lama berselang ketika se- 

orang wanita nama S. tinggal di Kp. 
Pengapon menjandarkan  sepedanja 
dilapangan Stadion ternjata sudah di 
samber oleh alap2 sepeda. Sepeda 
ini merk Philips A NWo. 12284 se- 
harga Rp. 700,—. 

Djuga L.S.G., tinggal di: Karang- 
wulan, ketika menaroh sepedanja di 
dekat bioscoop ,,Lux” Seteran. telah 

(Rp. 

  

PA 

  

     

      

    

  

          

  

   

untuk menghukum Amerika 
rang Korea. 4 

Solo Terus 

BERHUBUNG DENGAN 

karta Moh. Saleh menjatakan 

| penghematan itu. 

Menurut Walikota - Surakarta, 
dalam tahun 1953 ini Kota Be 
sar Surakarta diharuskan menam 
bah penghatsilannja dengan 

1.000.000. Dengan  usaha2 
jg kini telah direntjanakan dgn 
masak-masak Pemerintah Kota 
Besar Surakarta jakin, akan “ da 
pat mengisi kekurangan itu. 

Dinjatakan, bahwa pengelua- 
ran Kota Besar Surakarta tiap 
tahunnja untuk urusan pegawai 
ada sebesar Rp 4.500.000 dan 
pengeluaran . routine sebesar 
Rp 5.500.000. Untuk tahun 1953 
ini Pemerintah Kota Besar Sura 
karta akan menerima  subsidie 
dari Pemernitah Pusat sebanjak 
R» 6:500.000. sedang  penghatsi 

lan dalam tahun 1952 s/d bulan 

Djuli ada Rp 3.500.000. 5 

Mengenai rentjana pembangu 

an tahun 1953 Walikota Moh. 

Saleh niatakan, bahwa dim ta- 

hun ini akan dimulai dengan per 

baikan2 djalan2 klas 4 dan dja 

lan2 kampung2. Djalan2 itu se 

muanja akan di-aspal, dan diha 

rsokan dalam tahun 1958 imi 

djuga telah dapat selesai seluruh 
nja. Otorisssi beaja untuk itu te 

lah dikeluftkan jalah- sebesar 
Ir» s95.000.— 

Suatu rentjana jg telah mendapat 

Ipersetudjuan pula dari Propinsi Dja 

Li wa Tengah, jalah pembikinan trot- 
MINTA KREDIT SEBES 'toir pada semua djalan? besar dim 

Ha adl lek" Santan Diusa pembikinan Rp. 8 djuta lebih.” |erottoir ini dikarapkan dapat selesai 
Pihak Irspeksi Organisasi Usaha seluruhnja dalam tahun 1953 ini. 

didjalankan pula jalah perbaikan 

djembatan Putjangsawit, jg terletak 

pada djalan jg menudju ke-Taman 

Bahagia, dan pembikinan viaduct ba 

gi simpang djalan kereta api dan 
djalan umum di Margojudan. Menu- 

rut rentjana rel kereta api akan te- 
tap dibawah: sedang  djalan-umum- 

nja akan berada diatas. 2 
Djuga pembangunan perumahan 

rakjat akan terus didjalankan, dan 

mulai bulan Djanyari ini perbaikan 
assainering bagi kampung Danukusu 

man sudah dapat mulai dikerdjakan. 

Pembangunan Pasar Gede jg bagian 
luarnja kini telah - selesai dikerdja 
kan, dalam tahun 1953 ini akan di 
landjutkan dengan pembangunan ba 
gian dalamnja. Djuga Balaikambang 
akan mendapat perhatian. - Dalam 
itahun ini djuga akan didirikan se- 
buah Gedung Ketoprak dengan bea- 
ja sebesar Rp 80.000. Demikian an- 
tara lain keterangan Walikota Sura- 
karta. 1 

DIAWATAN TELEPON IN- 
SPEKSI HH DJAWA TENGAH. 

Selama 1952. beruntung 
Rp. 11 diuta. Pe 

. Selama tahun 1952 Djawatan Tele- 
pon Inspeksi IL. Djawa Tengah me- 
nurut  Supeng Bustaman inspektur 
daerah tersebut . telah mentjatat ke- 
untungan sebesar Ik. Rp. 11.000.000. 

Dinjatakan selandjutnja bahwa 
hingga kini Djawatan Telepon  di- 
daerahnja belum dapat bekerdja 
kembali seperti sebelum perang ka- 
rena kurangnja alat2. Dari I.k. 6046 
kerusakan Jang diderita selama re- 
volusi belum seluruhnja dapat  di- 
bangun kembali dan dalam tahun jg. 
lalu hanja dapat menjelesaikan pem- 
bangunan - beberapa kantor telepon 
sadja /dgn. installasi2 teleponnja a.l. 
di Kutoardjo, Gombong dan Paal- 
bapang. Djuga kantor? ketjil jg dulu 
mempunjai 10—15 nomor. sambung- 
an belum bisa dibuka kembali. Ka- 
rena itu djuga ,kantor2 ketjamatan 
dan kepolisian dibeberapa tempat, 
terutama didagrah2 jang keamanan- 
nja masih belum beres, jang dulu bi- 
sa dihubungkan dengan telepon,-kini 
hubungannja masih dilakukan deng- 
an ,,koerier”. (Ant). 
BANJAK IG BINGUNG. 

Seperti dikabarkan, beberapa wak- 
tu berselang, “ada pelbagai matjam 
keterangan dati Instansi Negeri am- 
pamanja U.P.B.A: Prop. Djawa Te- 
ngah, Djaw. Imigratie dan Kem. Ke- 
hakiman Djakarta mengenai Warga 
Negara turunan Asing, jg. bunjinja 
satu sama lain berlainan pula, hing- 
ga hal ini ' mengakibatkan membi- 
ngungkan pihak jang. bersangkutan. 
Berhubung . dengan adanja ketera- 
ngan-keterangan tsb., maka didapat 

kabar, bahwa Inspeksi U.P.B.A. 
Djawa Tengah telah madjukan per- 
mintaan kepada Pem. Pusat supaja 
memberi ketegasan, instansi mana 
jang seharusnja dapat atau diperke- 

  

nankan memberikan keteran 
soal Warga Negara ini. Ng 

DIRELTUR R.S.U.P, 
Sebagai direktur dari RSUP. 

(Purusara) Semarang telah ditetap- 
kan Dr. Parjono Soerjodipoera jang 
sebelumnja itu mendjadi direktur 
dari R.S. Rantjabadak Bandung. 

Pada tg. 15 Djanuari j.a.d., Dr.   disamber pendjahat. Sepedanja merk   Gazelle no. 17328 berharga Rp. 350. 

Parjono akan rgulai dengan tugasnja 
di Semarang, g 

/ 

8 

3 Anggota terpenting dari delegasi Russia, (dari kiri ke kanan) 
Valerian Zorin, Andrei Gromyko dan Arkady Sobolov, sibuk ber 
konperensi setelah sidang umum PBB menolak tuntutan mereka 

sebagai pembunuh dari tawanan? pe- 

Tak Akan Ada Penghematan Pegawai 
Balai Kota Surakarta 

Semua Djalan2 Di Surakarta Akan Diberi Trottoir. 

.tan oleh Pemerintah Pusat dalam tahun 1953 ini, Walikota Sura- 

akan mengganggu djalannja pembangunan bagi Kota Besar Sura 
karta. Planning pembangunan jg telah direntjanakan akan 
didjalankan, hanja sudah barang tentu Pemerintah Kota Besar Su 
rakarta harus berusaha untuk mengisi kekurangan2 belandja akibat: 

Selain itu usaha2 jg akan segera) 

'kini dapat dibekuk batang lehernja 
.holeh Kepolisian Karesidenan Sura- 

    

   

Membangun 

diadakannja tindakan2 penghema 

bahwa "penghematan tsb. tidak 

terus 

  

Wanita Kerdja 
Utk Beri Tjontoh Kepada 

Lelaki.” 

106 Wanita desa Lowungu 

matan Tjandiroto' (Temanggung) di 

bawah pimpinan isteri kepala desa 

Lowungu, baru2 

,gerakan — pemberantasan tanah ko- 

song”. Dalam tempo jg pendek ta- 

ketja-   
ini. mengadakan ' 

nah kosong seluas 14 ha. dapat di 

berantas”, ditanami bibit lamtoro 

dan ketela rambat. Dikatakan, ini 

adalah langkah Bertonta dari usaha 

menanam tanah2 kosong itu dengan 

berdjenis2 polowidjo jg tiepat ber- 

buah, buat menambah kemakmuran 
penduduk. 

Gerakan kaum wanita setjara g0o- 
tong-rojong didesa Lowungu tsb ka- 
barnja mendjadi dorongan bagi pi- 
hak laki2 ,,jg malas bekerdja” dan 

kini ditjontoh oleh penduduk dilain2 
desa. 

  

.tik jang sempit 

Lan jang 

Reaks . 

Hendaknja Pemerentah I 

dit Pada Pengusaha Nasional 

BERHUBUNG DENGAN 
ini jang ditudjukan kepada para 
mi Indonesia Pusat) mengoluar.a , 1. 
na diusulkan supaja untuk kebikm perkembangan kaum pengu- 
saha nasional, baik didalam neger maupun dalam - hubu 
dengan luar negeri, pemerintah 
d.bawah ini. 

| DEIP berpendapat bahwa usa- 
ha untuk membangun dunia pe- 
ngusaha nasional harus didasar- 
Kan kepada perundang-undangan 
jang resmi dan tidak-seperti seka 
rang ,,jang segala sesuatunja dipa 
srahkan kepada beleid pendiabat” 
pemerintah semata-mata”. Selan- 
djutnja diusulkan supaja pemerin 
tah mendjalankan politik  finan- 
ciering kepada pengusaha2 nasio 
nal setjara luas, oleh karena poli 

pada waktu ini 
memaksa. pengusaha2 nasional 
membikin transaksi keuangan de- 
ngan pelbagai djalan dengan mo- 
dal2 asing. Dalam pada itu pe- 
nanaman modal serta kesiatan2 
asing disektor-sektor perekonomi- 
an, terutama disektor perdagang- 

sudah dapat didjalankan 
oleh pengusaha2 “nasional, hen- 
daknja dilarang. DEIP mengang- 
gap perlu bahwa bank2 dikena- 
kan peraturan? jang menentukan 
Sajuran2 bagi perkreditan bank2 

tersebut. Disamping itu perlu se- 
lekas mungkin diadakan . reratu- 
ran2 investasi untuk menarik, 
modal asing, modal mana harus 
disalutkan kepada sektor2 jang 
belum dapat diisi oleh modal na 
sional, sedang untuk  penanam- 
an-penanaman dalam sektor2 jg 
dimaksud harus diichtiarkan sja- 
rat2 jang menarik bagi modal 
asing itu. 

