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Erskine Ngoto 
Terusan Suez Akan Tetap Diduduk! 

Oleh Pasukan2 Inggris-Katanja 
Rumah Pendjara Di Ismailia Dibom Oleh Bataljon - 

Kemerdekaan Mesir. : 
UK, 2NAN DJENDERAL George Erskine, panglima besar 

pasukan? Inggeris di MeSir menerangkan pada maiam 
Rebo di London, bahwa instruksi2, jang diterimanja, ialah te 
tap ada di daerah Terusan Suez sampai terijapai suatu pe- 
njelesaan politis, jang sehat, Dalam pidato, jang disiarkan 
oleh radio BBC di London ErSkine katakan  selandjutnja, 
bahwa dia sangat sesalkan penolakan oleh pihak Mesir dari 
usul? supaja Mesir turut sera dalam kommando Timur Te- 
ngah, jang telah diadjukan oleh A.S., Perangjis, Inggris dan 
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KekuasaanMlliterDidaerah | 

Solo Diperkeras : Kn 
Utk Dapat Menjelesaikan L 

Pemberontakan Ex 
Pam'flet2 Gelap “Banjak Disebar2 Di Solo. 

| JUSUF WIBISO- aa # 4 ba hg LEH PANGLIMA "El 1V/Divisi P, Diponegoro telah di keluarkan sebuah keputusan jang maksudnja bahwa un. tuk selekas mungkin menjelesai kan pemberontakan ex Bn. 126 Madakan perkerasan dari peia ksanaan . Kekuasaan Militer te 
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Timbang Terima DI KMKBDR 

  

  

Akan Banjak 3 Meng- 
MPa 

         

       
   

    

Turki 2 bulan ji., sebelum perdjandjian Inggris Mesir tahun - 

  

: aah egara. — Menurut | “Stimewa utk daerah OM.T.V./ S.T, MH. (jang pada waktu ini Turki 2 1 

Menteri, adi ongkos | meliputi daerah Karesidenan Surakarta). $ : 1936 dibatalkan. » Ban 
untuk kendaraan? negara ber- Di , Ne 5 rskine djumluh tidak ketjil. Menurut jalan untuk memperkeras ra melarikan diri, Didalam per : TA : dapa Gra ak penolakan Mesir. 
tjatatan Djawatan Perdjalanan | (“Tsckerping) tadi jalah : | tempuran ini fihak gerombolan Berkenaan dengan kepindahan Letnan Kolonel Taswin mendjadi kepala staf Divisi J Mesni Menn 

Manna MNNAN NAN Aan | Membani » kekuasaan | terbatas aksih Sempat" membata. Tari III Djawa Barat, pada tangga! 7 Djanuari di KMKB Djakarta Raya telah dilangsung- : e “53 Siy dapat muntjul sebagai sus" 
Manan aa Mean Sa 30 | eevida Komandan Operasi OM Men ana Babad ga ab amap ami bg kan penjerahan pimpinan  KMKB Djakarta Raya dan Pimpinan Brigade I Divisi S'liwa Bojolali'! tu negara jang terkemuka di 
Ten nan geaunaa War TV ST. II untuk mengompi | hanja menderia 4 orang 'uKa2 ngi kepada Mj. Achmad S ukarmadidjaja Tampak dari kiri k8 kanan: Komisaris Polisi 3 ng at 

Pick ups. Ongkos perawatan sa 
dja ditaksir dim satu tahun ber 
@jumlah kl 62 djata rupiah dan 
ka'au ditaksir seluruh ongkos 
Kan berdjamlah - span 
rupiah dgo. afschrijving 5 th 
Diantara kendaraan? itu ada 
jang dipersewakan kepada para 
pegawai dgn. perhitungan 18-23 
sen per km. setiap auto 

Rentjana penghematan jang 
dimaksudkan itu, menurut 

Menterj Jusuf Wibisono ialah 
dengan djalan menaikkan se- 

tindakan? jang dipandang per 
lu guna kepentingan operasi 
(mw het militair belang). atas 
nama Panglima TT IV—Diwisi 
P: Diponegoro. teristimewa ten 
tang hal: sendjata Api, pener- 
bitan pe mberitaan SENSUUL, TA 
pat lalu lintas penangkapan2   dan penahanan2 orang, larang 
Un meninggalkan daerah, kewa 
djiban untuk memberi pertolo 
ngan kepada “kekuasaan mifi- 
ter, memasuki dan memeriksa 

| Menurut kabar, di Magelang 
sedjak tanggal 8 Djanuari '52 

diadakan djam malam lagi, mu- 
lai 18.00 — 06.00 pagi. 

Daerah Klaten. 
Achir ini gerombo'an pembe- 

rontak giat merusak djalan Jan 
djembatan? Seperti jang “erdja 
di pada tg. 8:1-52 kemarin du 
lu mereka telah merusak dja 
lan antara Djurangdjero dan 
Gledek didaerah  Karanganom 
dan selandjutnja dibikin .men- 

  
  

Mursodo, Majoor A. Suka rmadidjaja, Majoor Suhardi dan Letnam Kolonel Taswin pada 
upatjara timbang terima tersebut. 

Pekan Ini Berunding 
Peristiwa Sendjata Kapai2 Talise & 'Blitar 

Dipisahkan Dari Scal2 Perundingan 
Irian Barat Tetap Dimasu kkan Dalam Agenda. 

  
m5   Aktief Kembali—1' Bu- 

lan “00 Penggarongan 
D ARI PIHAK jg mengetahui 

Wartawan Suara Merdeka 
di Solo memperoleh kabar, bah- 
wa gerombolan? grajak achir? 
ini telah meradja ela kembali di 
daerah Merapi—Merbabu Cem- 
plex, terutama di daerah Ami- 
pel. Sangat meningka'nja akti- 

| Viteit grajak itu mulai terasa se 
| djak petjahrja peris'iwa Kudus 

Ik. sebulan jl. Dalam waktu ku- 

Timur Tengah, djika mau me 
nerima usul? 4-negarg tsb. Kei 
mudian Erskine katakan, bak 
wa da chawatir pemerintah 
Mesir tidak '— mempeladjari 
usul2 tersebut dengan sung 

guh2, sehingga kini pasukan2 
Inggeris tettap ada di daerah 

Terusan Suez sampai suaiy pe 
njelesaian politis jang sehat, 
telah tertjapai. 

Keterangan2 itg. tindakan 
Inggeris didaerah Terusan 

, : Ana rumah2 dan pengerahan tenaga | 455: 2 rang dari satu bulan itu l 
wa misalnja 2 kali li 2 P £ : @9a | djadi tankvallen. Pu 

g dari satu bu itu belah PER PSA Pe Lidah disediakan lagi anto2 ha Penduduk: semuanja tidak | Mokng BeaNeD: PU Ting SIANG DJAM 15.00. Kommisaris Tinggi Belanda di Indonesia ing dam | '8Xatat lebih dari 100 pengge- | ,, 27skine djuga membari ker akan menjimpang dari peratu- | v : EMAREN SIANG Did 08. Ko ris g81 Belanda G1 Lamping dan doran dan perampokan di dae | (erangan? tentang tindakan2, lan tidak sangat dibutuhkan rang militer jang telah. berta- 
Djembatan kali Pusur di Ka wakilnja Schuurman tih mengadakan per dengan Menteri Luar negeri Subar- 

rah Bojolali. Pada umumnja jang baru? ini telah. ' diambil tetapi “menggantikannja dgn engan te da rangloo pun 'ak ketinggalan me 4jo, Dalam pertemuan tsb. Lamiving menjerahkan djawaban Pemerintah Beanda terhadap 5 : AS NA ika 
u..Dengan terlaksananja teou | Lo oat : F3 jo. : 3D. | Ding me ! 1 £ ktet ta oleh komando Inggeris didae 

ketidaraail sepeda motor (brom sda Na sa Kam Ta reka putuskan djuga. Demikian ' nota Pemerintah Indonesia jang telah disampaikan kepada Pemerintah Belanca tg. 4 Dja- | Praktek gerombolan? grajak rah Terusan Fues Bina Ii 
fietsen) jang berikan kepa- 

da pegawai2 dengan djalan 

& 

| kemaren hwa : : Tentan: ningkatnj - | (Antara). « | lalu h'ngga sekarang di Kla- Ban an Pa lan (tetap dimasukkan kedalam A- | bek mengenai soal: rundingan | bali Aktiviteit Ega Titneeph Sa ten dan Solo oleh jang berwa- tjar. pada mnja.  Ketjuali gonda perundingan? itu: Indonesia— Belanda tentang | Bojolali-tsb, kalangan jang se- sir adakan serangan2. : 4 2:2 : & B3 | sii sering. diketemukan. siaran mengenai | BNN at agan 'perr 3 Haa Man Lan Awan UNI dan Iran Barat dan mem Lalu mengikuti-gerak gerik- ge- Dim peta ia Karaan ng 5 ASI Yr Inas siaran berupa pamflet2 . jang | bitjaraan lainrja didalam perun . pada itu Ban bag uns peladjari nota pemerintah Be- ' rombolan Grajak itu menjata-f rian AI Misri” je meniri fan £ 
2AB3 berasal dari ex-Bataljon 426. | dingang itu dapat  berdjalan| berita tentang djawaban peme | lunda jang telah diterima 9 | kan, bahwa hal itu sudah dapat di daerah Terusan Suez 

huurkoop. Tambahap auto2 di 
lakukan hanja djika dianggap 
sangat perlu. Pengeluaran jang 
dem'kian banjaknja, itu. menu 

amanan akan lekas— kembali 
dan kehidupan jang demokra- 
tis akan terdjamin. 2. 

Seperti diketahui kita seka- 
karng sedang sibuk menghada 
pi pemilihan umum. Pemberon 

pula djembatan Bentangan. 
Sementara itugera 

kan razia tentara didaerap: Ba 
njubiru dekat- Walikukun (Nga 
wi) telah dapat menangkap Let 
nan, Moh. Sadikin, Kopral War 
sono, Pradjurit2: Ruat  Sahidi, 

huari 52 jl Pemerintah Nederl sri berdasarkan alasan? 
hankan tuntutannja supaja Pewerintah Indonesia dengan 
telah diketemukan dm kapal? ..5lintar” dan ,/Talisse” 
labuhan Tandjungpriok Hal ini “dinjatakan dalam djaw 
kan tg. 9-1-52 oleh Kom Agung Belanda itu. | 

“Menteri Subardjo menerang 

ig dikemukakannja tetap memperta 
segera mengembalikan sendjata2 jg 
dan .diturunkan oleh Komandan Pe. 

aban Pemerintah Be anda jg disampai- 

Indonesia dgn ini ingin menja- 
takan bahwa maksud rundingan 

tsb. tidak wenjinpang dari jang 
sudah2. Mereka diantaranja ada 
jg berpakaian seragam, bersen 
djata api, dan melakukan »6pe- 
rasinja” dim gerombolan paling 
ketjil 5 dan paling banjak hing- 
ga 19 orang. 

mukakan bahwa ,,kekatjguan?, 
jang meradja-lela di Ismueilita, 
dimana orang2 preman berba-" 
ris dengan memanggul tom 

my “gun” telah menakutkan 
penduduk. Mengingat hal tsb. 

  ti    

  

naat Menteri Pan ono, takan S of jan csimegg-| Suwarso, Darmawan, Lasimun, Usul Kom fO- keten bahwa “dengan djawaban | A7 Nederland itu Pn Tek Djuga didaerah Klaten jang maka panu Inggeris hanja baru mengenai kendaraan? u ganggu keamanan Han| Dalim Suroso dan Kusen dari - Pemerintah Belanda itu telah AAA Setra pada terdjadinja peristiwa Ku-| Wempergunakan  djaland aw 1 ee NN PANN CA” sangat makgamtjam Gikabk | Ba Ie PE ")Patperolen kini persetudjuan di kara Medonesia Aa | dus. keadaannya Oman orkat | pinggir kota Ismailia, dan djaah hitung kendaraan2 jang diper dupan demokrasi demikisn ko "3 naik itu dj disit mi Djepang | antara Pemerintah Belanda de NE OA. Ca. Nederland. sedjak minggu terachir ini te-| lan2 tadi dinjatakan tidaje um- gunakan oleh tsntera. Ba 2 » : : Lesmana hambatan aan - “ngan Pemerintah Indonesia Yu lah terdjadi pula penggedoran2. | tuk umum, demikian Erskine. — Menurut tjatatan tentera me 
maka' kurang lebih 6.000 per 
sonen auto's dan pick ups dan : 
12,000 kendaraan lain dari pa 
da autos dan pick ups Pe-, 
ngelyaran untuk exploitasi se 
luruhnja ditaksir kurang Jebih 

105 djuta-rup'ah tiap tahun | 

munike resmi  Djuru “br jera   Div. Diponegoro hari ini", 

Situasi daerah operasi. 
Seteah pada :g. 8-1'52 dgam 

15:30 kita adakan penjeranpan, 
maka 
jang 

     

   

ombolan pemberogtak 
a didaerah Bandufisan 

(sebelah barat Magelang) sege 

  

' Akan Didjalankan  Setjara Besar2an 
Dalam Waktu Jang Dekat 

Duta Indonesia Di RRT Akan Dipegang Orang PNI. 
IDALAM WAKTU jg dekat ini pada perwakilan? Indone- 
sia di luar negeri akan diadakan mutasi besarZan jang 

akan berlangsung sbb.: Acting komisaris tinggi Indonesia di 

Den Haag Mr. Djumhana akan ditarik ke kementerian luar ne- 
geri. Dam komisariat tinggi di Den Haag buas sementara akan 
dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo, kini gubernur Sunda 

"3 Ketjil didalam kedudukannja sebagai kuasa usaha. Duta Indo- 
nesia di Mesir Hadji Rasjidi akan dipindahkan sebagai du- 
ta ke Iran. Dan ia akan dgantikan oleh djendral major Abdul- 

- sebagai pihak jang tidak setu 

kadir kini duta di Afghanistan. 