Lebih landjut DEIP  menjatakan 

supaja pedagang? Indonesia jang ter- 
njata tidak mampuh melangsungkan 

lusahanja dilapang import diberi ke- 

isempatan untuk berusaha dalam la- 
pangan perdagangan menengah dan 
perdagangan interinsulair. Pada 
waktu ini perkembangan nasional 
dalam: lapangan perdagangan tidak 
dapat berlangsung, oleh karena pe- 
merintah belum membuat peraturan2 

dilapang perkreditan, serta pemba- 
tasan2 terhadap modal asing dilapa- 
ngan perdagangan. Pun dirasa perlu 

bahwa jang berwadjih memberi fa- 
silitet2 didalam para pengusaha na- 

sional mendapat ruangan perusaha- 

an mereka. 

Achirnja diterangkan dalam per- 

njataan tersebut bahwa pada hari Se- 
nin tanggal S5 Djanuari, DEIP ber- 
niat mengirim sebuah delegasi ke- 
pada djaksa agung guna membitja- 

rakan soal2 tersebut diatas. 

  

  

ANEKADINUN TENGAH 
# 

SOLO 
-N. V. ,EVA” HADIAHAN 

: Rp. 1.006 : 
Djum'at pagi jl, di Kantor Kepoli- 

sian Karesidenan Surakarta telah di- 

langsungkan penjerahan uang seba- 

njak Rp. 1.000 oleh wakil N. 1. 

EVA" kepada Djawatan Sosial Ko- 

ta Besar Surakarta, dengan disaksi- 

kan oleh pihak Kepolisian. 
Uang tsb adalah sebagai tanda ke- 

girangan dan terima kasih N. V. 
EVA” kepada pihak Kepolisian Ka- 
residenan Surakarta, jang telah ber- 
hatsil membongkar perkara pembu- 
nuhan- atas diri seorang wakil pengu 

rus N.V. ..EVA”, bernama Sie Ging. 

Kwie. : 
Pembunuhan tsb telah terdjadi pa 

da tanggal 30 Agustus jl dikampung 
Mertolulutan Solo oleh seorang pen- 
djahat jang tidak dikenal dan bersen 
djatakan pestol. Sie Ging Kwie telah 
dirampas sepeda dan “barang2 lain- 
nja dan kemudian dibunuh dengan di 
tembak. : 

Setelah pembunuhnja bernama M. 

karta, ,maka.sebagai tanda penghar- 
gaan dan sebagai terimakasih atas 

usaha2 dari pihak Kepolisian jang te 
lah berhatsil membongkar perkara 
pembunuhan itu, N. V. ,,EVA” ber- 
maksud. akan memberikan tanda 
penghargaan berupa uang sebanjak 

Rp. 1.000 kepada pihak Kepolisian. 
Pemberian tanda-penghargaan tsb ti 
dak dapat diterima oleh pihak Kepo 
lisian, oleh karena Kepolisian ber- 
pendapat bahwa pengusutan kedja- 
hatan itu memang sudah ' mendjadi 
kewadjiban dari Kepolisian. Kepoli- 
sian telah merasa bergembira, bahwa 
pembunuhan itu dapat dibongkar, 
dan tidak mengharapkan hadiah se- 
suatu apa. 5 
Oleh karena telah mendjadi hadjad 

dari N.V. ,,EVA” untuk memberi- 
kan hadiah tsb maka oleh pihak Ke 
polisian disarankan, agar pemberian 
itu disalurkan sadja kepada Djawa- 
tan Sosial Kota Besar Surakarta jg 
dapat mempergunakan uang itu un 
tuk usaha2 sosial. Dengan demikian 
maka uang tsb. kemudian diberikan 
kepada Djawatan Sosial Kota Besar 
Surakarta. 5 

MAGELANG 
DUA ORANG POLISI DI- 
BUNUH GEROMBOLAN. 

Michrat dan Darmo, polisi reserse 
kewedanan Salaman Magelang ,wak 

tu mendjalankan tugas mengadakan 
penjelidikan ditempat2 sarang gerom 
bolan bersendjata pada hari Natal jg 
baru lalu didukuh Pekiringan, ketja- 
matan Tempuran Magelang, telah di- 

sergap gerombolan bersendjata jang 
belum diketahui djumlahnja. 

Hari Minggu pagi majat Michrat 
diketemukan disungai Progo, daerah 
Borobudur, pada hari Selasa jang Ia 
lu dimakamkan di Taman Bahagia 
Giri Lojo Magelang: Hari Rabu ma 
jat Darmo diketenukan disungai Pro 
go djuga, didukuh Glejoran, dan Ke 
mis dimakamkan di Giri Lojo, Ma- 
gelang. Pada kedua majat ini dikete- 
mukan bekas? penganiajaan. 
Kalangan2 resmi di Kedu mendu- 

ga, bahwa gerombolan jang membu- 
nuh kedua orang polisi itu bukannja     gerombolan Supadi bekas bataljon 

.426, tetapi gerombolan jang baru sa 

|satu buah 

dja datang dengan kekuatan Ik. 26 
orang bersendjata jang dalam gerak- 
geriknja menampakkan tendens lain. 

Gerombolan Supadi cs sekarang su 
dah tidak wutuh lagi, anak buahnja 

banjak jang sudah ditangkap atau 
menjerahkan diri kepada tentara dan 
sebagian besar sendjata2 telah dapat 
dibeslah. 

PUSAT PENJAMAKAN KULIT 
TERBESAR. 

Gedung untuk membuka sebuah 
perusahaan ,,Pusat Penjamakan Ku- 

lit” jang terbesar didaerah propinsi 
Djawa Tengah, kini sedang dibuat 
oleh Djawatan Perindustrian din Ke- 
radjinan daerah Kedu. Perusahaan 
tsb. direntjanakan bermodal Rp. 2. 
177.000, dimaksudkan buat memper 
baiki hasil penjamakan  keradjinan 
desa, supaja dapat dapat menghasil- 
kan ,,Java Box”. 

Mesin2 jang nantinja akan dige- 
rakkan dengan tenaga listrik sudah 
didatangkan dari luar negeri berupa 
tiga buah diesel-agregaat, satu buah 
diesel dengan disintegrator, satu bu- 
ah mesin slijp, satu buah mesin stol, 

mesin split, tiga buah 
walk vat, satu buah pompa air dan 
satu stel duco apparaat. 

SALATIGA 
Penutupan kursus pertan! 
an/ motortechniek. 

Dengan dihadliri oleh bebera 
pa tamu undangan pada hari 
Saptu JL. di staf PL CN di'Sa 
latiga telah dilakukan penutupan 
resmi kursus  pertanian/motor- 
techniek untuk para anggauta 
CTN jg dibuka pada awal bulan 
Agustus 1952. Kursus pertanian 
diselenggarakan dibawah pimpi- 
nan Djawatan Pertanian dan d. 
ikuti oleh 45 orang, sedang kur 
Sus motortechniek diadakan di 
Salatiga dibawah pimpinan DTT 
(Dinas Techniek Tentara) dan d. 
ikuti oleh 35 orang. Kepada parz 
pengikut kursus itu diberi surat 
keterangan. 
Sebelum surat2 keterangan itu 

diterimakan, terlebih dahulu di- 
utjapkan pidato oleh  komandar 
P.I. CTN, kapt. Soenardi, oleh 
para guru, dan Ki Ronggo dar 
Semarang jg. mewakili B.P.U.R. 
(Badan Pusat Urusan Reconstruk: 
Si)... Kesemuanja itu menaseha: 
kan, agar para bekas  kursister 
itu menudjukan pandangannja ke 
luar Diawa mitsalnja di Kaliman 
tan, dimana masih terdapat lapa 
ngan kerdja jg luas. 

Udjian 
L.P.P.U. 

Mulai tg. 1S sampai 19 Desem 
ber 1952 di Salatiga telah diada 
kan 'udjian penghabisan SMP 
dari LPPU (Lembaga Penambah 
Pendidikan Umum) jang di-ikuti 
oleh 39 orang tjialon dari Sala 
tiga, Semarang, Magelang, Jogja 
dan Solo, jaitu untuk bahagian 
A 4 orang dan untuk bahagian 
B 35 orang. Adapun jang lulus 
dari bahagian A seorang dan dari 
bahagian B 15 orang. Diantara 
1S pemenang ini terdapat 11 
Orang dari Salatiga (pengikut 13 
Orang). Udjian ini adalah jang 
pertama kali diadakan oleh DP 
PK (Dinas Penjemburnaan Pe- 
ngetahuan dan keadilan) dari Di- 
visie Diponegoro. 

penghab'san 

DEIP “Atas Po- ) : 
ringatan Djaksa Agung 

Pensumuman djaksa agung 

“lig ditempuhnja dalam waktu 3 me- ' 

: 

  

.ebih Memperluas Kre- 
x 

  

PN 1 

Lipurteur, DEIP (Dewan 
seLuah percjataan, dala 

      

  

   

wengambil tindakan2 dalam 

1 

105 MENUDJU KEDJUARA 
P.S.L.S. SN : 2 

D lam pertandingan kompetisi 
PSIS pada hari Minggu sore jl. 
a.lapingan Stadion Semarang, an- 
t'ra Chung Hua Ta Chung Sze I 
dan Polisi I berkesudahan 5—1 
'u:k. kemenangannja T.C.S. . Pa- 
ri permulaan samp AGS 
boleh dikata telah 
pangan. Sekalipun pat 
pertama keada'an ada 
tetapi pada suatu seran 
tervoor Polisi dapat mi 
pendjaga'an TCS . dan 
berhasil mentjitak goal I 
Polisi. ta 

Kehormatan dari “pa 
ini tidak berdjalan lama, 
dari umpannja Ing Hok, 
Hoo bikin gelijkmaker dan . 
lama kemudian Ing Liang my 
bahkan angka itu mendjadi 2 
Sekaliwun Parman din Pain 
cs. “ngotot betul membendung se- 
rangan2 dari TSC, tetapi Pa 
keliwat berat. Dari satu corner-' 
kick. Ing Liang. dengan suatu : 
headball manis bikin. keeper Po- ) 
lisi pungut bola dari djala., Dgn. 
angka 3-—1 para pemain beristi- : 
rahat. Na : 

Dalam babak kedua tetap Polis ) 
si mentjoba mempertahankan ke- 
dudukan. Beberapa kali kita tja- : 
tet tingkapan2 jang bagus dari ) 
keeper Polisi. Achirnja pertandi- 4 

1 
f 

    

   

        
    

    
   

  

   

  

nsan itu ialah S5—1, goal2 mana” | 

telah dibikin oleh Kiong Hoo 
dan Thiam Liong. na 

Dengan kemenangan ini TCS 
punja kedudukan mskin kust utk 
merebut djuara PSIS. "Te 

PENGESAHAN REKOGRD/ - 
MIL. Mu EP Y 

U.P. mengabarkan dari Molbour- 
ne, bahwa djuara lar? djauh Austras : 
lia, John Landy pada hari Sabtu jg 

baru lalu telah menempuh djarah 1 “4 
mil di Olympic Park dalam waktu 
0,6 diatas rekordnja jg tak resmi“. 
ialah dengan waktu 42,8 detik. Wak 
tu rekord Landy ialah 42,2 “detik . 
dan ditjapai pada tgl. 14/2 jl., tapi 
hingga kini ia belum menerima pe i 
ngesahan jg resmi. : 
Sebagaimana diketahui, Landy te- 

lah memperbaiki pula rekordnja sen 

diri dalam lari djarak 1.500 - meter 

  

nit 44,8 detik, dan berarti perbaikan 

dari 1/5 detik dari rekord' lama. " 
OLYMPIADE 1960 D! 

BUDAPEST. 
Sekretaris Untuk Urusan Olahra- - 

ga Hongaria, Syula Hegyi, menjata- 
kan pada hari ini, bahwa Horigaria | 
telah mengadjukan permintaan kepa 
da Komite Olympiade Internasional, 
supaja pada tahun 1960 Olympiade - 
diadakan di Budapest ibukota Hon- 
garia, demikian AFP mengabarkan” 
dari Paris. Oleh Syula dikatakan 
pula, bahwa pada permulaan tahun 
ini akan dibuka di Budapest, suatu ” 
stadion untuk  rakjat jg akan dapat “| 
memuat 100.000 orang. - Achirnja - 
Syula njatakan, bahwa dalam tahun ' 
jg lalu, pemain2 Hongaria telah 
mendapat hasil jg gemilang dalam | 
pertandingan Olympiade di Helsinki. 

Sebagaimana diketahui pertemuan 
Olympiade ke-XVI ditahun 1956 
akan diadakan di Australia (Antyes 

SOMDEZ MENANG ANGKA |: |. DAPI TATSUMI. Ef 
Menurut berita UP dari Bang- (ck. diuara tindju  Muancthar, ' 

Somdez telah memperoleh - kes 
menangan angka dari " 
und'u Djepang, 
pertandingan 12 babak jang 
adakan . Sabtu malam di Bur 
Kok. Dengan demikian Somdes 1 
memperoleh  kedjuaraan  ksing " 
welter dari Timur Djauh. 

  

   

Sebagaimana  pergah dikabar- 
kan, Dewan Pertundjukan dan 
Pertandingan-pertandingan di. Pi- 
lipina telah menjatakan'tak akan 
mengakui pemenang - pertandi- 
'Tan antara kedua -petindju  ter- 
sebut sebagai djuara Timur Dja- | 
uh, sebab djuara pada waktn ini 
adalah Boy Brooks dari Manila, 
lang. betul, pernah: dikalahkan 
oleh Somdez, tapi bukan dalam 
pertandingan eperebutan kedjuara 
an. Selain itu Brooks belum per- 
'ah bertanding melawan Tatsu- 

mi. 2 

: Djalan pertandingan Saptu ma 
2m Itu, sampai 4 babak pertama 
Seimbang, tapi dalam babak2 se- 
terusnja, petindju Muangthai itu 
menundjukkan keunggulannja. « 
dan berada selain dipisak penje- “ 
tang, bahkan dalam babak ke-i2 
Tatsumi dibikin rubuh jang ha- 
aja dapat tertolong oleh bunji 
30ng. : SN 

WEDIA TAK AKAN TURUT 
DALAM PERLOMBAAN2 1“ 

SKI DISOVJET. — 
Swedia tefah memutuskan pa- 4 

da menit” terachir dari hari Sab- 
tu jol. untuk tidak turut ambil ' 
bag.an dalam perlombaan  olah- 
raga ski jang akan diadakan da- 
lam bulan ini di Sovjet . Rusia, 
dem:kian UP mengabarkan dari 
Stockholm. Alasan pembatalan 
niat utk turut serta itu,  katanja 
adalah karena pihak Sovjet lalai 
dalam ' memberikan  djawaban 
atas permintaan Swedia untuk 
menerangkan. tentang detail dari 
perlombaan jang akan diadakan 
nanti. Untuk perlombaan itu pi-F: 
hak Swedia sudah menetapkan 4' 
orang officials dan 10 pesertar 
mereka. sudah siap sedia  untuke/3 
melakukan  perdjalanan ks Sos) 
Vjet itu guna turut serta dalami 
perlombaan2 jang akan diadakanf: 
antara tg. 10-14/1, demikian kd 
terangan Bergman, Ketua, o: 
federasi ski: Swedia. AR 
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— akan menghadapi kekurangan dalam anggaran sar kira2 2.500.000.090 rial ($ 833.060-600). 

. Imbang (balanced), 

Tanga Sedikit Kepada: 

' ,MUTUAL SECURITY 
AGENCY” (MSA) ketika ma- | F 
lam Minggu telah menjiarkan 
sebuah laporan lagi di Manila, 
tentang kebutuhan rakjat djelata 

Filipina didaerah2. Lapar ja 
disusun bersama2 oleh seorang 
h sosiologi bernama Dr. R    

na untuk Amerika Serikat. Dr. 
Generoso F. Rivera. Laporan in: 
mengkritik pekerdjaan in-    
tahan Filipina jang sekarang dar | ga | Nfanusia Monjet” Dr. Broom 
dimasa jang lampau. Menurut Ia dan bentuk2 jang tertua dari ma 
poran tadi, rata2 orang Filipina | rusia, jg diketemukan — dipulau | 
hanja tipis sadja kepertjajaannja 
terhadap peme / 

    
   

Mungkin sekali hal ini disebabkan 
ipina hanja terbatas 

alam pemerinta- 
",hanja sedikit 

keuntungan daripadanja”, 

karena orang F 
sadja ikut sertan 
ban dan karena” 
menarik 
kata laporan tadi. 

Sementara itu 

an di Filipina. (Antara). 

SIAPA KELUAR NEGERI, 
DIA MENTJURIGAI. 

Partai sosialis kominis  Djer- 
pada hari Minggu 

mengeluarkan proklamasi resmi, 
man Timur 

jang menjatakan, bahwa semua 
kominis Djerman jang s 
1933 pergi kenegara2 Barat akan 
dianggap sebagai orang2 jang 
.mentjurigai”. “Central  comite 
partai tersebut telah mempeladja- 
ri masalah ini dalam rangka 
Slansky di Praha. 
B-29 TIAP2 HARI MELALUI 

KUTUB UTARA. 
Pada hari Sabtu 

Washington, bahwa selama tahun jg 

lalu tiap2 hari pesawat2 terbang mi- 
liter Amerika Serikat” beterbangan 
melalui Kutub Utara. Dalam pengu- 
muman itu, jang dikeluarkan oleh 
markas besar angkatan udara Ameri 
ka, dinjatakan, bahwa jang melaku- 

itu adalah pesa- 
wat2 terbang B-29, jang diperuntuk- 
kan penerbangan? 

kan melakukan penerbangan penjeli 
dikan tjuatja. 

Pemerintah Iran hari Minggu meng 
umumkan keputusan, bahwa tanah 
seluas 100.000 hektar akan dibagi2- 
kan antara kaum petani ketjil. Bebe 
rapa waktu j.., Shah Iran telah mem 
bagi2kan sebagian dari pada tanah 
miliknja kepada kaum tani. 

' Asia Tak Akun 
Lawan Asia 

-' PEMIMPIN - DELEGASI In 
dia ke Kongres Perdamaian di 
Wina, Saifuddin Kitchlew, dalam 
karangan jg dimuat ,,Harian Rak 
jat” Peking katakan, bahwa bang 
sa Asia tak akan menghantam 
bangsa Asia. Dalam Kongres Per 
Camaian itu delegasi India telah 
menjetudjui usul2 jang dapat me 
rupakan dasar bagi penjelesaian 
soal Korea. Sikap bersatu delega 

si India, jg terdiri dari wakil2 
pelbagai parjai politik, -dengan 
delegasi Tiongkok telah membuk 
tikan di Kongres tsb., bhw bang 
sa Asia tak akan menghantam 
bangsa Asia, demikian Kitchlew. 

2 (Antara) 

— Defi 

  

Berdjumlah 833 Djuta 

P emerentahnja Sendiri | 

pembesar? . tinggi 
pemerintah Filipina belum lagi pa-|' 
dam melemparkan kritik2 jang pe-| 
das terhadap sebuah laporan MSA, 
perihal masalah sewa tanah pertani- 

setelah 

diumumkan di 

      

  

   

| Minggu menerangkan bahwa ia 

        

  

ppada suatu hlek jang disebut 
Fransyaal, menerangka 

| kannja t lang2 5 or 
Ds. Robert Br empat tadi 
Injet Afrika Sela 2 ra 

pernah diketemukan, jg boleh 

luk ini merupakan tjampuran si 
fai2 djasmani jang terdapat pa 

Djawa (Manusia Trinil” dan 
Manusia Andong”) dan di Ti- 
ongkok dekat Peking. 
Menurut perkiraan Robinson. 

telanthropus  hidupnja 250.000 
sampai 500.000 tahun lebih da 
hulu dari pada ,,Manusia Djawa” 
dan ,,Manusia Peking” tadi. 