1500 Mil- 
jard Doll. . 
Tuntutan Kerugian 

Perang Israel Terhadap 
Djerman 

SP ENTANG kerusuhan? anti 
Djerman jang terdjadji pa 

da malam Selasa jl. di Jerusa- 
“lem. seperti jang dkabarkan da 
lam ,Suara Merdeka” kemaren 
lebih landjut dikabarkan ba- 

Sebagaimana diketahui jang 

sedianja akan mendjadi kuasa 

usaha Indonesia di Afghanis 

tan selandjutnja jalah almar- 
hum Isma Banda jang mening 
gal dunia baru2 ini dalam ke- 

tjelakaan kapal terbang “ai Te 

heran. Penetapan kuasa usaha 

baru buat Afghanistan Kini ma 

sih didalam perlimbangan pe 
merinieh. Duta Indonesia buat 
VYaticaan Sukardjo Wirjoprano 

to akan dipindahkan sebagai 

duta Republik Itali. Siapa peng 
Ggantinja belum diketahui. Ada 

beberapa putjuk: serdjata api: 

— Pamjlet gelap disiar- 

kan di Klaten dan Solo. 
Sementara itu dikabarkan da |. 

ri Solo, bahwa sedjak, dilaku- 
kannja tindakan terhadap ang 
gauta ex Bataljon 426 jang 

dimulai d, Kudus Ik. sebulan jg | 

Dalam. siaran2 jang ditik 

atau distensil itu ditundjukkan 
tentang kebaikan2  Bataljon 
tersebut dan dilemparkan tjela 
an2. terhadap Angkatan Pe- 
rang serta pemimpin2nja. Sia- 
ran2 tersebut jang sama ben- 
tuknja dgn pengumuman? Ang 
katan Perang dengan diatas 
memakai kepala: Divisi Dipone 
goro Bataljon 426 'dan sebagai 
“nja, ditanda tangoni oleh Kap 

ten Alif atau Cie Bintoro, Bah 
kan ada d'iantaranja jang di 
tjap dengan stempel Bataljon 
426. Oleh pihak jang berwadjib 
siaran2 itu segara diambil dari 
tempat dimana siaran itu. di 
tempelkan. Kabarnja ada dju 
ga siaran2 itu jang terdapat 
dalam buku2 perpustakaan. 

KABINET BELGIA DJATUH. 
Kabinet Belgia jang dipimpin 

oleh perdana menteri Joseph 
Pholien pada hari Rebo telah 
berhenti, sesudah. bbrp ming- 
g4 ini mengalami keritikan? pe- 
das karena politik perekonomian 
nja. Keritikan?2 tu datang dari 

  

Rentjana Pembajaran 
Kerugian Jang Dianggap 

“Acceptable“ Bagi 
EIndonesia $ 

ENGENAI perundingan? 
di Tokio, Mr. Soebardjo 

Gt memisahkan soak2 “ Blitar" 
dan “Talisse" itu dari soal pe- 
rundingan diantara Delegasi 
Supomo dengan pihak Belanda. 

| Perundingan di Den Haag itu 
“aharapkan didalam pekan mi 
“djuga akan sudap dapat dimu 
“Tai dan soal Irian, Barat akan 

antjar dgn adanja pengertian 
dari kedua belah pihak. katanja 
pula Menurut Mr. ae 
Ir. Djranda mungkin pada 'g. 
17 pjanuari '52 baru akan tiba 
di Djakarta 

Sementara itu dari Tokio di 
kabarkan, bahwa  pembesar2 
tinggi pemerintah Djepang ha 
ri Rebo kemaren telah menjiap 
Kan naskah rentjana pembaja 
ran kerugian perang jang me 
reka harapkan akan dapat di 
setudjui Indonesia. Rentjana 
kompromi Djepang tersebut di 
maksudkan supaja dapat me- 
ngatasi kesukaran2 dim yundi 
ngan2 penggantian kerugian di 
Tokio itu, direntjanakan akan 
disampa'kan kepada delegasi 
Indonesia jang di ketuai mente 
ri perhubungan Ir. Djuanda ha 
ri Kemis ini pada djam 10 pagi. 
Kabar tersebut menerangkan 
seterusnja. bahwa 4 orang men 
teri kabinet Djepang telah me 
nundjuk anggauta delegasi Dje 

pang Eiji Wajima d'kementeri 
an luar negeri, sebagai kepala 
untuk menjusun naskah kom- 

rintah Belanda terhadap soal 
“Blitar”. dan “Talisse” jang 
telah disampaikan oleh Lam- 
|ping kepada menteri luar nege 
ri Mr. Subardjo siang kemaren 
dibawah ini kita kutipkan nota 
selengkapnja dari pemerintah 
Indonesia jang disampaikan ke 
pada pem. Belanda 4 Djanuari 
1952 jaity sebagai balasan ter 
hadap nota pemerintah Belan- 
da jang disampaikan kepada 
pemerintah Indonesia 15  De- 
sember 1951. Teks nota peme- 
rintah Indonesa: Kementerian 
Luar Negeri RI menjampaikan 

hormatnja kepada komisariat 
Agung keradjaan Belanda di 
Indonesia dan tunduk pada no 
ta komisariat tertanggal '15 
Desember 1951. : 

Tjuma sebagian ketjii. 
Djawab sbb: Berita jang di 

dapas cleh pem. Be anda bahwa 
pada tg. 7 Desember 195Patas 
perintah komandan pelabuhan 
Tg Priok berlainan dengan apa 
jang telah terdjadi dengan Ka 
pal Blitar maka bahan2 pele- 
dak untuk organisasi2 partike 

Lapuran Asrarudin 

didengar. 
Seterusnja dikabarkan, bah- 

wa Galam rapatnja pada hari 
Rebo 9 Djanutri kemaren, De 
wan Menteri telah mendengar 
laporan . dari Asrarudin dan 
le:nan kolonel Dahlan . Djam- 

Djanuari 1952 mengenai peris 
tiwa kapal2 Biar dan Talisse. 
Selandjutnja Dewan Menteri 
membitjarakan beberapa soal 
dilapngan kepegawaian, demi- 
kian pengumuman Dewan Men 
teri. 

DR. ABUHANIFAH DAN MR. 
SUJONO PENASEHAT KE. 
MENTERIAN. 

Menurut kabar Tesmi dari 
Kementerian Luar Negeri, Dr. 
Abuhanifah, dan Mr. Sujono 
Hadinoto telah diangkat men- 
djadi penasehat pada ' Kemen- 
terian Luar Negeri. Dengan de- 
mikian maka bersama2 dengan 
H. A. Salim, Kementerian Luar 
Negeri kini telah mempunjai 
penasehatnja 38 orang kembali 
seperti keadaan pada waktu ia 
mulai dibentuk sesudah penje- 
rahan kedaulatan dulu. 

Sebagaimana diketahui Dr. 
Abuhanifah (Masjumi) dan dr. 
Sujono Hadinoto tsb, adalah 
masing? bekas Menteri Pendidi 
kan, Pengadjaran dan Kebuda- 
jaan dan Menseri Ekonomi. 

Bahkan kabar menjusul menja 
takan, bahwa djuga didaerah2 
lain seperti Wonogiri, Sragen, 
Sukohardjo dan Karanganjar 
achir2 ini telah terdjadi peng- 
geloran2. Apakah ini ada hu- 
bungannja dengan aksi Batal- 
jon 426 tidak diketahui. 

diduga semula, karena dengan 
diadakannja aksi terhadap ang 
gauta2 ex-Bataljon 426 sudah 
barang tentu seluruh kekuatan 
alat2 keamanan negara dipusat 
kan untuk mematahkan perla- 
wanan ex-Bataljon 426 itu, hing 
ga kekuatan jg disediakan un- 
tuk menghadapi Gerombolan 
Grajak pasti akan banjak ber- 
kurang. Kesempatan jang baik 
itulah jg mereka pergunakan. 
Dalam pada itu dari pihak jg 

berwadjib diperoleh  ketera- 
ngan, bahwa kini telah ditem- 
patkan alat2 keamanan negara 
ciberbagai tempat untuk mem- 

basmi gerombolan2 grajak tsb. 

R.M DARMANTO KONSOI- 
DJENDRAL INDONESIA 
PERTAMA DI NEW YORK, 

Berita UP dari New York me 
ngabarkan, bahwa sekretaris 
pertama kedutaan Indonesia 
di Awerika Serikat R. M. Dar- 
manto pada hari Selasa telah 
diangkat mendjadi Konsul Djen 
deral Indonesia jang pertama 
di New York. Kalangan Kemen 

    lerian Luar Negeri membenar- 
berita tersebut. 

  

  
Kota Suez oleh Erskine djuga 
dinjatakan sebagai suatu ,pu- 
sat kekatjauan” karena polisi 
disana menurut Erskine sener- 
ti polisi Ismaillia telan bertin- 
dak tidak sebagaimana semesti 
nja. 

Bat. Kemerdekaan Me- 

pgda”. 
hari Selasa dapat mewartakan 
bahwa selarra 24 djam jang ter 
achir itu bataljon? kemerdeka- 
an Mesir telah berhasil mene- 

kan? Inggeris. Diwartakan bah 
wa bataljon2 tsb. diwaktia siang 
hari telah menjerang suatu 
kamp Inggris di Abu Suwer dgn 
menewaskan ? orang opsir Ing 
garis dan 10 orang serdaig 
Inggeris dan membakar sebuah 
mobil kepunjaan angkatan uda 
ra Inggeris. :3 

Pada Malam Selasa bataljon 
bataljon kemerdekaan telah me 
njerang rumah pendjarg di Is 

membebaskan 76 orang Mesir! 

menggunakan 'bom2 tembok 

hantjurkan, sehingga anggota 
anggota bataljon kemerdekaan 
dapat masuk gedung perdjara 
dan membebaskan 24 orang Me 
sir. Dim serangan ini 6 orang 
Ingggeris pencdjaga gedung pen 
djara tsb telah tewas. 