$ | Gulingkan teori lama? 
Dikatakan bahwa  diketemu- 

kannja telanthropus ini membuk- 
tikan, bahwa “salah  belakalah 
teori jang. mengatakan bahwa 
manusia tempat tinggalnja mula2 
ada di Asia. Mungkin manusia 
berkembang sedjadjar di Asia 
dan ditempat? lam. 

Gigi pengenjah ketiga dari te- 
lanthropus lebib- ketjil daripada 
gigi ..Manusia Djawa” suatu hal 

  

  

thropus dalam hal ini Jebih ,.ma- 
dju” daripada ,,saudaranja” tadi. 
Sebaliknja, dalam beberapa ' hal 
iang lebih penting, ,,Manusia 
Djawa” lebih tinggi tingkatannja: 
kata Robinson. 

Robinson selama 4 tahun men- 
'djadi pembantu Dr. Broom, jang 
digantikannja ketika tahun 1951. 
(Antara). 

PEMASTIAN MSA UTK. 
MIJANG THAI. 
MSA hari Selasa mengumumkan 

bahwa kepada Muang Thai. diberi- 
kan pemastian sebesar 153.000 dol- 
lar. Dari djumlah tersebut 15.000 
dollar akan digunakan untuk ba- 
han2 pemupuk. - Sisanja jang 3.000 
dollar lagi ialah guna pembelian 
onderdil2 stationwagon dan jeep. 
Barang2 kimia “dan 'pemupuk lain- 
nja 

pang atau negara2 Eropa jang me- 
nerima pemastian MSA. Onderdil2 
mobil harus dibeli di Amerika atau 
didaerah? jang dikuasai Amerika. 
BEKAS PEGAWAR PEMERIN- 
TAHAN MUSSOLINI MENDA- 
PAT KEMBALI HAK2 MEREKA 
SEBAGAI WARGA NEGARA. 

Ribuan bekas pegawai pemerinta- 
han Fascist, a.I. marsekal Graziani, 
pada hari Kemis  setjara otomatis 
mendapat kembali hak2-nja sebagai 
warga negara, jani hak memberikan 
suara dalam pemilihan umum dan 
hak mendjadi pegawai pemerintah. 
setelah undang? istimewa mengenai 
pentjabutan hak2 tsb. bagi pegawai2 
pemerintahan. Mussolini telah ber- 
Pn pada hari Rebo jbl. tengah ma- 
am. 2 
Undang? istimewa tadi telah ber- 

laku untuk S tahun mulai tanggal 
1 Djanuari tahun 1948. Tetapi di- 
kemukakan bahwa kira2 3 atau 4 
ribu orang masih tetap belum. men- 
dapat kembali ,,kebebasan” mereka 
dan bahwa kini sudah diadjukan 
rentjana undang2, jang akan mem- 
perpandjang  berlakunja undang? 
istimewa itu sampai achir tahun "53,   

, 

sit Iran: 
Dollar Utk Tahun Ini Mesir Minta Bantuan Iran Utk Hadapi Israel 

— MENTERI KEUANGAN 
Zu telah mengadjukan rentjana 

Iran Bagher Kazemi hari Ming- 
anggaran belandja untuk tahun padjak j.a.d. kepada parlemen Iran. Menurut rentjana tadi, Iran 

mengumumkan, bahwa Janggaran 

rang. Ketika malam Minggu j.L., 
| ngan tak terduga terlebih dahulu Ta aa rial dibawah pos 1 

garan belandja. an 
“ 2 T ? 

Berita AFP dari . Teheran se- 
mentara itu mengatakan, bahwa 
15 orang anggota .madjlis rendah 
Iran, diantaranja pemimpin Par- 
tai ,.Buruh Iran”, Mozaffar Bag- 
hai, telah mengadjukan sebuah 
resolusi dalam parlemen, jang 
dimaksudkan untuk 
kemadjuan rentjana ui 

bahkan 

    

           
Para anggota parlemen 1 : jang 

menjokong Mossadegh mempro- 
tes terhadap ,,manoeuvre” ini, 
jg akan menghalang2i Mossadegh 
utk, menunda sidang parlemen. 
Mereka jg menjetudjui tindakan 
tsb diatas tadi berteriak2 bhw 
mereka tidak mengingini peme- 
rintahan jang didjual kepada 
Amerika”. Sidang kemudian di- 
tunda. Tak lama kemudian, men 
teri luar, negeri  Hossein Fatemi 
mengatakan bahwa pemerintah 
tidak bermaksud menjerang par- 
lemen jang sekarang. Malam Se- 
nin.ini kabinet membitjarakan si- 
tuasi jang sekarang. ' 

Menteri |luar negeri Iran Hos- 
sein Fatemi“ hari Minggu telah 
mengadakan  pembitjaraan  de- 
ngan kuasa “usaha Mesir Taufik 
Shusha, mengenai tindakan2 jang   

untuk menghalang-halangi 

belandjanja sebe- 
Sebelum itu Kazemi 

belandja baru Iran akan berse- 
walaupun pendapatan dari minjak tanah -ku- 

Perdana Menteri Mossadegh de- 
— dan dengan sebab2 jang tak 
uang sedjumlah 2.590.000.000 

2 perkembangan ekonomi” dalam ang- 

Pakt Pertahanan 
Balkan ? 

MENURUT mingguan ,,Ost- 
dienst” ig terbit di Hamburg, su 
atu persetudjuan mengenai prin 
sip pertahanan bersama ' daerah 
Balkan terhadap agressi telah di 
tanda-tangani antara Junani, Tur 
ki dar Yugoslavia. 1 

Mingguan itu jang istimewa 
memuat berita2 dari belakang 
»Tirai Besi” dan Eropa Timur, 
menjatakan, bahwa usaha2 Italia 

perse 
kutuan antara ketiga negeri itu 
telah gagal. (Antara) : 
  

dapat dilakukan untuk mentjegah 
supaja Djerman djangan sampai 
membajar uang penebus kedjaha- 
tan2 jang dilakukan pemerintah- 
an Hitier terhadap bangsa Jahu- 
di, kepada Israel. 

Fatemi menerangkan kepada 
Shusha, bahwa Iran akan  men- 
dijalankan segala sesuatu jang da 
pat dilakukan untuk membantu 
segara2 Arab, akan tetapi ia me- 
ngeluh bahwa- negara2 Arab ti- 
dak sepenuhnja membantu per- 
djoangan Iran dalam perkara mi- 
ajak tanah. (Antara). 

| Saudara» Dari «Orang Trinil« Tetapi Lebit 
| "Nia S0000O Tahan san 
Is... Tempat Tinggal Manusia Mula2 Di Asia 2 

JOHN TALBOT ROBINSON dari Museum Transvaal, hari 

h | Menurut Robinson, telanthro- | 
LT. MODE | pus adalah machluk jg tertua j 

MaeMillan dan penasehat Filipi- Na P 
disebut »,manusia tulen”: mach- | 

jang menundjukkan bahwa telan- | 

harus dibeli di Amerika, Dje-f 

masuk dalam daftar orang2, jang hi- 

   

G 

telah menemukan bekas2 dari- 
stelanthropus”, di  Swartkranz, 

n, bahwa tulang2 jang diketemu- 
ang (?) Telanthropus. Mendiang 
telah menemukan ,,/Manusia Mo 

x 

Karachi 
— Djuga Ditawarkan Sbg 

| Tempat Pertemuan Ki- 
senhower -Stalin 

HARIAN Pakistan 
pada hari Minggu menjarankan 
mengadakan pertemuan, mereka 
di Karachi. Setelah menjatakan, 
bahwa kesediaan Stalin untuk me 
nemui Eisenhower itu tidak bo 
leh  dikesimpingkan, — harian 
»Dawn” mengharap bahwa perte 
muan dgn Stalin itu akan diberi 

tg. 20 Djanuari. : 
Menurut harian tersebut pertemu- 

an antara kedua kepila “negara-itu, 
djika diadakan, sebaiknja diadakan 
disalah satu negara Asia atau Timur 

| Tengah, mengingat pentingnja Asia 
dalam pembitjaraan? demikian itu. 
Djika Eisenhower dan Stalin meng 
anggap Karachi sebagai tempat jg 
baik untuk pertemuan mereka, maka 
pemerintah Pakistan tentu dengan se 
gala senang hati akan bersedia men- 
djadi tuan rumah dan menjediakan 
segala faciliteit2 untuk kedua tamu 
agung itu. Demikian ,,Dawn”. . 

(Antara). 

.USAHA MEMPERLUAS PER- 
TANIAN DI TIBET. ' 

Satuan? tentara RRT jang ditem- 
patkan di Tibet, dalam tempo 145 
bulan sudah berhasil membuka ta- 
nah untuk pertanian seluas lebih 
dari 2.000 hektar dan menggali sa- 
laran2 pengairan sepandjang- kira2 
8 km. Pada waktu ini serdadu? di- 

'sana sedang membuat bermatjam2 
alat2 pertanian dan pupuk (rabuk). 
Pekerdjaan2 ini merupakan bagian 
daripada usaha memadjukan perta- 
nian di Tibet, dalam tahun 1953. 

Industri 
Djerman - Timur 

Diantjam Akan Di- Oper 
Oleh Russia 

-RUSIA TELAH . MENGAN- 
TJAM bahwa ia akan mengoper 
pengawasan atas. industri Djer- 
man Timur, ketjuali djika kaum 
komunis di Djerman Timur -ber- 
“hasil mentjapai guotum produksi 
'dan pembajaran kerugian jang te 
lah ditetapkan, demikian dikabar 
ikan oleh madjalah Neu Zaitung 
-jang diterbitkan oleh komisariat 
agung Amerika di Djerman pada 
hari Sabtu. : : 
Menurut madjalah itu panitya pe- 

ngawasan Rusia telah memberitahu- 

kan kepada direktur dari rentjana 
'lima tahun di Djerman Timur, Rau, 
'bahwa rentjana produksi sampai 
tanggal 1 Mei tahun ini harus dipe- 
nuhi. Apabila produksi jang ditetap- 
kan itu tidak dapat ditjapai, maka 
ada kemungkinan bahwa industri 
Djerman Timur | akan ditempatkan 
dibawah pengawasan Rusia. Kabar- 
nja industri Djerman Timur telah 
ter terbelakang Ik. 6 bulan dalam 
produksinja. 

Selandjutnja Neu Zeitung menga- 
|barkan, bahwa Rau telah diberitahu, 
|bahwa pembajaran kerugian jang 
sampai sekarang diterima oleh Ru- 

Djerman Timur 
(Pia). : 

PENDUDUK AMERIKA 
BERTAMBAH. j 
Penduduk Amerika Serikat te- 

Iah bertambah dengan 2.600.000 
orang dalam tahun 1952, suatu 
pertambahann penduduk jg. ter- 
besar jang pernah ditjapai oleh 
Amerrika dalam satu tahun, de- 
mikian kantor pentjatatan pendu 
duk Amerika "mengumumkan pa- 
da hari Kemis. Dikatakannja, 
bahwa djumlah penduduk Ame- 
rika kini adalah 158.434.000. .. 

| KAPAL NELAJAN TUBRUK 
IKAN 'PAUS. 
Kapal nelajan pentjari ikan paus 

“Southern Archer” kini terpaksa ber 
lajar ke Sedney untuk direparasi, se 
telah terdjadi tubrukan dengan ikan 
paus Sperm seberat 14 ton, didaerah 
kutup selatan demikian diumumkan 
hari Kemis di Sydney. Dalam tubruk 
an itu kapal paus tadi telah mengo 
jak baling2 kapal ,,Souther Archer”. 

berkwalitet buruk. 

BANDJIR BESAR DI 
PHILIPINA , 
Hudjan lebat pada permulaan 

minggu ini telah menjebabkan ban- 
djir besar, jang paling sedikit telah 
meminta korban 23 orang tewas, 
demikian didapat kabar di Iloilo” 
(Pbilippina) pada hari Kemis. Pada 
hari Kemis telah dapat diketemukan 
majat dari 13 orang, jang telah ter- 

lang. Kini masih tinggal 25 orang di 
njatakan sebagai hilang. Bandjir ini 
disebabkan karena sungai Illigan te-' 
lah meluap akibat -hudjan lebat. 200 
keluarga telah kehilangan rumah 
dan kira2 80 rumah telah hanjut, se- 

dangkan kerugian benda menurut 
perkiraan .berdjumlah lebih dari   
  

      

Na 
»Dawn 

#oriorite't pertzma dalam program | 
Eisenhower sesudah pengresmian | 
nja di Gedung Putih nanti pada | 

sia dalam bentuk barang2 buatan | 

  

Hari Minggu “disalah satu ruangan 

Tjontoh Yugoslavia 

: tiru Di-Negara2 

ditentukan harga jang sama bagi 

ga sekarang ini. 

Ditambahkannja, bahwa dim 
dekrit pemerintah tsb. termasuk 
pula kenaikan upah, pensiun ser 
ta .tundjangan keluarga. 

Ditekannja semua  ristriksi2 
nerdagangan mengenai hatsil2 per 
tanjan akan memungkinkan para 
petani mendjual hatsil2 pertanian 
nja setjara bebas, setelah mereka 
memenuhi djumlah hatsil?-nja jg 
dibutuhkan oleh pemerintah, de 
mikian radio: tsb.- 

Achirnja dikatakan, bhw peng 
hapusan ransum serta penentuan 
harga2 akan mempunjar penga 
ruh penambahan produktivitet 

tanian dan akan 

kota2 dan perbekalan hatsil2 in 
dustri kedaerah2 pertanian. # 

Alasan2 untuk meng- 

hapuskan. : 
Mengenai . dekrit pemerintah 

Polandia untuk- menghapuskan 
sistim ransum dan mengadakan 
kembali pasar terbuka bagi hat- 
|3112 pertanian, wartawan AFP 
Francois Fejto menulis, - bahwa 
indakan sematjam itu baru2 ini 
telah dilakukan pula dilain? ne- 
gara2 Eropah Timur. Dinegara2 
ini, sistim ransum dan pembelian 
hatsil2 pertanian oleh pemerintah 
menjebabkan makin . berkurang- 
nja djumlah jang &isetorkan oleh 
betani dan menundjukkan kenai- 
kan2 harga2 dari barang? di ,,pa- 
callel markets”, demikian menu- 
sut ahli2 urusan Eropah Timur. 

Pemerintah - Belgrado adalah 
ang pertama2 memutuskan peng 
hapusan sistim perbekalan bahan 
makanan. Pemerintah “Tito me- 
igambil tindakan itu- untuk meng 
ziatkan petani2 guna menambah 
»roduksinja. Tindakan dari pe- 
merintah Yugoslavia itu oleh ne- 
zara2 Eropah Timur mula2 di- 
inggap sebagai tindakan jang 
membuktikan bahwa Yugoslavia 
cembali kekapitalisme. Tetapi 
berdasarkan. hatsil2 jang baik jg. 
ditjapai oleh Yugoslavia, peme- 
rintah Budapest jang djuga me- 
agalami kesulitan2 “dilapangan 
serbekalan bahan makanan me- 
igambil tindakan2 sematjam itu 
djuga. Setelah beberapa minggu 
mengalami tidak adanja keten- 
tuan dalam  harga2 di Hongaria, 
pada permulaan tahun 1952 ter- 
tjapailah stabilitet. 

Hatsil jang ditjapai oleh Hon 
garia itu rupanja telah mendo- 
rong pemerintah Bulgaria untuk 
mengadakan tindakan  sematjam 
itu djuga. Dalam pada itu telah 
dilakukan pula pembaharuan2 di 
pangan moneter dalam bulan 
Mei-tahun jg lalu. 

Di Polandia kesulitan2 “dilapa 
agan perbekalan bahan makanan 
makin mendjadi djelek sedjak ta 
hun 1951. Dekrit jang dikeluar 
kan pada bulan Djuli tahun jang 
lalu dgn maksud memaksa petani 
menjetorkan hatsil2-nja — kepada 
negara tampaknja tidak mentja- 
sai hatsil sebagaimana diharap 
kan."Kabar2 jang berasal dari 
Polandia menjatakan, bahwa ku- 
rangnja akan bahan2 jg tertentu, 
terutama daging, gadjih untuk 
masak dan kentang telah sedemi 
kian rupa, hingga mempengaruhi 
produktivitet dari buruh2 indus-   500.000. peso. (Antara). tri. 
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| Hari 

$.nal Birma. | l 

       

     

      

   

    

   

    

    

'Irakan oleh International 
| IChild Welfare jg pusatnja berkedu- 
| |dukan di Genewa dengan bantuan 

dari Indian Council for Child Wel- 
'|fare, sedang konperensi Internatio 

|nal tentang Pekerdjaan? Sosial (In- 

    

'diadakan di Bombay itu diselengga- 
Union of 

ternasional Conference of Social 
i | Work) jg diselenggarakan di Madras, 

| |Idiselenggarakan oleh International 
Union of Social Work jg berkedudu 

Indonesia Bisa Lebih Membe Na ' i TE Ten 
Dalam Soal Sosial Dari Pada Negara2 Asia Lainnja 

Indonesia. Perotes Sebutan ..Daerah Terbelakang” Bagimja 
Dr. SUHARSO, SUPERVISOR REHABILITATIE Centrum Surakarta, jang dal: 

bersama2 dengan Dr: Sulijanti, Mr. Palengkahu dan Mr. 
dian ditambah dengan Nn. Suiti nah 

Konperensi Internasional tentang kebutuhan2 pokok (basic needs) 
| Kesegjahteraan Anak2 (Internatio bagi anak2, nilai2 kebudajaan dja 
Inal Conference of Child Welfare) jg ngan sampai dilupakan, karena 

kebutuhan anak- bukanlah hanja 
berudjud materie sadja. 

3, supaja kepada negara? Asia 
Tenggara diandjurkan agar me 
ngadakan pendaftaran bagi anak 
anak jang tjatjad. 

4. Supaja basis training bagai 
pekerdja2 sosial dilakukan di ta- 
nah-airnja masing2. Baru sesu 
dah mendapat basis training itu, 
dapatiah para tenaga sosial itu 

Sumantri Praptokusumo h de 1 — telah diutus Pemerintah Indonesia untuk me '|perensi Internasional tentang Kesedjahteraan Anak2 di Bombay dan Konperensi In 
'|tang Pekerdjaan2 Sosial: di Madras India, 

nja selama di India. itu, Dr. Su harso me 

  

     
    kini telah kembali lagi di Solo. Tentang kes: 

njatakan kepada Wartawan Suara Merdeka : 

MENURUT    
   

dihotel des Indes di Djakarta kuasa 

usaha" Burma Mya Sein serta isterimengadakan. suatu resepsi berkena- 
an dengan hari ulang tahun ke-lima kemerdekaan Uni Burma. Gambar 
memperlihatkan menteri luar negeri Mukarto minum untuk kehormatan 

negara Burma. 

Ransum Hapus DiPolandia 
Usaha Untuk Memperbanjak Persediaan Bahan 

Makanan 
Jg. Dulu Dise but Kapitalistis Sekarang Banjak Di- 

, RADIO POLANDIA pada malam Senin telah menjiarkan 
perintjian2 lebih landjut dari dekrit pemerintah Warsawa tentang 
penghapusan ransum dan meniadakan ristriksi2 mengenai pendjua 
lan hatsil2 pertanian. Dekrit tersebut telah mulai berlaku pada 
tanggal 3 bulan ini. Dalam perintjiaa lebih landjut itu termasuk 
penghapusan ransum daging gadjih untuk masak, gula dan sabun. 
Radio tersebut selandjutnja mewartakan, bahwa sekalipun belum 

serta barang2 industri, namun harga2 itu tidak akan sama atau 
berada dibawah harga2 jang berlaku disektor perseorangan hing- 

dari buruh. perindustrian dan per 
memperbaiki 

perbekalan -bahan2 makanan. di: 

Tabir-Besi. 

bahan2 makanan jang penting 

  

» Vimes“ Gembar 
Gemborkan Asia 
HARIAN..,XNew York Times” 

hari Sabtu mengatakan dalam in 
duk-karangannja bhw Tiongkok 
berusaha apa jg disebutnja ,,men 
tjengkeramkan ambai2-nja (ta 
ngan ikan tjumi2) keseluruh 
Asia", 

Mengenai Indotjina, harian 
tadi mengatakan, bahwa pasu- 
kan2 Vietnam tadi Mn 
bahwa pasukan2 ,,jang dipimpin 
oleh Komunis Ho Chi Minh” de 
ngan leluasa bisa datang ke Tiong 
kok untuk menjusun diri kemba 
li, memperlengkapi diri atau di 
latih disana. 