Serangan pembalasan 

" 5 - 2 £ s 2 2 2... , 5 " . 2 Fs « ea £ alisse 

hwa ketika parlemen melandjut| kemungkinannja ked ae Cet s Pa Pa 'Pholien sena 2 promi jang "acceptable” “5. 1 itu Pan Tebel Bean 
ihak I , 

kan sidangnja pada malam Ra-| Vaficaan itu akan  dirangkap- sore kemaren. Dengan rentja- Bebe ACUAN pi nu ha Pitak inggeris, bu. maka jang hadlir hanja ki- 
ra? djamlah anggotanja. 
Seper diketahui, kerusuhan? 

kan kepada perwakilan Intone 

sia di Paris atau di Swis. 
Bertempat di kantor Imi- 
grasi Pusat Djakarta, pada 

na kompromi tersebut pembe- 
sar2 Djepang mengharapkan 
akan dapat mentjapai persetu 

nja 'terbatas pada sebagian ke 
tjil mua'an sebasar 170 ton jg - Ideologi L. Arab ' Sebagai tindakan pembalasan. #5 satuan2 lapis badia Inggeris telah adakan serangan9 di bagan -“eia tan kota Ismailia, didekat setas Ya 

Duta Indonesia di RRT || tg. 5 Djanuari telah dilang- : dibawa o'eh Talisse, Berhubung : : tp Usi 
: : n . 5 ke : Ka igum, Dengan 2 4 Peak menata nata Harlem mungkin dipegang oleh sungkan penjerahan idja- Gjuan2 atas dasar sebelum Dju dengan suasana jang tegang, Ada Lebih inggi Dari Komunisme bom, bakar betalon kana 

Israel sedang  membitjarakan 
soal tantutan pengganti keru- orang dari PNI. 

zah kepada para peladjar anda kembali ke Djakorta, ka 
rena rentjana tersebut merupa   
  

sebagai telah timbul dari kedja 
dian itu, maka pem. Indonesia 

4zam Pasha Menawarkan Persekutuan Langsung   dapat menghantjurkan 3 bil tapis | n buah mo 
badja. ILggerjs. Dalam “per 

i imigrasi jg lulus udjian. 1 2 : te ini 4 sereh 5 con Tang sae Tidak ku Buat duta Indonesia di Thaif | Gambar: Aka hebat kan pelunakan sikap Djepang. | berpendapat bahwa keputusan| : (Antara Negara2 Arab Dengan Amerika. lan tewas GAN, 9 teras KeU rang dari 140 Sebab" anggota | lang telah d.tundjuk pengeran wanita jg lulus menerima (Antara): | tentang barang9 jang ditahan Sa TT OTAHIS DJENDERAL Lembaga Arab, Abdulrahman Pa distal : polisi tewas dan 200 orang pen-| Bintoro Can kuasa usaha Indo- idjazahnja. (Ipphas). $' sekarang ini harus dtunda da 1 Azzam Pasha  menjatakan pada malam Rabu, bahwa | raggeris selama, 24 db Di gEa duduk luka2. nesia di Thailand sekarang ini huu, (ia telah berulang ulang menawarkan kepada pemerintah Ame achir itu peratumiah. 35 Hurdater "ka Dalam “ sidang pada malam | Malik Ooswari Mochtar Prabu 3 Pemerintah berpendapat: bah rika Serikat untuk mengadakan persekutuan jang I Mani Perth an TA RAP cukad. | demikian Rabu itu perdana menteri Ben 
Gurion, jang telah mengusul- 
kan penjelesaian setjara lang- | Indonesia dj Den Haag dibawah mengambil keputusan setjara| buat demikian” i T 

$ 4 G dita Ki $ 5 klan ZEAM, memberika. keteran : # 
sung dengan p-hak Djerman | Mr. Susanto Tirtoprodjo. Sete tergesa2, jg mungkin memburuk | dalam suatu an ba Un Hole cleh pa berontak. 4 mengenai pembajaran penggan | rusnja djuga ada rentjana bus kan perhubungan antara' Neder satuan wartawan PBB di Paris »Al  Misti” “selandjufnta menga n ti kerugian perang jang dite| at memindahkan duta2 besar land dan Indonesia lagi, hal ma itu ia WA ia menerangkan, bahwa | one Sa emtane Aisi ia nembe 3 
tapkan sebanjak 1.500 milliard | Indonesia di “London, New na pemerintah Indonesia jakin| Dalam keterangannja itu ia vikekosongan? (vacuum) jang | dibussskan oten Lae Aira "ng dollar bagi harta benda dan | Delhi Manilla, Paris dan Bel- tentu tidak dimaksudkan oleh | Selandjutnja menolak usul un- mungkin ditimbulkan olem De | ana aoi Tak kahwa sit. E djiwa 6 djuta orang Jahudi jg 

telah dibunuh. oleh Djerman, 
menjatakan, bahwa sidang par 
lemen “akan berdjalan terus 
sam diambil sesuatu jke tjak dan Mr. Anak Agung Gde 1 : $ : 3) kailira Voc ab, 2 E Rana. Duta besar Tnohesia tah Belarda telah memakai in- “wasa ini. Dikatakan, bahwa Non rakjat negara2 te Fan Deen UNA TEKAN pe 
rusuhan2 anti-“Djerman terse-| untuk RRT pun segera akan di siden2 jg tidak ditjari2 itu se- orangg Inggeris adalah ,tju- 1 INGGERIS : RAKJAT P but diselenggarakan oleh Par 
tai Herut (kemerdekaan) dgn 
dbantu oleh organisasi2 kiri 

dju dengan diadakannja perun 
dingan a'aupun. kontak lang- 
sung dengan pemerintah Djer- 
man jang manapun gjuga. (An 
tara — UP). 

  

Pembukaan persidangan Kon 
gres Amerika Serikat jg ke-52, 
dilakukan dgn resmi pada dari 
Rebo siang. Bahagian2 Kongres 

d.tem- negara mungkin akan 
tinggi patkan pada komisaris 

gia. Sebagai diketahui duta2 
besar tersebut adalah Dr. Su 
bandrio, Dr, Sugarsono, Mr. A. 
Maramis Mr. Nazir Dt Pamun 

angkat, Kabarnja djabatan ini 

ikan dipegang oleh seorang da 

ri partai PNI. (Antara). 

  

EA NAMA ANA LT 

ENGENAI reso usi Dewan 

Perdamaian Dunia terha 

dap masaalah Vietnam, djuru 

Pemern:ah .Rakjat 

(Ho Chi Minh) mem 
bitjara 

Vietnar? 

  

    
rantjis masih terdapat di wila- 
jah Vietnam, pasukan serta 
rakjat Vietnam dengan -kete- 
guhan hati akan melawan me 
reka hingga kemenangan achir 
tertjapai. Itu adalah satu2nja 

  

wa tidaklah bidjaksana utk da- 
lam keadaan jg sedemikian itu 

pem. Belanda. Dengan ketera- 
ngan2 jg diuraikan “diatas ini, 
maka dapat dimengerti bahwa 
pemerintah Indonesia merasa 
sangat ketjewa bahwa pemerin- 

bagai alasan utk menunda2 pem 
bitjaraan2 agn delegasi Indone-     

Rakjat Vietminh Akan Terus B 
Sementara itu AFP Saigon 

mewartakan, bahwa beberapa 

orang pemimpin Vietminh tlh 

ditangkap dalam razia jang di 
adakan pada minggu terachir 

dalam bulan Desember, demiki 

sia. di Nederland. 'Pemerintah 

minh untuk daerah Saigon dan 
Cholon dan 12 orang pembantu 
nja, komisaris politik  Viet- 
minh dari 
Berani Mati” beserta 17 orang 
anak buah dan achirnja komisa 

Sha: ,.Djika   
ertempur 

| 0gang2 
"Barisan Sukarela | 

tuk menjusun komando bersa- 
mc Timur Tengah. jang oleh 
Inggeris dikemukakan sebagai 
@jalan untuk  menjelesaikan 
masaalah2 Timur Tengah de- 

kup litjin” untuk mentjampur- 
'adukkan soai2 mereka dengan 

masaalah2 dunia. Selandjut- 

  

  

uangan tersebut. Sendjata2 jg 
diketemukan oleh 'polisi pada 

jang tertangkap itu 
terdiri dari 27 granat tangan 
dan 4 buah pistol. Menurut pe 
ngumuman d'atas oleh para ta 

ngan Mesir ataupun dengan negara? Arab. Kata Azzam 
pemerintah Amerika mau mengadakan perseku- 

tuan sematjam ibu, maka kitapun masih berseaia untuk ber- 

Pa- 

narikan kembali pasukan2 Ing- 
geris doi daerah Terusan 
Swez akan “dengan mudah da- 
pat diisi oleh djutaan rakjat 

Ideologi lembaga Arab. 
Mengenai Perserikatan Bang 

sa2 Azzam Pasha menjatakan, 
bahwa organisasi internasional 
ini harus bersifat umum dalam 
arti kata jg sebenarnja dan bah 
wa semua tjalon jg ingin men 
djadi anggota harus diterima 
setjara en bloc, asal sadja me 
reka memenuhi sjarat2 jg ter 
maktub dalam Piagam PBB. 
Achirnja atas pertanjaan ta 
mengemuHakan  pendapatnja, 
bahwa ideologi Lembaga Arab 

isi”, 
Serdadu Mauritius di 
daerah Terusan mom- 

tempuran selama 3 di Tawar 
1 jam m Inggeris jane menimbulkan Kontan korban dipihak Ingoris. 5 “3 

TARI PIRING YAN TARI PA.” 

Pada Pesta-tari rakjat ' Ing- geris (British. Folk Dancg Fes- tival) 1952 di Albert Halit Lon- don tanggal 4 dan 5 Djamuart penari Indonesia dan Swedia diundang untuk memberi Peru tundjukan diantara negeri? 
asing, 5 

Portugal tak dapat - datang. 
Jang dipertundjukkan di pesta- 
tari itu ialah taridan asli Ing- 
geris, 

Tari2an jang dipertundjuk 
| ba 7 : kn 3pa jang telah dika jalan utk mentjapai kemerde-/ an menurut pengumuman res- rig keuangan dari kaum pel wanan telah diakui, bhw sen lebih t dari kan oleh penari 1 KA ita f baru akam memulai pekerdjaan | benarkan apa jang telah Kk Sha “ : 2 aa Grant : tn adalah lebih tinggi dari pada v Pp 1 Indonesia, jg 2 : : HS 3 Kaan bagi Vietnam dan selan-| mi jang dikeluarkan di Saigon ngungsi Vietminh untuk dae- | djata2 tersebut sodianja akan Nb d terdiri dari tari mtr Ng nja pada hari Kemis sore sete takan oleh delegasi Vietnam da Selasa. Diantara rah Saigon dar Cholon. Pihak J komunisme dan Kurang mate- 1 074 LATL piring dan tai 

  

lah presiden Truman memben   lam dewan tersebut bahwa se 
djutnja memberikan sumbangan 
nja bagi mempertahankan. per- 

pada hari 

orang2 jang ditangkap terda- polisi sutlah sedjak dua tahun 

  

“pakai dalam Hari Natal atau 
i mendjelang achirnja hari2 ra- 

ralistis kalau dibandingkan de   pajung, mendapat penuh. perh-   angkan progyamma pemer 2 aja : "ba 1 2 Torn MN Ty 3 ngan ideologi Amerika Serikat. | tian dai hadlitin dan surat2 

ta £ p ea , pemerintah lilin tentara pendindjah “WI ditoda pa: pemimpin “propaganda Viet telah mentjari komisaris ke-' ya jbl, (Antara AFP), kabar. 4 
Lembaga Kebudesaan Indonesia 

h 

» Kon. Batavrasseh Genootschap " 

yan Kunsten en Matanschanpen” 

      

    

» 

“ 

    

    

waskan 22 orang anggota pasa 

mailia clngan maksud ungikega" 

jang ditahan disana, Dengan 

rumah pendjara tadi telah di 1   

  
  
| 
if



    

  

   

     

: 
aa 

A 
AN 

ag 
AR

 
S
D
S
 

- 

—
i
 

M
e
n
a
 

Le
g 

8 

F 

  

M
e
a
n
 

a
a
 

se
an

 
s
i
n
g
 

Sar 

nan 

“
M
n
 

Af 
ara

k 
o
t
 

t 
Me

ne
la

n 
P
A
 
N
A
 

M
b
a
 

R
A
N
 

: 

    

   

    

5 dangkan uang jang masuk dart pe- 

  

— dari bin Nop: 1951 dan: Bank Ke- 

4 Faktor Penting Utk Bisa Djadi 
Kuat Lagi 

Keterangan Suchjar Tedjasukmana. 
Osaka, S. Tedjasukmana, 

Pusat, atas perianjaan menjatakan | pen- 
patnja bahwa antara Indonesia dan Djepang perlu diadikan 

4 chusus mengenai perekonomian ke- 

Ksonomi Ind: 

pertakaran pikiran j 
dua negara itu, dan bahwa sebaiknja 

pa Asia Tenggara, Ia berpendapat bahwa sekali- 
pun Djepang kalah.perang, dalam 5 tahun Djepang akan kem 
Bai maan jos 
tungkannja 

Berdjiindan perdamaian me 
murut S.  Tedjasukmlna pun 
menguntungkan epang, Dan 
ia sesalkan, bahwa dikalangan 
Djepang masih. dada jang ber- 
mimpi, bahwa Indonesia perlu 
mendjadi daerap bahan mentah 
dan pasar hasil industri Dje- 

pang. $ 
Tentang Djepang ia njatakan 

pendapatnja bahwa sekalipun 
Djepang kalah perang tapi Dje 
pang mempunja 4 faktor, Se- 

hingga menurut: pendapatnja 
paling lama dalam 5 tahun Dje 
pang kembah djadi i negar ra-kuat 
NANANG NN ENI PAGAR ALE KASN 

  

SEMARANG 10 DJANUARI 1952 

Perundingan Dan Soal Irian 

karena ada faktor? jang mengun 

"1 diberikan kepada Djepang oleh 

pelan: pemlain Antara? di 
anis djenderal Dewan 

ja djuga diadakan konpe- 

terutama perekonomiannja, Em 
pat faktor itu ialah: 1 sema- 
ngat kerdja jang ada peda rak 
jat 2. disiplin rakjat dan ke 
pandaian "untuk berorganisasi 
3. keahlian dan pengalaman da 
lam industri dan perekonomian 

| dan 4. kedudukan baik. jang 

  

| Amerika. 
| Perdjandjian perdamaian 
menurut S: Tedjasukmana sa- 
ngat menguntungkan Djepang, 

karena memang Djepang se- 
ngadja diberi kedudukan jang 
baik oleh Amerika untuk men- 

SUAKA 

MERDEKA 
MEMANEN MEN ML, Anran masa 

ma
ta

 
da
u 

  

I— — Dc —— Agaknja djalan utk perundingan Indonesia— 
Belanda sudah mulai lapang. Dapat diharapkan bahwa dalam 
hari2 j.a.d, ini perundingan itu bisa lekas dimulai. Dalam pada 
itu timbul lagi.pertanjaar, apakah perundingan j.a.d. jni bisa 
menelorkan hasil2 jg'bisa memuaskan aspirasi rasional kita? 
—3— — — — Perkara pembatalan Unie dan digantinja dgn. 
perdjandjian internasional biasa 
nga? Indonesia—Belanda mungkin bisa goal. 

s sudah berkali-kali menjatakan keinginan kearah itu djuga. Te- 
tapi soal Irian kiranja tidak akan semudah itu. 
kita kemukakan, bahwa soal Irian bagi Belanda bukannja soal 
»pintu-belakang” buat kepentingan emigrasi pendudukhja jang 
sudah ber-djedjal2 itu atau kepentingan ekonomi jg kini belum 
tegas: tetapi terutama adalah soal presti 
Kan rahasia bahwa sebenarnja pihak Belanda dlm hati ketjilnja | 

jg akan mengurus perhubu- 
Belanda sendiri 

Sudah sering 

sia Ten 
Perlu Diadakan: Djepang Mempunjal 

komunis”, Dan oleh karena ru 

masjarakat Djepang. 
Perdjandjian perdamaian 

lah ditanda-tangani oleh 48 ne-   kata Tedjasukmana, bahwa an- 

meratifisir perdjandjian "per: 
damaian itu, hal itu bagi Dje- 
pang sendiri tidak akan men- 
djadi malapetaka. 

membuat perdjandjian perda-' 
maian sendiri, sebagaimana 

Menurut Tedja, Djepang amat 

an internasional sekarang “ini 
untuk membangun kembali ney 
garanja. Na : 

Djuga Indonesia 
akan madju 

Diantara kalangan Djepang menu 
rut pendapat Tedia.masih ada-jarg 
bermimpi supaja: Indonesia djadi da 
erah bahan. mentah 'dan' pasar ra 
gi bararg2 Konsumpsi dsfj industri 
Djepang. sedangkan tiita2  Indore 
sia sebaliksja mau  industrjalisasi 
sendirj untuk mendjadikan negara ig 
self.supporti &. Sebaliknia  Djepang 

darj sekarang insjiaf kata Tedja, 

laup akan mendjadi vegara2. indus 
tri djuga. dan amat baiknia bila 
mana Djeparg sadar bertudjuan 
mendjadi supplier “(leveranciery me 
sirn2 industri ringan utk negara? 
Asia lainnja itu Lambat laun .Dje 
pang harus: merobah perekonomi 
annia supaja jindustri2 ketijilnia di 
Tobah. mendjadi. industri? .berat. te 
rutama menchasilkan mesin2 . jang 
d'per'ukan utk industri rakjat dine 
gara2 Asja lainnja. umbamanja In 
Gonesia. Bilamana dari-kedua-belah 
v'hak tidak ada  persesuaian “pa 
ham dan rentjana- bersama. - maka 
pasti akan terdjadi bentrokamekono 
mis 

Konp. Asia Tenggara. 
Pada achirnia ia menjafakan ven 

darat bhw Indonesia mesti mem 
perbsar perhafannia dan pemahda 
reandnja ferhadem Dikmang Pertuka 
Ta. fe chusus menyerpi merekong 
nian antara dua negara perin djada 
kan. Pan seba'knfa dinga diadakan 
komperpng ekonomi Asia Tenggara. 

DIHUKUM 4 TAHUN. 
Beberapa bulan berselang dikabar   

s Sudah bu- e. | 

belumlah ichlas melepaskan Irdonesia ini dari lingkungan Kera- 
djaannja: karena dgn penglepasan tadi Belanda dim hakekat- | 
nja melepaskan kedudukannja sebagai suatu negara jg mempu- / 
njai gezag di daerah Pasifik ini, 
ini merupakan daerah persengketaan 

daerah mana djustru sekarang | 
jg penting di dunia ini 

dan jg memberi prestise dan aureool-kebesaran kepada negara 
mana jg berkuasa di daerah tersebut. 5 

suatu ,,surrogaat-penggantian” 

atas Indonesia. Ditilik dari pertimbangan2 ini, dapatlah diduga 
bahwa Belanda akan tetap bersetegang, dan berusaha menggo- 
jangkan langit dan bumi utk tetap menguasai Irian. 
————-—Dan tindakan apakah jg akan kita lakukan bi- 
la Belanda.bersikap demikian? Apakah kita akan tetap berpen- 
dirian bahwa'dgn perundingan2 dgn Belanda sadja, achir2nja 

s Daerah Irian jg tetap di tangan Belanda gda- 
lah satu2nja kuntji bagi Belanda utk memberi prestise sebagai 
negara jg masih berkuasa di Pasifik. Pula akan 

  

merupakan 

dari hilangnja kekuasaarnja 

  

Irian toh akan kembali kepada kita? Ataukah kita akan berani 
menempuh djalan lain: djalan jg. mtingkin lebih pandjang dan 
berriku-iku, “tetapi toh jg memberi kemungkinan pula bagi 
penjelesaian Irian? 

— —— — —— Mentjoba mendjawab pertanjaan2 diatas tadi, 
kita kemukakan disini saran apakah kiranja tidak mungkin ki- 
ta angkat soal Irian tadi dari kedudukannja sebagai suatu hal- 

/ pertengkaran antara Indonesia—Belanda sadja mendjadi suatu 
soal jg harus dipetjahkan oleh suatu forum internasional dgn. 
PBB mendjadi mediator lm soal tadi umpamanja. 
djvan KMB telah terwudjud dibawah penjaksian mata dari 
PBB: Apakah djanggal kiranja bila kesulitar2 ig terdapat dlm 
penglaksanaan persetudjuan tadi disaksikan pula oleh mata, 
jg dulu pernah ikut menjelenggarakannja? Pemetjahan setja- 
ra internasional ngempunjai suatu voordeel. 

ME demikian bathin (gewetey) dunia bisa dibangkitkan utk meng- 
hukum mereka jg berada di piiak salah. Dan dim soal Irian ini, 
bagi kita sudah terang bahwa Belanda telah mengingkari sema- 
ngat persetudjuan di Den Haag 
mengakui penjerahan kedaulatan atas seluruh ,,Hindia—Belan- 
da”, dus termasuk .,,West Nieuw Guinea”, compleet, onvoor- 
waardelijk dan onherroepelijk. Bila kita bisa menarik bathin 

« dunia. ke-pihak kita. dim soal pertengkaran ini, 
- mefupakan kemenangan jg besar. 

Persetu- 

Ialah bahwa dgn 

dua tahun jl, jg terang telah 

itulah sudah 

  T— 

PET anu 
LATIHAN TEMBAK. 

: pagi. Djum'at 11 Dja- 
nuari, mulai djam 8 sampai 12 
siang akan diadakan latihan 
tembak menembak dilapangan 
Simongan, Hal ini supaja para 
penduduk maklum dan djangan 
sampai mendjadikan sesuatu se 
bab ketakntan dan  kechawati- 
ran, si 

KEUNTUNGAN BANK PA- 
SAR DAN KETJAMATAN, 

Sedjak berdirinja Bank Pasar se- 

tjamptan dalam wilajah Kota  Pra- 
dja ini, telah dikeluarkan uang pin- 
djaman pada pedagang2 ketjil dipa- 
sexggsaresebesar ,R .1.054,316,50 se- 

njitjilan uang pindjaman tsb ada 
Rp 860. 563,50. Sampai achir Des. 
tahun fb. ini kedua Bank tsb. telah 
mendapat ke-untungan sebanjak Rp 
176. 559,51, 

  

BERAS TJUKUP. 
Persediaan beras, untuk pegawai 

Negeri, Militer dan umum dalam 
wilajah . Djawa. Tengah tjukup 
banjak sampai datang panen 
baru, demikian fihak kantor Guber- 
nur. 

Kini persediaan beras untuk Dja- 
wa-Tengah ada kira-kira 20.000 ton, 
sedangkan. tiap bulannja Djawa Te- 
ngah hanja memakai beras sebanjak 
5000 ton. Untuk menambah. persedia 
an, maka oleh pihak diatas diterang 
kan, akan didatangkan lagi sedjum- 
lah banjak, hingga bila beras 
didatangkan, pembagian pada umum 
akan ditambah, jaitu lebih dari 2kg 
secrangnja. 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
tidak berapa lama lagi Gubernur 
Budiono akan berangkat ke Djakar- 
ta, untuk merundingkan soal beras, 
terutama mengenai pembelian atau 
penjelenggaraan jg dilakukan oleh 
BAMA. Pihak Gubernur telah mem 
punjai rentjana mengenai soal pero 

bahan pendjualan atau pembelian jg 
dilakukan oleh BAMA. Dalam tahun 
jl. banjak sekali beras jg dikeluar- 
kan dari wilajah Djawa Tengah, hal 
ini jang mengakibatkan ' kekurangan   Seperti diketahui Bank Pasar tsb 

mendapat -stootkapitaal dari Kota 
Pradja Semarang sebesar Rp 100. 
000.— Pada achir Des. ini Bank Pa- 
sar telah berhasil mengembalikan 
dari pindjamannja sebesar” Rp 100: 
000. itu sebanjak Rp 70.000.—  Di- 
samping memindjamkan uang, ba- 
njak djuga para pedagang ketjil jg, 

ter- menabung. Di Bank Pasar ada 
dapat achir Des. sebesar Rp 90846, 
34 dan di Ketjamatan Rp 23606,75 
yang tabungan, 

  

beras. 
SGAL BIS KOTA. : 

Kemaren siang, DPD Kota 
Pradja Semarang telah merun 
dingkan soal bis-ko'ra. Dalah so 
| merundingkan bis kota ini, 
ada djusa beberapa kepala dja 
watan dan bagian instansi ne 
geri jg mengemukakan sesuatu 
agar perdjalanan bis kota bagi 
umum dapat segera dibuka 

tsb, 4: 

kan, bahwa seorang bernama Amat- 
dikun telah melarikan diri dari ta- 
hanan CPM Semarang, jg selandjut 
nja dgn pertolongan isterinja, “telah 
masuk dalam peti dan dimuat dalam 
kereta-api untuk  menjingkirkan diri 
dari pengintaian pihak jg berwadjib, 

| menudju ke Madiun. Karena “Amat- 
dikun tsb. nasibnja belum baik, ma- 
ka ia sewaktu berada dalam peti 

. tiba di-stasiun Gundih telah diketa- 
hui oleh kepala stasiun, hingga Amat: 
dikun ini diserahkan kepada pihak! 
jg berwadjib. Kemarin Amatdikun, | 
dihadapkan dimuka pengadilan tenta 
ra Semarang untuk didengar ketera/: 
ngannja lebih djauh. 