Dikatakan bahwa serangan” ter- 
hadap Vietnam Utara itu hanja me- 
rupakan babak jg aktif sadja daripa 
da ,,suatu komplotan jg lebih luas 
terhadap kemerdekaan, jg berakibat- 
kan direbutnja Tibet, adanja tekanan 

terhadap Nepal, infiltrasi ke Muang 
Thai dan Burma, hasutan2 pembe- 
rontakan di Indonesia.. dan adanja 
usaha terang?an untuk memperbu- 

dak Republik Korea” (Selatan). 

Demikianlah induk — karangan 

New York Times” tadi. $ 

D.I Tembak 

kan di Amerika Serikat 
'duanja bersifat non-governmental, se 
kalipun banjak djuga utusan2 dari 
pemerintah berbagai negeri. 
' Ig terutama mendjadi thema pem- 
bitjaraan dalam Konperensi Interna- 
sional tentang  Pekerdjaan? 
ialah mengenai terutama: 

'ISocial service in raising the standard 
of Living”. Konperensi tsb dikundju 
ngi oleh utusan2 dari 30 negeri, ke- 

| Itjuali negeri2 dari blok Rusia. 

$ memberi daripada meneri 

lam kedua konperensi itu 
pak dgn djelas, bahwa dilapang 
usaha sosial, Indonesia 
lebih banjak dapat memberi da 
ripada menerima dari 
Asia Tenggara lainnja. Usaha2 
Indonesia 
usaha sosial ternjata telah mem 
punjai mutu jg tinggi, djika di 
banding dgn usaha2 negeri2 Asia 
Tenggara lainnja 
baik dilapang pendidikan tenaga2 

jg kedua-| dikirimkan keluar negeri untuk 
menambah pengetahuan dan pe 
ngalaman. Pandangan, banwasa- 
nja pendidikan tenaga2 sosial 
harus: dilakukan diluar negeri, 
adalah bukan sewadjarnja. 
Sebab djika basis training itu mes 

ti harus diadakan diluar negeri, di 

kawatirkan, bahwa nantinja tenaga2 
itu setelah kembali kenegrinja sendi 
ri dan akan mempraktekkan  pela- 

djarannja dan pengalamannja diluar 

negeri dinegerinja sendiri, bahkan 
akan merusak nilai? kebudajaan jg 
ada didalam masjarakatnja sendiri. 

Sebagai misal dikemukakan 'ada- 
nja ,,Perawatan bagi orang2 jg telah 
tua” (z0rg voor ouden van dagen) 
dinegeri2 Barat jg diselenggarakan 

oleh Pemerintah negeri2 itu masing2. 
Hal itu adalah specifiek menggam- 
barkan masjarakat Barat jg indivi- 

dualistis itu. Djika usaha demikian 
akan dikerdjakan di Asia mitsalnja, 
tentu akan berakibat merusak: dasar 
gotongrojong dan kekeluargaan dari 
bangsa? Asia. 

Sosial 

..Role of 

Dilapang usaha sosial In- 
donesia lebih banjak dapat 

ma dari negara2 Asia 
Tenggara lainnja. 

Dr. Suharso katakan, bhw da 
nam 

ternjata 

negara2 

diberbagai — tjabang 

- 

Indonesia protes sebutan 
#yapang ito, »underdevelloped coun- 

Penerangan, Kemeni 
nomian dgn menundji 
rat keputusan Menteri 
mian No. 8430/M t 
Djuni 1952 tentang - ,, 
Penimbunan . “Tjengkeh 
dan mengingat akan 
dan tambahan jg 
surat keputusan Mk 
zomian No. 17110/ 
sember '52, mengumu 

a. Semua surat-izin 
jang sementara) e 
tjengkeh, jang sebelur 
Desember 1952 dikeluarl 
Kantor Urusan  Perle 
dan Persediaan, pada tg. 
nuari 1953 tidak berlaku 
tjuali ketentuan dalam aji: 
nea 2. : 

b. Mulai pada tg. 1 Dj 
1953 setiap orang jang mc 
njai simpanan atau selam 
1953 ingin mempunja? si 
untuk  perusahaannja lebih 
daripada 50 kg. netto, wu 
ini, sebelum tg. 31 Djanu 
harus meminta surat-izin 
Kantor Urusan, Perlengk: 
dan Persediaan dari 

   

  

   
    

   
   
   
   
   

   

   

    
   

      

    

   

  

   

sosial, rehahjlitasi aa Pem Suatu hal jg dirasa “sangat  me- 
tjad, maupun @:sOsPa 2 njinggung bagi negara2 Asia jalah 

tries” bagi negara2 Asia. 

istilah jg berulang2 diutiapkan dlm 

7b, di Djakarta, dengan 
Perdagangan, Djl. Gadjal     

  

saikan selaku surat tert 

sial, Indonesia telah mempunjai Se- 
kolah Pendidikan 

|jg ada di Solo dan Semarang, jg ter 
njata telah bermutu tinggi, djika di 
banding dengan usaha? 
itu dinegeri2 Asia Tenggara lain- 
nja. 

Pendidikan Sosial jg diselenggara- 
kan dengan mengadakan Kursus? So 
sial seperti telah dikerdjakan di In- 
donesia-pun belum terdapat dinege- 
r2 Asia Tenggara 
Rehabilitatie Centrum 
penderita tjatjad 
di Solo, kini baru merupakan satu? 
nja di seluruh Asia Tenggara. 

gara2 jg hadlir 
Internasional mengenai Pekerdjaan2 
Sosial itu hanja ada 7 negara jang 
mempunjai konsepsi jg njata, dianta 
ranja Indonesia. ai 

Child Welfare, Dr. Suharso kata 
kan, bahwa Indonesia telah me 
ngemukakan saran2 jg penting, 
jang telah diambil oper oleh Kon 
perensi sebagai kesimpulan?-nja. 

salah suatu negeri di Asia Teng 
gara diadakan suatu Model Insti 
tuut dilapang usaha Kesedjahtera 
an Anak2, agar 
Tenggara 
utusan2-nja ke-instituut tsb. utk. 
mempeladjarinja dan kalau perlu 
mentjontohnja. 

2 “dik. Hn Sepat 7 . Dilapang pendidikan tenaga? so konperensi tsb jg menamakan nega 
ra Asia sebagai ,,underdevelloped 
countries”. 

Mengenai hal ini Indonesia bersa- 

ma2 dengan Pakistan telah mempro 
tes digunakannja istilah tsb. Diakui- 
nja bahwa dilapang ekonomie mung 
kin negara2 Asia masih lemah, dju- 
ga dalam lapang tehnik masih terbe 
lakang. Akan tetapi dilapang kebu- 
dajaan Asia tidak merasa kalah da- 
ri negara2 Barat. 

Protes tsb telah mendapat.. soko- 
ngan dari wakil2 jg hadlir dalam 
konperensi tsb hingga istilah ,,un- 
derdevelloped countries” tsb bagi, ne 
gara2 Asia dihilangkan, dan seterus 
nja akan dipakai istilah ,economi- 
cally underdevelloped areas”. 

Demikian antara lain kesan? Dr. 
Suharso. 

Kemasjarakatan, 

sematjam 

lainnja. Bahkan 
untuk para 

seperti jg terdapat 

Dinjatakan, bahwa diantara 30 ne 
dalan: - Konperensi 

Saran2 penting dari ,Indo 
nesia dilapang Kesedjah 
teraan telah diambil oper 
oleh Konperensi. 

Mengenai Konperensi dilapang 

“KRISIS ACHEKAK DI ESLAN- 
DI4”. DEMIKIAN ,,TASS”. 
Persbiro Kusia ",Tass”- meng- 

umumkan pada hari Minggu, bah 
wa Keflavic dan Reckjavic di Es- 
landia, jakni tempat2 pemusatan 
pasukan2 Amerika Serikat da- 

sa ini diliputi oleh krisis achlak. 
Persbiro Rusia tadi jang mengu- 
tip berita2 pers setempat di Es- 
landia, selandjutnja mengatakan, 
bahwa sekarang dikedua kota 
tersebut dibuka setjara gelap ru- 
mah2 bordil, sedang dulu kota2 
itu tak mengenalnja. Pun, karena 
pengaruh tjara hidup orang Ame- 

Diantara saran2 itu jalah: 
1. supaja sedapat mungkin di 

negara2 Asia 
dapat mengirimkan 

lam rangka Pakt Atlantik, dewa- san Perlengkapan dam' Perse 

buah daftar menurut tjor 
lampir rangkap 6. 

c. Dengan mengirim 
tersebut, maka kepa | 
rim dianggap telah di al 
rat-izin sementara, sampai pa 
waktu surat-izin resmi dibe 
itau permintaan surat-izinnja 
tolak: 

Surat-izin (termasuk £ 
mentara) jang lama $ 
gap masih berlaku 
waktu jang berkg 
agirimkan surat 
truk menimbun £ 

d. Untuk pe 
dipungut retribt: 
I.— per tiap2/ 
lah dibawah S5 
kan keatas) d' 
untuk .djuml: 
itu berlaku. 
dengan pera? 
dikirimkan Iz- 

    
     

   
    

    

  

    

   

    

   

       

    

    

tor Urusan! « En 
| Persediaan aa ser ia 

Djakarta. Un ana 
Pengiriman  poswesel henda 

nja dilakukan sesudah mendap: » 
pemberitahuan dari Kantor Uru“ 

tentang djumlah retribusi j 
harus dibajar. a 

e. Pelanggaran atas peraturan 
ini dapat dihukum dengan huku- 
man pendjara setinggi2nja enam 
tahun dan hukuman denda 
banjak2nja Rp. 100.000 atau 
lah satu dari hukuman ini 
hukuman? lain berdasarkan pa-   rika, kini pemuda Eslandia men- 

djadi korban pemabokan dan 
obat bius. 
  

2. supaja dalam menentukan     

sal 5 s/d 17 :Undang2 Darur. 
tentang Penimbunan Barang? ta- 
nun 1951”. “ 

  Orang Sem- 
bahjang 

Pada tg. 31 Desember jang lalu 
djam 20.00 desa Kedawung, ketjama 
tan Margasari (Tegal) telah didatangi 
oleh sedjumlah l.k. 60 orang gerom 

bolan bersendjata, gerombolan mana 
segera datang kemesdjid dan me- 
nembak tiga orang penduduk jang 
kebetulan sedang bersembahjang 
Isa. Orang2 jang ditembak mati itu 
ialah Dakri, Wasip dan Wasrap. Se 
sudah menembak tiga orang itu, ge- 
rombolan menghilang. et 

Menurut keterangan, pembunuh- 
an terhadap ketiga orang tsb. didu- 
ga adalah sebagai pembalasan den- 
dam dari 'jihak gerombolan terhadap 
penduduk Kedawung. Sebah pada pa 
gi hari 1g. 31/12 itu penduduk Ke- 
dawung tsb. kabarnja telah menang- | 
kap seorang mata? gerombolan dan 
memukuli mata2 itu sphingga mati, 
(Antara). 

  

P. M. WILOPO KEMBALI 
KEKANTORNJA. 

Menurut keterangan dari pi 
hak jg mengetahui, Perdana Men teri Wilopo mulai hari Senin ma suk kekantornja di Pedjambon lagi. Sebagai diketahui beberapa 
waktu jg lalu Perdana Menteri 
Wilopo mendjalani operasi ri- ngan dan hingga kemarin masih 
istirahat. 

Dalam pertjakapan “den 'P.I.- 
Aneta, salah seorang kepala bagi | an pada djawatan PTT Djakar 
ta, menerangkan, bahwa surat? 
1g telah diselenggarakan pada ta 
hun jl., 1952, oleh bagian ekspe 
disi, berdjumlah 2 kali lipat ta 
hun 1951. Dibanding dgn keada 
an sebelum perang, pekerdjaan 
sekarang kurang lebih 10” kali 
nja. Selandjutnja diterangkan pu 
la bahwa djumlah pegawai bagi 
an ekspedisi sadja sekarang ber 
djumlah 250 orang, sedangkan 
sebelum perang djumlah pegawai   

O, 

  

  

  
  

  

          

  

  

Verkade's 
““ BISCUITS 

Importir: ” HOPPENSTEDT 

  

     

“2-RP/v35203 

  ekspedisi hanja 80 Orang sadja. 
  

Djepang Akan Bereskan Soal Penggantjan 
Mengenai, orang2 bekas serdadu bah rentjana2nja. (Antara). — Menteri luar negeri Djepang Kat- 

suo Okazaki pada hari Minggu me- 
nerangkan dalam konperensi persnja 
jg pertama sedjak pergantian tahun 
ini, bahwa pemerintah Djepang akan 
berusaha sekeras-kerasnja untuk, me- | 
njelesaikan masalah2 pengganti keru- 
gian perang dengan Philipina 'dan ne 
gara2 lainnja, NA 

Okazaki menegaskan sekali lagi, 

   

Fa 

dakan 

akan datang ke Tokio. 

bahwa politik diplomasi Djepang ia- 
lah untuk mendirikan hubungan ,,te 

tangga baik” dengan .negara2 Asia 
lainnja. Dikatakan, bahwa pemeren- 
tah Djepang berharap dapat menga- 

persahabatan pula dengan 
Korea Selatan, dan dalam hubungan 
ini ia menganggap ,.penting” kundju 
ngan presiden Syngman, Rhee jang 

  

Djepang jg kini masih berada di 
RRT, Okazaki menjatakan bahwa ta 
waran pemerintah RRT untuk pe- 
ngembalian orang2 Djepang itu mu- 
dah2an dapat lekas dilaksanakan. 
Akan tetapi ia dalam pada itu me- 
ngemukakan, bahwa soal repatriasi 
itu hanjalah merupakan suatu tinda 

ikan routine, dan menurut  Okazhki 

  

pemerintah Djepang sekarang belum 
memikirkan untuk menggunakan ke- 
sempatan ini guna  membitjarakan 
hubungan2 diplomatik dengan RRT, 

Okazaki kemudian menjangkal ka 
Ibar2 jg menjatakan, bahwa perdana 
menteri Yoshida bermaksud mengun 
djungi Amerika Serikat untuk mem 

5, 

Perang - 

  

bitjarakan masalah persendjataan 
kembali Djepang dengan presiden 

baru Eisenhower. Dikatakan, bahwa 
pemerintah Djepang tidak pernah 

mempertimbangkan kemungkinan de 
mikian itu, dan bahwa hingga kini 
pemerintah Djepang tidak pernah 
menerima pula sesuatu permintaan 
dari Amerika Serikat untuk mero-   

    

Sudah - Datang : 

Speda motor SPARTA 250c.c. 

  

Model jang paling baru 

Dealer untuk Djawa-Tengah : 

aa 

MOTORCYCLES AGENCIES 
Djl. Mataram 468 (Kr. Turi) Semarang.   

      

    

  

Lana Maan 

Dokter R. V. Soedjito 
Pandarfaran 66 tilp. Smg 2229 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita 

Praktek Umum, 

Djam bitjara: 

bersalin dan 

Rumah: djam 7. — 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

RS. Elisabeth 10.30—11.30



   

          

      
      

  

    
   

      

   
   

  

Jaan siban Ka Pa 

elo jak «! Maksudhemat . 
"dekan pengeluaran uang itu 
-sebaliknja Njonja menderita | 

za lebih rugi, sebab pakaian Jekas KE 
| kojak karenanja. Ini berarti 

bukan menghemat! 

    

   

N...... sampai sisanja 
2 ag jang teracbirl 

bawa UNILIVER. 

  

     

  

   

Tjontohlah sajal Sebab 
menghemat bahan - 

alan dan Pang 

Hemat dengan pakaian ) 
(anak? sebab ditjurji dengan 

| sabun Tjap Tangan! | 

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja mengjurji dengan sabun 

| BI Tap Tangan, jang Yap Apn una 

jang halus. 

     
       

  

( busahnja itu untuk segala yjurjian 
jang kasar. sampai kepada 

    

    
Sriwedari 
Lodjiwetan )' 

    

) 

' 
“Terkenal di Seluruh Indonesia 

4 

SOLO - Tawangmangu 

  

  

      

    
   

      

   

    
   

  

    

    

  

   
   

    

    

    

   
   

  

   

  

   
    
    

   
    
    
   
     
   
   

  

   
   

  

     

      

   
   

  

   

   
    
   
     
   
   
     
   
    
   

  

   

  

   

  

    

     
   

  

   
    

   

      

Gani 

KESEHATAN lebih berharga dari pada HARTA BENDA 

Ilmu Falakiah 
mengetahui symbool2 per- 
terhadap pada keadaan 

atau nasibnya suatu 

aan Ilmu Falakiah 
jang belum, serta 

rangkan dan me- 
ala. matjam penjakit 

Rahasia, dengan 
3 sedjelas-djelasnja. 

mmbeien 
n lamanja, dapat 

. tempo 15 hari 

  

KITA BISA KASIH OBAT 
| aah Sakit 

2 Batin 

mati 

tidak kuat. 

Badan 

Bm obat-obat bihan segala matjam penjakit. Ramalan? Iv. 
ARANTIE (tanggung 1009c) tentu tjotjok tentang obat2 

a2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja. Dan 

banjak orang berobat disini semua- sembuh. 
Pen ena. jang tidak disertai pranko tjukup tidak dapat 
alau bajar vol Sakit Kenijing Manis atau sakit Lepra 

lagi itu penjakit, sampai hidup. 
T LEPRA, SAKIT KENTJING MANIS, SAKIT BATUK 

berapa lama bisa baik. Mester Sajid Mohamad Hoesin 

bit ep Tabib Magribi 

ge "5 wang Kp. Polisi No. 658 
Paya 3 — 7 sore SEMARANG. 

  

tania Gn dibawah ini, 

atau Dukun2 buat mengobat saja punja istri tadi, 

rammad Hoesin, sanggup mengobati 
saja pergilah ketempat beliau tadi dan 

hj k terima kasih atas pertolongan Tuan tersebut. 

2 : Dari kami, 

. saja 
bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien jang sudah 

“dalam 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan tidak 

sangat berat sakit lepra dalam 3 bulan kalau ongkos vol sakit 

menerangkan bahwa saja 

telah berapa tahun lamanja kami berumah tangga “tetapi sam- 
ini belum mempunjai seorang anak, dan telah berapa banjak 

- tetapi ta” 

tu Hai saja membatja surat kabar Pedoman bahwa. Tuan 
segala matjam penjakit. 

telah saja tjeritakan 
Gs aa saja punja istri tadi punja penderitaan dan seterusnja beliau 
2 kan obat pada saja punja istri tadi serta saja pun djuga, da 

ssatu bulan lagi saja punja istri tadi telah hamil atas perto- 
iau tadi, dari hafnja perongkosan telah saja kira banjaknja 
(Enam ratus rupiah). Biarpun harga obat ada mahal sedikit 

ada itu jang penting bagi saja serta saja punja istri me- 

tempat tinggal saja di Djalan Sultan Agung No. 14, 

R er Or PUTRO 

    

  

   
   
   

      

   

   

  

m Kota Semarang Ha untu 

. djam 8,— 17,00 di Djl.. Mataram 
Ambengan) 252 

“n. 17,30 21.00 di Kp. Dadapsari 
Pa (Petekan) 4 

“Noan dibperkan bulu tki (ee n) ukuran Ik. 10x 35 M 
rle tak dalam Ko' Sa si dapat djuga 

I, kamar-mandi & W.C. ada. Keterangan pada 

» 

PEND 

u. 

sebelah Ii 

(IL. 