Dimuka hakim tentara ia terang-! 
kan, bahwa pada waktu itu ia men 
djadi anggauta tentara jg bertugas 
di Merbu (Kendal). Sewaktu 'ang- 
gauta2 tentara jg bertugas disana 
kemudian dikirimkan keluar  Djawa, 
jaitu untuk menunaikan tugas: barul. 
di Maluku Selatan, Amatdikun telah 
melarikan diri, dgn maksud - untuk 
tidak turut dalam rombongan jang 
akan diberangkatkan itu.. Selain dari 
Amatdikun jang tidak menaati perin 
tahnja pihak -atasan,. ada 18 orang 
anggauta tentara lainnja jang djuga 
dalam rombongan “dari “Amatdikun 
itu, tidak hendak berangkat. ketem- 
pat jang baru. Ke-18 orang tsb. oleh 
hakim tentara beberapa waktu berse 
lang telah didjatuhi hukuman pendja. 
ra antara 1 sampai 3 tahun. Amat- 
dikun katakan, bahwa ia merasa 
tidak melarikan diri dari ketentara- 
an, tetapi pada waktu diperintahkan 
oleh pihak atasan kepada: bataljon- 
nja, ia kebenaran sedang perlop. 
Menurut keterangan saksi?  lainnja,- 
Amatdikun sewaktu diadakan perin- 
tah untuk berangkat, ia berada ditem 
pat itu.  Achirnja Djaksa mintakan 
hukuman pendjara 5 tahun dipotong 
waktu tahanan dan hukuman tamba 
han dipetjat dari tentara. : 

Hakim putuskan 4 tahun pendjara| 
dipotong waktu tahanan dan dipe- 
tjat dari tentara. Perlu diterangkan, 
bahwa dalam: pemeriksaan. perkara 
Amatdikun ini, isterinja harus -dide- 

nurut keterangan terdakwa, isterinja 
sudah pergi ke Makassar, . kabarnja 
ikut seorang pemuda lain. Djuga di 
terangkan, bahwa Amatdikun ini, 
adalah- peradjurit If, dan: padanja 
kedapatan djuga sebuah granat ta 
ngan. Kn : Pa 

Adapun hukuman jg didjatuhkan 
oleh. hakim -padanja, - berdasarkan 
alasan selain dari tidak mena'ati pe 
rintah atasan, djuga melarikan diri 
dari ketentaraan (desersi). 

PRODUKSI PADI 
MEMUASKAN, AN 

Menurut tjatatan dari ' Djawatan 
Pertanian. Rakjat Djawa Tengah, 
hasil dalam tahun 1951 (sampai bu- 
lan Okt. sadja) ada 214721.438,29 
kwintal, sedangkan dalam th. 1950 
hasil padi hanja ada. 20.517.017 kw. 
jg berarti lebih 1 djuta. kwintal dari 
tahun jg lalu. Adapun luas tanah jg 
ditanami padi dalam en Djawa 
Tengah ini ada dalam tahun 1951 
1.079.691 H.a., sedangkamudalam th. 
1950 tanah jg ditanami padi hanja 
ada 1.050.371 H.a. Adapun besarnja 
produksi tahun jbl. ini, ialah disebab 
kan bantuan2 jg telah diberikan oleh 
Djawatan tsb., terutama bantuan be 
rupa materieel: djuga berkat kegia- 
tan para tani, 

Bantuan materieel jg telah diberi- 
kan kepada. petani itu, oleh. Djawa- 
tan diatas didjelaskan, telah mema- 

“ 

djadi ,f£ront terdepan melawan 

pa2nja Amerika mengerti ba- 
hwa front anti-komunis itu' ti 
dak hanja bisa berwudjud se- | 
bagai negara jang kuat, - tapi 
djuga bahwa rakjat negara itu 
harus terdjamin nilai-kehidu- 
pannja, maka djuga kepenti- 
ngan2 demokrasi dan sosial di- 
hidupkan oleh Amerika dalam | 

tes 
gara. Indonesia mesti insjaf, 

Clai-kata Indonesia tidak” akan: 

Indonesia 
toch nanti akan arus djuga 

halnja sekarang dengan India. 

tjerdik mempergunakan keada- | 

bahwa negara2 Asia la'myia lambat: 

mengemukakan suatu 

ngar keterangannja djuga, tetapi me |" 
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Belanda di Djakara untuk 
: 1 dengan pemerintah Indonesia ' 
ereka d8 ambut oleh menteri Perburuhan 

$ Pada 80 har: Let. kol, Djambek keliha- 
“dengan Mj Diemont dari Misi militer 
Pa Belanda. 

  

  
  

  

bali oleh 

| Dalam menghadapi soal ke- 
warga negaraan ini, demikian 
A.R. Baswedan, djanganlah ki- 

ta harja memandang dari katja 

mata  juridis-formeel  sadja, 
akan tetapi kita harus selalu 

berpegang teguh pada prinsip 

jang kita-pakai sewaktu kita 

menjusun negara kita, seperti 

telah tertjantum dalam Un- 
darg2 Dasar.dan Undang2 Ke- 
warga Negaraan R.I. jang per- 
tama, jalah bahwa kaum pera- 
nakan itu kita anggap sebagai 
rakjat.Indonesia. Hanja mereka 
jang berkeberatan boleh menc- 
lak, - seperti telah - ditentukan 
dalam passief. stelsel Gari Un- 
dang2 Kewarga Negaraan itu. 
Djuga dalam persetudjuan KMB 

prinsip itu-sebetulnja tidak be- 
rubah, djuga bagi golongan In- 
do Belanda. Sekalipun bagi me 
reka itu tetap kita arggap se- 
bagai rakjat Indonesia, karena 
untuk mendjadi “warga negara 
Indonesia mereka tjukup memin 
ta mendjadi warga negara dan 

  
Pantas Ditindjau Kembali Soal Mereka 
“JgiMentjabut Penolakan Kewarga- 

'INegaraan: Pendapat A. R. . 
i Baswedan 

ERHUBUNG DENGAN adanja kabar? dari berbagai tem- 
pat jang menjatakan, bah wa sementara perarakan Tiong 

hoa jang dulunja telah menolak kewarga negaraan Indonesia 
tetapi kemudian telah mengadjukan permintaan untuk mentja 
but kemba ji penolakannja itu, A.R. Baswedan dalam suatu 
pertjakapan dengan dengan wartawan Hendro dj Solo mene- 
rangkan, bahwa permintaan mereka itu pantas ditindjau kem- 

Pemerintah . : 

si : 

1 

Pbb yna 

Didjual 
1 Kota 

EMERINTAH Amerika te, 
lah mengumumkan hendak 

.mendjual” sebrah kota. Kota 
tsb. adalah Greenbelt di Mary- 
land, dimana terdapat peruma- 
ban bagi 8000 erangs Letaknja 
20 kilometer dari Washington. 
Harga: :jang diminta « ialah 
5.971.000 dollar Greenbelt ada 

: -hat ! 

“ 

4 
g 

O 

sebab masjarakat tidak 
zinga dalam bukunja 

kalau dia berkata: 

Masjarakat han'a melihat :re- 
produksi dari kesenian sadja. 
Orang2 dinegara2 ini terbukti 
sampai sekarang tidak bisa Jan 
tidak mampu mentjarl djalan 
keluar dari bentjana ini. Ben. 
tjana tidak berseni dan bentja- 
na tidak berkultur, 

Di Sovjet orang bisa tjari dja 
lan keluar. Disana ada 2 fnatjam 
gedung jg besar pengaruhnja 
pada perbaikan kultur seluruh 
masjarakat. Satu gedung untuk 
anak2 dan satu untuk si-buruh. 
Untuk sianak dinamakan pio- 
neer palast (istana pioneer) un- 
tuk siburuh kultur-haus, atau 
kultur-palast (rumah kultur 
atau istara kultur). 

Istana pioneer. 
Rumah “jang paling dagus 

dari kota mesti diberikan pada 
pionser2. Dari itu biasanja Is 
tana baron? pangeran? atau Pu 
tri? dulu, sekarang mesti di- 
djadikan pioneer-palast. Istana- 
Istana ini biasanja berruangan 
30 atau 40 ruangan jang  be- 
sar-besar (maklumlah mM. « - 

mang istana). Disini si 
pioneer berganti2 diwaktu so 
re atau pagi bisa berladjar sam 
bil bermain? mengembangkan 
bakatnjia masing2. Ada ruang- 
an tehnik, ada ruangan geologi, 
ada ruangan kapal terbang ka 
pal laut, ruangan tukang kaju, 
ruangan mein tjatur, ruangan 
mbludir( borduren), ruangan 
kereta api, ruangan pertjeta- 
kan ruangan pidato dengan mi 
crofoon, ruangan ndongeng, Tu 
angan ilmu pasti, ruangan me 
nari ballet ruangan musik, ru- 
angan sastra dengan perpusta 
kaannja, ruangan menjanji, ru 

angan tonil, ruangan bikin pa- 
tung. ruangan seni lukis dIl., 
saja lupa, banjak sekali.   rah salah satu dari ketiga ,,mo 

Hel kota? jang telah didirikan 
oleh pemerintah dengan mak- 
sud memberikan lapangan pe- 
kerdjaar kepada para pengang 
Sur pada “ahun 1940 dan geki- 
'arnja. Pembuatan kota tsb. 
telah memakan biaja 13 djuta lah 

dollar. (AFP). 
  

Djangan tjampur aduk 
soal staatsrechtelijk dan 

culiureel. 
Lebih landjut Baswedan katakan, 

dalam 'memandang soal ke   tidak usah dinaturalisasi.   warga negaraan inj banjak sekalidi   
| Berdasarkan atas prinsip itu, 
maka mereka jang telah meno- 
lak.kewarga negaraan Indone- 
sia jang masih kurang penger- 
tiannja, jang perlu kita perha- 
tikar. Dan kenjataannja me- 
mang memberikan kesan bahwa 
mereka itu berbuat demikian j 
hanja karena kekurangan pe- 
ngertian tentang kewarga ne- 

raan. Dan “berdasarkan atas 
prinsip itu pula, A.R. Baswedan 

saran 
agar mereka itu bisa kembali 
mendjadi warga regara Indone- 
sia dengan. djalan optie sadja 
dan tidak usah dengan djalan 
naturalisasi. A.R., Baswedan ka 
takan, djarganlah kita hanja 
»bling ,staren” pada  juridis- 
formeelnja sadja, tetapi kita 
harus melihat djuga kenjata- 
taannja, jalah ' bahwa banjak 
sekali diantara kaum peranakan 
dari golongan Tionghoa jang be 
lum mengetahui. betul tentang 
'soal kewarga negaraan. Ia tam 
bahkan, bahwa mau tidak mau, 
mereka itu nantinja toch akan 
mendjadi heban-sosial maupun 
politis didalam negeri kita. 

50 TON KAWAT TILPON 
LENJAP. 

Dari fihak PTT di kota ini di- 
'dapat keterangan, bahwa sela- 

ma tahun jbl. ini, PTT menda- 
pat kerugian Sbelum termasuk 
lagi . kerugian lainnja, 50 ton 
kawat tilpun, disebabkan pen- 

tjurian, di seluruh Djawa. 

Sebagian besar dari djumlah 
tsb diatas jg menderita banjak 
di daerah Djawa Tengah, ter- 

utama di sekitar Tjirebon dan 

Tegal—Brebes. Selandjutnja di- 
terangkan, bahwa -di seluruh 
Djawa Tengah ini ada Ik. 9000 
pesawat tilpun jg dipasang baik 
pada instansi2 negeri maupun 
umum (tidak termasuk militer), 
sedangkan hasil atau pendapa- 
tan dari persewaan tilpun itu 
ada lk Rp 877.813,20. Mengenai 
perluasan pemasangan tilpun 
utk . Djawa Tengah sementara 
belum dapat dilakukan, karena 
banjak kekurangan alat2 jang 
diperlukan, terutama centrale 
jg dapat mentjukupi kebutuhan 
pihak jg bersangkutan. Soal 
pembatasan. pembitjaraan | til- 
pun bagi umum, jg kini masih 
djuga didjalankan dlm daerah. 

tjampur adukkan antara soal2 
Staatstechteliik dan soal3 cultureel. 
Karenanja Basweda: berpendapat, n 
bhw soal? jang IMmengehai Kebuda 
jaan “(cuitureel) terutama bagi war 
Sa negara Indoresia keturunan Ti 
caghoa, - mulaj sekarang djuga ha Tus diadakan ketentuan2 jang tegas, agar djangan sampai timbul kesuli 
tan2 dibelakang hari. 

Guru2 penting menda- 
pat pengertian se- 

dalam2nja 
A.R, Baswedan kemudian djuga 

mengemukakan suatu soal jang 
timbul achir2 ini, jang menimbul. 
Kan kegelisahan diantara peladjar2 
darj peranakan Arab jg telah mera sa dirinja sebagai warga nergta In donesia jang telah Giakui pu-a me Durut undang2 ig berstelsel passief. 
jang datangnja dari pihak guru, 
Tidak sedikit diantara guru-guru, 
ajuga guruguru sekolah landjutan, 
jang masih , kurang  pengerti. annja tentang Soal.  kewarga. 
negaraan itu hingga dalam sepak terdjang maupun utjapannja diwak 
tu mengadiar. seri: melukai pera 
Saan warga megara Indonesia pera 
Nakaw Arab itu. Bahkan dibeberapa 
tempat hal itu telah menimbu'kan 
perkelahia:9 diantara para peladiar 
sendiri. dan keteganga:2 diantara 
guru dan muriduja. 

Katena itu diserukannja. agar 
djuga kepada para guru diberixaa pengertian jang sedalam?nja menge 
hai soal kewarga tegaraan 'La agar 
djangan sampai terdjadi hal2 tang 
tidak .menjenangkan. , 

BERITA PDKI. 
Pada tanggal 5 jang baru la 

lu dikantor pemimpin Purusara 
telah dilangsungkan perunding 
an antara Pimpinan Purusare 
dengan Delegasi PDKI jang di 
beri mandat penuh mengenai 
pengangkatan para dijururawat 
jang beridjazah KI I dan mere 
kg jang mempunjai masa ker- 
dja lebih dari 10 tahun, tetapi 
hingga kini belum diangkat 
mendjadi Djururawat KJ I mes 
kipun telah ada peraturan? da 
ri pemerintah jang tertentu 
mengenai pengangkatannja. 

Berkat goodwill kechia belah 
fihak, achirnja didapat kata se 
pakat dan diputuskan, untuk 
mengangkat mereka jang d'u- 
sulkan tadi, mulai tanggal 1 Pe 
bruari jang akan datang “se- 
mua ada 15 orang, diantaranja 
7 orang ckngan idjazah KI I 
dan lainnja dengan masa ker- 
dja lebih dari 10 tahun. Maka 
segenap Anggauta PDKI tjab. 
Semarang, diluar Purusara. jg 
merasa d'rinja telah berdinas 
lebih dari 10 tahun, pun jang 
telah diusulkan oleh pemimpin- 
nja setempat, tapi hingga kini 
mas'h belum dapat kabarnja 
mengenai pengangkatannja, ha 
rap supaja berhubungan lang 
sung clengan Sekr, tjab. Dj. Dr. 

Diruangan kreta api anak2 

boleh main2 djadi sep djadi 
tukang wesel, tukang djual 
kartjis dan kondektur. Kreta 
api-nja bisa djalan betul2, ada 
jang ketjil sebesar kreta api2- 
an kita ditoko2 mainan. Ber- 

djalan pakai listrik dan dibuat 
kan gunung2?an sebesar 4x 7 
m. dengan trowongannja, djem 
batan stasiun, wesel, gudang2, 
hutan2an dan ladang? Di Sta- 
lingrad, ympamanja, bersama2 
dengan pembangunan kota, di- 
anggap urgent kebutuhan2 

anak2 ini sampai mereka dibi- 
kinkan dijalan kreta api ketjil 
jang kretanja bisa dinaiki, 
pandjang 3 km., sepandjang 
pinggir kali Wolga jang bagus 
itu. Djadi administrasi dan ke- 
kreta-api-an mereka miliki be 
nar2 dari mulai ketjil. 

Diruangan musik mereka 
boleh main musik apa sadja. 
Balalaika piano, viool, akor- 
deon harp d.I.I. disediakan tju- 
kup. Mereka dilatih menjanji 
koor dan menjanji solo. Dirua- 
ngan itu potret2 Tjaikofsky, 
Beethoven dl.I. komponis na- 
sional dan internasional tidak 
dilupakan. 

Diruangan membatja, mere- 

ka boleh batja buku anak2 apa 
sadja dan bisa pilih dari ko- 
leksi jang kadang2 banjaknja 
15000 buah buku (Taske€n). 
Mereka boleh bikin sadjak 
atau 'prosa2 jang mereka pa- 
sang dimadjallah mereka ber- 
sama, jang ditjetak diruangan 
pers mereka sendiri. Adu mem- 
batja djuga diadakan. Dengan ' 
djalan demikian mereka me- 

ngerti ap4 arti buku apa sa- 
djak, apa prosa, siapa Pusjkin, 
Lermontov. Goethe, Shakes- 
peara dan Odysseus. 

Diruangan wajang golek 
mereka berganti? mendjadi da- 
lang dan harus bisa meniru 
gaja2 siharimau, sikuda, si- 
gangsa, simonjet, si-ahli sport 
clan dokter d.l.1. orang. 

Kultur palast 
Tiap2 pabrik punja gedung 

ini Besar ketjilnja menurut be, 
sar ketjilnja pabrik itu pula. Di 
Stalingrad umpamanja, sebuah 
gedung kultur punja sebagai !i- 
tik berat suatu ruangan kemidi 
dengan panggungnja jang bisa 
berputar jg serba lebar tjukup 
dengan de€kornia. Ruangan ini 
bisa menjediakan kursi untuk 
tempat duduk 1000 orang. Di- 
sekeliling ruangan ini ada ba- 
njak ruangan2 diantara mana 

ada ruangan untuk membatja 
dengan perpustakaannja jang 
punja 50,000-buku itu. Ruangan 

baru jg saja lihat besar 10x20 
m, dimana mereka bisa berrapat 
berdangsa dan tempat, untuk 
mendengatkan tieramah2, ajem 
dimata. Disamping ruangan ini 
ada sebuah ruangan lagi, sama 
dengan jang tadi, chusus untuk 
steleng2. Bisa dipakai buat ste- 
leng seni-bentuk, bisa dipakai 

buat menjet€elengkan barang2 
hasil dari pabrik itu. Djuga bia 
sanja pendapatan2 baru diste- 
lengkan. Dengan djalan gam-     kota Semarang, masih tetap ber     

  

kembali, 

  

kan beaja sebanjak Rp 11.000.000, — laku, belum ada perobahan, 
Lim no. 1 dengan membawa 
surat2 jang diperlukan 

v 

bar2 dari permulaan sampai 
bentuk jang terachir. Tak luna 

Sudjojono Meli. 
Sovj 

Hasil2/ Repolusi Jg Gemilang 
(IlI-Samb. Kemaren) 

RANG DINEGARA? Eropa Barat negara? jan $ 
sar sistim Naa kolonial dan : Inag petik 

bingung tjari pemetjahan masaalah terdesaknja 
Naat oleh seni film Djuga bingung 9 
sisen.man terpisah dari masja rakainja, Lebih 

berseni  Sama-sekali, 

lal ja..,In de Schaduwen van 
lebih dalam pula mengptahui : 

etRusia 

semi kolonial pada 
kesenian 

oleh sebab 
bingung lagi, 

Tapi. Prof. Hui- 
adu morgen” malah bentjana masjarakat kita ini 

mereka 

angka2 jang bersangkutan 
pendapatan baru itu. Ruangan memburu djuga ada, dimana Yu ruh2 jang suka memburu mema sang biratang2nja jang pernah ditembaknja, Ruangan bi jart ruangan tjatur, ruangan musik Gengan instrumen2nja, ruangan ballet, ruangan sport, dan djuga ruangan melukis ada. Dari itu ditembok2 ini banjak Saja lihat lukisan2 besar2 jang mereka kopi dari lukisan? jang mereka sukai. Dan ada djuga iukisan2 Jang mereka buat sendiri Ha silnja bagus sekali ian mereka dapat pimpinan dari seorang pe lukis jang bernama Vodapjo- noff. Mereka berladi xi t 
Ah aaJjar diwaktu 

Kultur-Palast Stalingrudi 
| Kultur palast di Stalingrad ini milik pabrik traktor jang 
meskipun dalam perang han- 
tjur ludes sampai kemesin2nja tapi sekarang toh bisa mem. 
produsir 3 x lipat dari produk- 
si sebelum perang itu, bukan 
main bagusnja. Sebagai anak? 
radja tiap2 buruh sebeliim ber 
latih ballet atay musik melu- 
kis, atau membatja bisa mele- 
paskan pandangannja dari hal- 
kon Jang penuh bunga2 itu, me- 
lalui kebun2 dengan patung2, 
kolam, Clan fontein2nja . kesu- 
ngai Wolga jang mereka tjin- 
tai. Dia akan ingat pada per- 
djuangan dia sendiri dan te- 
man2njs laki? dan perempu- 
an, tua dan muda. Dia. akan 
ingat 7000 pemuda. komsomol, 
diantara mana 3000 gadis tu- 
rut mengadakan serangan per- 
tama bersama teman? buruh 
lainnja, tidak djauh dari. tem- 
pat dimana dia berdiri Dia 
akan ingat akan perdjuangan- 
ni- Sendiri diatas bukit Mama- 
jef dipinggir Wolga, suatu bu- 
kit merdeka jang gundul dan 
dingin 35 deradjat Celcius diba 
wah nol itu membuat trowo- 
ngan hendak menjergap orang- 
orang Djerman jang menge- 
pung dia dan menghantjurkan 
lebih gari 994, gedung? kota- 
nja. Dia akan ingat dahsjat 
denftyman Serangan udara Djer 
man, jang ditiap2 km mendja 
tuhkan 2000 bom itu. Tapi dia 
djuga akan ingat berapa besar 
hati sersan Pahloff, temannja, 
jang bisa bertahan disuatu 
gedung 58 hari lamanja untuk 
menghantam orang2  Djerman 
digedung2 lain dekat disitu. 
Tapi jang paling ingat ialah 
serangan penghabisan mereka 
dibawah pimpinan Chukov jg. 
bisa mengepung 300.000 ser- 
dadu Djerman jang termashur 
itu hidup2 dengan djendral be- 
sarnja Paulus sendiri dimarkas 
besar Djerman di Peaceroad 
sekarang. 

Dia akan lalu sedih kalau ingat 
47.000 orang darj rakiat. temarmia 
sekota. telah gugur. Air Wolga dja lan terus dengam tenarenja. Hati 
nja sepi. Lagu ,Soliko” dari rua 
:ran musik akan menjanii merdu 
mentjeriterakan seorang pemuda di 
tingoa'kan, mati kekasihnja dalam 
berdjuangan. Si pemuda mentiari 
kubura-hja dan mkntiari bahagia. 
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Palembang djuara. 

Perttandingan basketbball antara 
kota2 Sumatra-Selatan ig diadakan 
dari tg, 29 Des, sampai 3 Djan, telah 
berachir dgn kemenangan: regu kota 
Palembang (djuara), Belitung no. 
Mor 2 dan Pangkalpinang Nomor 8, 
Pertandigan iniydi-ikuti oleh regug 
dari: Tg. Karang, Pangkalpinang, 
Palembang,  Tandjung, Pandan (Be: 
Utung), Tjurup, Lahat. 