Kantor. 3. 

. 

Dibuka tg. 5 Djanuari 1953. 

KURSUS2 LISAN : 1. Tingkatan S.M.P. Negeri. 2. Administrasi 
Bahasa Indonesia. 4. Bahasa Inggeris I. 5. Baha- | 

sa Belanda. 6. Meg. Buku A. udjian Bond. 
PEMBAJARAN : a. No. 1 dan 6 bulanan, masing2 R. 15,— 

Pagaa diberikan Pertjumaj. ). 

masing2 

di S.P 

b. No. 
R. 40—-: 

TEMPAT PENDAF TARAN DAN KURSUS: 
Latihan S.G.B. Kristen Solo, sebelah kanan : 

8 

R. 45,— R: 50— dan R. NP 

»Djawatan Air Minum Surakarta”. 
WAKTU KURSUS: sore djam: 4 s/d. 6. 

Petang djam 6 s/d. 8. 

s/d. djam 6&ore. 
DJUGA. DIBERIXKAN 

ARAN : dimulai sekarang, disertai uang Pangkal R. 5. 
(untuk masing2 Kursus). Diterima setiap hari djam 2 siang 

TJARA TERTULIS. Prospectus boleh di- 
minta dengan -Pertjuma!.! 

Letter-Kaart (Tjontoh Tulis an): 

DJUGA MENERBITKAN : 
(Penting Untuk Sek. Rakjat) 

I- Buku Hitungan: KI. VI S-R. ..Pembina Ketjerdasan a R. 7,56 
DJAWA dan LATYN. uku- 

ran S0xX TO can a RS 

53 

. Peta. KOTA SURAKARTA, 

Ta 

53 

III dan IV dibikin BLAUW-DRUK). 
INSTITUUT PENDIDIKAN : 

ukuran 50 X 65 cm 

65 cm 

2 B ukuran 50 X 65 cm 

SURAKARTA. 

A2 3, 4 dan 5 Sekam sampai tammat. 

“harga & R. 3, — 

SHASRAT : | 

& 
3 harga a R. S5—h 

Gambar Rangka MANUSIA. A ukuran 50 X : 
harga a R- S— 

  

  

|)
 

ta
g   

kurang. 

Agent : 

  

Kolesom, dil. 

ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal. antaranja 

Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 

buh dan darah. Ini Anggur pun ter yetaaa dng. 
.gur jang terpilih. 

Amat baik bagi kelak Teerempaan jg. 2 “berbndan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, 

“Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 
ME 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. : 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat Sipudjikan. 

“ANGGUR” OBAT RHEUMATIEK, 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

6 botoi SEMBUH sama seka sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan dan TOKO? P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, Surabaja. 
» TEK SING TON G” Semarang. 

tulang linu, 

Anggur Kuat terbikin dari 

sarinja Buah Ang- 

kepala 
sumangat laki2 

prempuan 

kepala suka pusing. 
Sakit lemah dalam waktu 

Perlu diminum perempuan 

"Ini Anggur Obat Rheumatiek 
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RELAX, GRuB. P BRONCO 
BRONCO"S ALREADY KiLLEP 
KILLED ROSERS NOBOPY/ 

d LAN HE'LL TAKE Yr Hap TO 
care OF THAT TAKE CARE 
KO GAL WE OF ROGERS 

STLE FROM// AN' TH' GAL, 
MYSELEF 1 

         

      

   
   
    

  

    

   
    

    
    

   

   
   
   

  

      
      

Tentrarmkan pikiranmu, 

“Grub! Bronco sudah bunuh 

Rogers, dan ia akan bereskan 

pula gadis Kane, ig Mora 
kita tjurri itu! 

3 - Bronco tidak bunuh siapa- 

1 P3 - pun djua! Saja. se sadiritah ig 

| Sudah  bereskan Rogers dan 
gadis itu! 

  

SANE YOUR GAB 
FOR BRONCO, GRUB/ 
IT ONLY WORK HERE. 

    
    

  

    
    

    
LL ELIMINATE HIM "TOO, 
ALONG WITH HOGAN .. THEN 
LL OWN EVERYTHING.., 
BRONCO'5. RANCH, SLINNY 
KANE'5, AND HOGAN'S8 

RAILROAP 7) ama 

   
    

    
    

   

  

      

  

   
   

   

  

    

   COEK 1055, LING 

-. Simpan sadja obrolanmu buat Bronco, Grub! Disini saja semata 
mata bekerdja belaka! 
(Dalam hati Hi Grub berkata, sIapun akan ku singkirkan, 

.. Kemudian aku sama si Hoga 
Ng jaitu tempat, 

milik Sunny. Kane, 

ber- 

akan memiliki seluruhnja 
pemeliharaan ternak kepunjaan si Bronco dan 

serta djalanan kereta-apinja st Hogan!). 

Druk VIT No. 584/111/A/718   

  

  

  

TAPAL GIGI 
            PSN 

Gigi bagus: gigi jang 

putih. seperti mutiara : 

da kecawa berseri" 3 

  

     
tapal Pn Ka 

paling baik! 

R.250 

R.175     

PRODENT 
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ORION 
Pena Ag 

mewa, 
musica 
Pudjian pertama adalah seorang wa- 
nita bidjaksana JANE FROMAN 'g. 
dim. keadaan duke@ tjita meringan- 
kan orang punja penderitaan dgn, 
segala  daja. 

Dengan hormat, 

Dengan djalan ini Panitya Pasar 
HOA I WAN menghaturkan dip erbanjak terima kasi kepada BA 

" 'DAN2 PEMERINTAH, Para-P enonton, 

Exposant, Para- -Pemasang iklan, Para-Penjumbang 
ngan2 bungah, 

Semarang, 4 Djanuari 11953, 

en ca gem 2 

INI MALAM PREMIERE BESAR 
BEN 430 as so A7 na 

Sae 2 Ane jk 

. BESOK MALAM PREMIERE 

BESAR 

          

  

starriag 

Sih An 
RORY GALIG. 
DAVID: WAYNE 

tapi sebenarnja bukan suatu 
dim. arti kata. 

  

Ini malam pengab.: S5 Ton 5 9 — 

sTHE TANKS ARE COMI/MG"   
  

Film jg. 
8 bintang 1g. tersohor! 

INI MALAM PREMIERE 

Penuh kelutjuan 
bermula sampai terachir. 

INI MALAM PREMIERE 

DJAGAKAN 7 
Roy Rogers 

Malam Amal TIONG 

Perkumpulan2,  Para- 

hadiah2/ kara 

'Para-Pembantu, pendek kata semua jang mem- 
beri bantuan kepada ini Pasar Malam Amal, 

malam | bisa berachir dengan sela mat. 

sehingga kemaren 

terbagus dimaenkan oleh 

(Seg. um)     THELMA RITTER.,/ OMA | ame Ega 
Na an '$ : Metropole . Tas La Maa 

LAMAR TROTTI :. 5.00 | HP pa Mae 
irected by « ag: 

WALTER LANG4c 1 100 OB 
Biarpun ini film banjak songs isti-| 9.00 e 

dan kegembiraan 

(Seg. umur) 

9 im 

ci Dale Evans 
. (Trigger (Kuda adjaib) 

nLights . of old Santa Fe" 
2 

2-nv/j-5202 

  

   

    

    

  

    

   

    

   

      

   

   

   

  

  

    

   

  

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
    

  

   

  

SELALU SEDIA 

Mesin Motor Gompleet: Short Bloek: Ra- 

" diator: Kruk As: Roda Velg: Veer2 dll. 

“——su, dari DODGE — CHEVROLET - JEEP dil. 

8 . Toko ,SELECTA" 
2 Bodjong 800—5 Telp. 594—Semarang 

AA NN PT   
  

  

  
Anggurg ga dalam 14 ia Pet 

AN gai sPAX” tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- 
rah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu makan, wak 
tu malam berulang? kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida “bertenaga, sel luruh badan berasa tjapai, 
penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. Baik 
Orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, dji 
ka sering minum ANGGUR ,.P AX” TJAP BINTANG 7, akan 
kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 

Datang bulan tidak tjotjok. waktu datang bulan perut sakit, 
kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, - mata kabur, 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurahg tenaga, semangat ku- 
rang, rambut rontok, dan Iten2, penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu 
akan mendapat Kekuatan, dari kekuatan akan mendapat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga. 

“BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
A. Untuk perempuan tua: 

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 
akan mendapat turunan js. sehat, dan menambah 'kesena- 
ngan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero- Toko2: 

N.V. ,Bintang Tudjuh” 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 
     

PARA PRA SARA, TO MERE AN RA MPR 

  
  

  
      

  

CITY CONCERN CINEMAS -— 
LUX IN! MALAM PENGHABISAN (17 tahun) 

ROBERT MITCHUM — JANE RUSSEL 
5-07 9. « WILLIAM BENDIX 

ri 

s"MACAO 5 
DANGEROUS: PARADISE! 

Besok Malam ,, The Adventures of Chico” 
Premiere SATU BURUNG MENULUNG CHICO (u. segala umur) : DALAM BAHAJA! 
Luar biasa mengagumkan ! 
  

Grand INI MALAM PENGHABISAN (17 tahun Y. 
Ho Mn TO LARAINE DAY — FRANCHOT TONE 

» WTTHOUT HONOUR” 
Living with one man inlove with another! 

Besok Malam »sUHICAGO CALLING: 

  

Premiere 
(untuk 1 tb.) $ 5 means Dada or Panin to bim! , gempar ! 

Ind ra Ini malam d. m: b. (u. 17 tah) 
5.57.-9.-  LEOPOLDO SALCEDO — LYDIA MONTANEZ 

selamat tinggal kekasihku” 
Akan datang: 
  

R: Ramli — Rosenani 

  
Maros SEDIA RAI 
Royal Ini Malam d. mu b. ku. 17 th) 
Bun Mickey Rooney — Thomas Mitchell 

JIhe BIG WHEEL" 
Roaring thrills at every turn! Heibat — Gempar ! 

Ini Malam d. m. b. (un. sem um) Roxv : LEX BAXTER — VIRGINIA HUSTON 

Zi 9,- n "Tarzan s Peril,, 

    Taraan dalam Bahraya! Bam Sensatie/ 
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