India kalahkan Djepang. 
2 

Mengenai pertandingan “tennis di 
India, lebih djauh 'bisa dikabarkan 
bahwa dalam pertandingan finale 
Single ig diadakan tg. 6 Djan di 
National Stadion New Delhi, pemain 
nomor 2 ati India, Narendra Nath, 
telah kalahkan pemain nomor 4 dari 
Djepang, Nakano dengan 8—6, 6— 2 
6—4. Dalam pertandingan semi fi. 
nale dowble, Narendra Nath bersama 
Sama dengan S. -Misra telah menga. 
lahkan Kamo/Nakano dengan 7—5, 
6-—4. Dengan demikian maka pe, 
main India itu nanti akan madju 
dalam finale. 

  

Djepang menang 

dari Djerman. 

Dalam satu pertandingan demon: strasi di Munich tg, 6 Djan djago 
Judo Djepang,  Tosero Daigo, ' telah mengalahkan ' sekali gus 10 in 
Judo jg terkenal dari Djerman 'da- lam waktu 3 menit 55 detik, dian. 
tara pemain? judo Dierman itu ter 
dapat djuara Djerman Josef Seizer, 
Richard Unterburger dan Armin Ag 
ner. Seorang lawannja ix bernama 
Walter Reiter dikalahkan  “dalhin 
waktu 1 menit 19 detik. 

Perlombaan pingpong 
sedunia. 

Dengan melalui Pori (jig kini su. 
dah dilebur dalam KOT) persatuan 
pingpong seluruh Indonesia telah 
menerima undangan dari sekretaris 
panitya penjelenggaraan perlombaan 
table.tennis sedunia untuk turut 
serta dalam perlombaan? tsb. jg akan diadakan dari tg :1 sampai 19 Fe bruari di Bombay, Perlombaan tsb, 
akan di.ikuti oleh 30 negara, Regu 
pingpong Indonesia pada pertenga. 
han tahun jl. telah melawat ke Si: 
ngaput'a dan memperoleh, hasi? ig 
memuaskan. 

MENJERAHKAN DIRI. 
LAGI MENTERI ,,RMS” 

Menjambung berita ten- 

tang penjerahan bekas pe- 

mimpin2 -,RMS”, dapat 
dikabarkan lagi, bahwa 
menurut komunike selan- 

djutnja dari Komandan 

pasukan D dit Ambon, ke- 
marin dulu telah, datang 
menjerah pula Menteri 

Lalulintas ,,RMS” Hen-   
  Ditanjanja pada si-bunga: , Hai, bu 

drik Pieter serta penga- 

wal2nja terdiri dari se- 
orang opsir baret dan ang- 

gota sukarela ,,RMS”. Pe- 

njerahan ini berlaku di 
Seram Barat pada patroli 
TNI. Mereka kini dalam 
pemeriksaan. 

  

nga. apa kamukah bahagia kur” Bu 
nga .mendjawab: :Bukan”. Dia -dja 
lan terus: bertemu 'seekor burung 
nachtegaal dipohon, lalu bertanja pu 
la: Hai, buru-pku bagus, kamukah 
barangkali“ bahagiaku?” Si burung 
tegak. ditariknja suararja bagus Ia 
lu menjanj:i mendjawab: |Ja, saja, 
saja. sajalah bahagiamu!” Siburuh 
akan terkedjut pada peritup lagu 
tiantik jang didengarnja dari rda 
1gan musik tadi dia akan bangun 
dari jmpjannja. Benar. hidup” tak 
usah ada pessimismenja. Kesedihan 
bisa diatasi massalah" hidup” pun” 
ada pemetjahannja. ra 
. Dengan-djalan 2 matjam' gedure2 
inj djantaranja. istana: pioneer buat 
Si-anak dan gedune kultur buat si. 
buruh (djuga buat sitani jang ada 
dikolgos2 dan sofgos2) maka. selu 
ruh masjartakat tidak 'sadia” Mermer 
kedanian tapi semua orark tard 
bat Iaun berbuat seri. (pengarus ta 
Ti2 massa dan nianjiarp massa). 

(Bersambunej- . 
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DJOGJA. 
KBI dibangun 

kembali. 
Selasa pagi kemaren dulu, dibekas 

istana Diponegoro, 'Tegalredjo di- 
langsungkan upatjara  pernjataan 
berdirinja kembali kepanduan bang- 
sa Indonesia jang sedjak pemerin- 
tahan “Djepang dilarang bergerak 
aktief,. Didirikannja kembali KBI ini 
berdasarkan alasan bahwa semua 
organisasi kepanduan jang dalam 
kongres di Solo beberapa tahun jg. 
lalu meleburkan diri dan mendirikan 
Pandu Rakjat Indonesia. Sebagai 
satu2nja kepanduan di Indonesia ki- 
ni telah melepaskan diri dari fusi 
tersebut dan berdiri sendiri dalam 
lingkungan Ikatan Kepanduan Selu- 
ruh Indonesia. Panitia pembangunan 
kembali KBI ini diketuai D.F. Sahir 
jang akan menjelenggarakan pem- 
bangunan kembali KBI seluruhnja di 
Indonesia. 

KLATEN. 
Dr. Barider Djohan 

tindjau Klaten. 
Wakil Ketua Markas Besar 

Palang Merah Indonesia Dja.. 
karta Dr. Bahder Djohan, be- 
serta wakil pengurus Palang 
Merah Indonesia 'Tjabang Se- 
marang dan Jogjakarta, pada 
tg. 61-1952 telah menindjau 
Klaten. Kedatangan beliau di 
Klaten pertama: - menindjau 
Tjabang Palang Merahnja, dan 
kedua menindjau semua peker- 
diaan2 jang di kendjakan oleh 
Palang Merah Indonesia mulai 
tg: 12-12-1951. karena mengi- 
ngat keadaan sekitan daerah 
Klaten. 

Djuga tidak kelupaan beliau 

s0” Klaten. Sebelum Dr Bahder 
Djohan meninggalkan - Klaten, 
beliau telah menjanggupi sege- 
ra akan mengirimkan bantuan 
nja dan alat pengangkut (am: 
bulance-auto),. “ 

Selain itu disamping melaku- 
kan pekerdjaan2 jang semesti. 
nja 'didaerahnja, Palang Merah 
Tjabang Klaten djuga' telah 
berusaha mengumpulkan pan" 
tuan2 berupa ang” Sean 4 
sumbangkan kepada "Rumah 
Sakit TBC di Djakarta. 

»Vlusse: 
Vier" me 

Akan Diadakan Lagi 
Antara Bandung- 

Djakarta 
na Ta tanggal 15 Djanuari 

kereta api 
Bandung-Jogjakarta ditambah 
Gengan 1 kereta api t 1 ber 
angkat dari Ban 05,12 tiba 
di Jogja 18,355 1 kat dari sogja 07.05 ng di Bandang 
17,54. Untuk kereta api terse- 
bah Pena era, kereta 
api tjepat, 1! Vs 1: an pi toeslag tidak di 

Mulai tanggal 21 Djanuari perhubungan kereta api Ban- ' 
dung-Djakarta dipertjepat dan 
ditambah. sehingga 'perhubu- 
ngan antara Djakartr—Ban 
dung dapat dilakukan dengan 
non-stop, Dengan demikian, ma 
ka dapatlah dikatakan bahwa 
perhubungan antara Bandung - 
Djakarta pp. itu akan dilaku- 
kan lagi dengan kereta? "tje- 

  

  pun mengundjungi para pende 
rita2 jang berada dalam pera-     watan Rumah Sakit ,,Tegaljo, 

pat-empat” (vlugge-vier) seper. 
ti. pada masa sebelum perang. 

“ “ 
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“ichlasan Dim Tahun 1952 
Mari Bekerdja Terus Dgn. Djudjur Dan 

  

£ 

Ke: 

Sekarang Ini — Jg. Kor- 

—rup Pasti Akan Musna — Mengapa Tidak  Tudju- 

kan Perhatian Kepada Ke kajaan Kalimantan? 

   

batu?nja. 

Ada jg. mendoa KanaKa arak 

Ta emberi petundjuk kepada 
jg. lain, tetapi ada djuga jg 
lantas setengah putus asa mala 
han Ada jang pulus asa Sama 

sekali, hingga dgn. penuh kelu- 
ham dan banjak tjome an penge 

sah itu Gjalannja perlahan2, 

menghambat kawan2nja jang 

lain Padahal djalan...... mesti, 

harus dileruskan sebab me- 

mang mereka semua diwad jib 

kan mendjalani gua itu hingga 
tepis.tapisnja. — : 
“Adalah semeniara orang J8. 

ag jur dan kuas lahir-batin- 

nja berseru: ,,Hai Kawan2 di 

dalam keadaan demikian ini, 

hendaknja engkau djangan ha- 
nja menge uh, mendakwa, Ke- 

purbasangka  mentjatjl. 

apalagi putus asa. Partjajalah 
kepada orang2 jang membawa 

obor dan “eristimewa lebih ta- 
wakal-taatlah Kepada tuntunan 

. Tuhanmu Seru Sekalian Alam. 
Dan engkau pemimpin -jang 

membawa obor, djangan “er alu 

meritjuhkan ceang peng ub, 
pentjatji dan pengo! Itu, dja 
lanlah -erus, meskipun perla- 
han-lahan, tetapi dengan tekad 
mu jang membadja. rentjanamu 

jang sudah tertentu djalan ah 
terus, Kalau periu tinggalkan- 
lah mereka si penghambat iiu. 
Sebab apabila engkau turut ra 
gu2, kesal hatimu dan karena 

kedjengkelan lau membuang 
obor atau menjerahkan obor ke 

pada orang lain, jang mungkin 
tidak tahu djalan terusnja, 
atau keburu nafsu membawa Ia 
ri dengan obor itu, sedan Xe 
banjakan dari kita tak dapii 

| lari kentjang, riungkin bahkan 
atanmu itu mendjerumus- 

kan ki'a semua kedalam Kege 
lapan jang lebih ge ap dari jang 

Demikianlah pembatjaku :3. 

terjinta, sindiran keacaan k- 
ta kaadaan dunia ini ja,... . 
suasana di Djakar-a ini '”” 

Sebaliknja, seorang kjai, dju- 
ru nudjum, atau boleh disebut 

| orang 'alim bidjaksana, jg. ba- 
njak penganus atau jang mem- 
pertjajainja — djuga banjak 
dari antara “jerdik-tjendekia., 
pembesar dan pemimpin kita — 
te ah berkata kepada kita (saja 
dan kawan2 jang datang) : 

4g . mungkin -sdr.2 
memandang kedepan ini seperti 
dalam alam kabut Kebingu- 
ngan Tetapi sebenarnja, djus- 
tru tahun 1952 ini adalah be- 
berapa -itik2, jang memberi pe 
tundjuk bahwa perdjalanan ki- 
ta sudah mendekati Kegemila- 
ngan, ibara'nja seperti hilang- 
lenjapnja kabut dan suramnja 
rembu an. sebab Dewi Fadjar, 
Sang Surya sudah menjingsing. 
Dengan perlahan2 sinar itu 
naik keatas burung2 berkitjau, 
paman tani gembira Kkesawah- 
ladangnja, orang sibuk beker- 
Uja, gemah ripah loh djinawi 
katanja, atau makmur bahagia 
berkat subur-mawurnja tanah 
Ibu Pertiwi ini. Dan mulai me: 
njingsingnja fadjar ini pentjus 
ri2 aKan kelihatan, penipu ter 
djebak jg djahat-tjulika (tidak 
djudjur) aKan hanjut larut di 
makan taufan a am” 

Begitulah isi sari utapan Kiai 
12 kita dengarkan itu: Katanja H 
mulai th, 1952 ini para korup- 
tor. pendjahat, pengatjau dll. 
atas kehendak Tuhan jang me- 
ngutus Alamnja. akan mesti 
musna. Kalau idak musna ka- 
rena tindakan keras, djuga mus 
na karena alam (entah disam- 

.. stan Ketiak. Hat ae |, Jelekaan is- tag jang sin). NN 
Kita henti sedjenak. Per temuan diam. tanam” Wiaa 

nja tiap denjutan djantung 
dari hadirin pada swak'u 
sama kebak desgan pudi-doa, permohonan Kehadirat Tuhan : 
Semoga demikianlah hendak. 
nja”, 

ME Sasono nan kaja. 
ujara soal “gemah  ripah: 

loh djinawi", Dari lain pihak 
adalah sedikit "tjuplikan” (ku- 
tipan) J9 dapat kita njatakan 
disini, Ini berasal dari salah 
Suatu Japotan resmi salah sua 
tu panitya ekonomi istimewa” 
jg sudah berkeliling di Kaliman 
tan 

Pembatjaku jg tertjinta. Se 
 Sungguh- sungguhpjalah bah- 

-wa Indonesia ini Raja rajanja. 
Dimanapun ada sedjengkat t 
nah di Indon. ini, Na serta 
nam, tersimpan kekajaan jang 
melimpah-limpah “ berdjuta- 
djuta dollar nilainja. 
Misalnja di Kalimantan, Sau- 
dara2, Seluruh hutang Indone- 
sia diluar . negeri ini, apabila 
benar? dikerdjakan dan diusa- 
hakan, sudah, akan #jukup diba 
jar dng hasil hutan di Kaliman 

. tan itu sadja. Baru hasil hu- 
tan. Ketahuilah bahwa didalem 
hutan raja di Kalimantan itu 
terdapat banjak dan .banjak 
matjam buah- buahan, misal- 

: sehinsga harapan2 dari     

dlm th, 1952 ini rasa-rasanja 

dan entah di mana dan kemana 
yongan gelap itu Tetapi oleh karena manusia se a- 

banjak akal, maka sementa-ra orang jg tjerdik sama mem- 
obor. ada jg membawa lilin, ada jg membawa lampu sen, 

dja oleh karena gua itu memang djauh dan ber- 
| ”kurang hawa baik”, 

am, Malahan si lampu senterpun kehabisan 

besar, pan- 
achir perdja 

maka banjak 

Tinggal sementara orang saaja jg tetap menjala 
it 

xx 
pisang 

, Ehi 
Tidak ditanam orang tapi me 

mang. paringan- alam. memang 
hutan. Dan durennja ... ah itu 

duren Matesih. atau Gunung 
Pati tidak ada artinja. Duren 
Kalimantan besarnja dua tiga 
kali buah njiur. Rambutan 
“ngelotok" sebesar telur bebek 
Pisang sebesar  lengangnsa 

Mang Ganda ini sendiri. 
Kekajaan itu, sekarang ini 

(sedjak dahulukalanja) diusa- 
hakan oleh tengkulak2 asing, 
hanja didjual ke Singapore. dan 
uangnja-... tidak kembali ma 

suk Kalimantan tetapi lang- 
sung” masuk kas negaranja 
orang asing itu. Apa sebuah de 

nja duren rambutan 
at “ 

mikian?. ( 

Perlu doorzettings- 

vermogen. 

Karena. bangsa kita tidak 
ada, atau sedikit sekali jg me- 
ngusahakan. 
Memang letak hutan sampai 

desa, dan dari sebuah desa ke 
desa lainnja di Kalimantan itu 
seperti dari Semarang ke Solo. 
Banjak bengawannja. 

Djauh letak pelabuhannja. 
Djadi semuanja meminta wak 
tu meminta ketabahan, memin 
ta kesabaran, keberanian vita 
liteit dan “doorzettingsvermo 
gen volharding dan segalanja. 

Ini jg kosong dibanjakan 
orang kita. 

Saudara2, 
buahan dari 
hutan. 

Kalau ini diusahakan setja- 
ra pengetahuan? Dirawat setja 
ra petundjuk ahli? Kalau nanti 
diKalimantan sudah ada sawah 
yg tiada galengannja dan 
tractor mengganti weluku dan 
gary meSin mengganti aniani 
X uga manusia2njia rukun dan 

radjin tiada kelihan tjomelan 
dan obrolan, (kalau obrolan 
Mang Gandi sih lain lagi), 

tanggunglah bahwa benar2... 
gemah ripah loh djinawi subur 
kang sarwa tinandur itu bu- 
kan omong kosong bukan Ia- 
munan, bukan teori kosong. 

itu baru buah 
tanaman liar di- 

Achywrulkalam pertama dim | 
1952 ini marilah kita bersama 
mendoa:. 

Pemilihan India 
Walau Hasil2-nja Semua Belum Njata 
4:Partai Konggres Telah ' Mendapat 

Suara Jg 
Partai Kominis Mendapat Banjak Suara Di Hyder- 

abad: Tranvancore Dan Cochin. 

D 

tidak menundjukkan sesuatu 

90.92 dari hasil2 masih ditung 
gu, akan tetapi dari sedjumlah 
365 jang sudah diketahui, se- 
banjak 232 Kursi djatuh keta- 
ngan Partai Kongres, jaitu kur- 
si2 dalam aewan2 perwakilan 
negara2 bagian dan Parlemen 

dia. 

Bertentangan dengan duga- 
an2 umum, Partai Kongres te- 
lah mentjatat kemenangan 'jg. 
sangat besar di Bombay-Raya 

kaum 
sosialis mendjadi lenjap sama- 

'sekali. Jang belakangan ini ta- 
dinja mengharapkan akan men- 
tjapai bagian terbesar dari 
Jdjumlah 28 buah kursi jang di- 
sediakan untuk daerah Bombay- 
Raya dalam parlemen India jg. 
seluruhnja terdiri dari 315 ang- 
gota. Kaum sosialis hanja da- 
at merebut 1 kursi sedang Par- 
tai Kongres memperoleh 23 
kursi. Tan 

Dalam pada itu Partai Kon- 
gres mendjumpai suatu penga- 
laman iang tidak menjenangkan 
didaerah Madras, dimana salah 
seorang tjalonnja terkemuka, 
jakni menteri keuangan negara 
bagian “Madras, K.B. Copala 
Heddy, dikalahkan oleh lawan- 
nja dari partai Krishak Maj- 
door Praja, jaitu partai jang 
memisahkan diri - dari Partai 
Kongres. 

Daerah2 kemenangan 
“ . . 

kominis: 
Kaum. komunis telah mensja- 

tat hasil2 bagus di Hyderabad, 
Tranvanore dan Cochin. Di Hy 
derabad sampai sekian djauh 
mereka telah memperoleh 17 
buah kursi terhadap 30 kursi 
untuk Partai Kongres. : : 
Dewan Perwakilan Rakjat di   negara bagian ini mempunjai 

  

Penjumpahan Pe 
ladjar Imigrasi 

  

Imigrasi (Djakarta) baru? in   
PM NA MEN INAA 2 Ali MESUM 27 Milk. dian Am: 

hari kemudian pulau tsb. yan 
tu 'ontjatan djika keadaan se 

darj pasukan? guerilla anti. 
kok dengan markas?nja  dizu 

1 Divisi Angkatan Perang 
Nasionalis telah tiba baru2 ini 

dipulay itu untuk menjam- 
pingi pasukan? djenderal Ho. 

Katanja. sa ah satu dari peker- 
diaannja jang terutama jalah 
mempersatukan berma'jam2 ke 
satuan guerilla jang ada diba- 
wah pimpinan perwiranja ma- 
sing komando. 
Ini adalah jang terpenting, ka- 
rena pembesar2 Nasionalis men 
duza bahwa RRT. dalam waktu 
Singkat ini akan. mengadakan 
serangan besar2an anti-gueril-       an. Mereka mengatakan, sera- 
ngan besar2an ini akan mem- 
buka djalan utk satu S:cot ke 
Asia Tenggara, Dapat diterang 
kan. bahwa djenderal Ho telah 
berkali2 mengirimkan surat ke 
  

“Semoga segera lenjaplah per 
tiek'jokan politik dikalangan 
bangsa kita, djanganlah terla 
lu merepotkan politik dan poli 
tik, tapi tengok kerdjakan dan 

kerdjiakan lapangan2 ekonomi 
sosial jang masih. braak 
bero ini”.   

ALAM MINGGU JANG lampau pemilihan? umum di In- 
dia berlangsung seluruhn ja, karena 8 negara2 bagian su 

dah turut serta dengan kelima negara bagian? lainnja, dima 
ra para penduduknja telah mulai mendjalankan i 
sedjak pertengahan bulan Desember jl. Hasil? jang sedikit de- 
mi sedikit mulai masuk dari 8 negara? bagian ini. diantara- 
nja Bombay Madras, Bihai dan Bengala Barat hingga 

Dan: selamat  bahagialah 
pembatja jg budiman lagi ter- 
tjinta semua 

2» 
6 an 

Opi ega 
Mati 2m Terbanjak ' 

pemilihan? 

kini 
jg menggemparkan, 

Lampu ,Osram' 
Mode! Baru '' 
Sinarnja Sama Dgn 
'Sinar Siavg Hari 

I LABARATORIA pabrik 
Osram dj Heidenheim 

(Djerman) sekarang diaaakan 
pertjobaan2 dengan lampu te- 
kanan tinggi "xenon” jang ku 
rang lebih 100 kai lebih banjak 
memberi sinar dari pada lampu 
pidjar projeksi ig terkuat, Ini 
adalah lampu projeksi jang per | 
tjuxa dengan mengeluarkan | 
tjahaja gas tekanan tinggi 

Sardjana2 jang bekerdja pa- 
da penjelesaian lampu itu ha- 
rus memakai katja mata“ hi- 
tam untuk melihat sesuatu. 
Lampu itu dinamakan semen- 
tara .xbf”, terutama  pa- 
da pengambilan dan projeksi 
pilm2 berwarna jang masih be- 
lum mentjapai batas perkem- 
bangannja, memberikan faedah 
jang baik. Warna tjahaja ada- 
lah serupa dengan tjahaja pa- 
da sang hari biasa. 
  

175 anggota. Salah satu dari 3 
brans tialon komunis dengan 
mudah telah mengalahkan tja- 
lom Partai Kongres “Wali kota 
Hyderabad dengan djumlah su 
ara “sn tis kali .lebih-banjak. 
Di Tranvancore dan Cochin se- 
djumlah 20 kursi direbut oleh 

  

Para peladjar jg telah lulus dim udjian utk Djawatan 

akan dipekerdjakan sebagai komis pada djawatan tsb. Gam 
bar: Ketika “para peladjar itu sedang diambil sumpahnja 

oleh seorang pemimpin agaema. - 

  

Taiwan Bersedia 
Pulau Tachen Diperkuat Guna Meng- 
“ihadapi Kemungkinan Serbuan RRT 
H— Oleh: Ting Hui Tung — PANA3: Taipeh —., 

NTUK MEMPERSIAPKAN diri yhd, serangan RRT jang 
mungkin akan datang tiba2, pemerirtah 

Chiang di Taiwan telah memutuskan untuk sedikit2nja me- 
ngirimkan sedjumlah Argkatan Perangnja dengan setjara ter 
atur ke pulau Tacheng Keputusan ini telah diambil mengingat 

Ho Chun Uang. seorarg dari opsir? djendera isimo Chiang Kai 
Shek telah ditetapkan sebagai pemegang pimpinan tertinggi 

|   

! 
b 
| 

i disumpah. Nantinja mereka   LA Lema mena aanng A a.n   
Tiongkok 

g mungkin akan didjadikan ba- 
demikian ajauhnja. Djenderal 

RRT sepandjang pantai Tiong 
gusan pulau? tsb 

pada djenderalisimo Chiang 
Kai Shek minta penambahan Ke 
kuatan dengan djalan mengi- 
rimkar pasukan Nasionalis ig. 
verkcmpeet persendjataannja 
kepulau Tacheng. 

Meskipun banjak jang ber 
pendapat, bahwa RRT mungkin 
akan menduduki pulau tsb, le- 
bih lekas dari pada jang didu- 
ga semula. toch tidak akan su 
kar uk mereka untuk berbuat 
demikian dengan kekuatan per 
tahanan mereka jang  ditam- 
bah2 itu dan djuga dengan mo 
raal jang lebih baik. Akan 'te- 
tapi sebaliknja sumber2 militer 
menjatakan, bahwa kini soalnja 
mendjadi lebih sukar dan berat. 
karena kekuatan Angkatan: 
Laut RRT jang akan dikerah- 
an ada dibawah asuhan Sovjet 
Uni, tehnis maupun “ materieel 
Sekarang dalam Keadaan jang 
baik sekali, Kapal2.. Angkatan 
Laut RRT rata2 dapat ' men- 
tjapai ketjepatan 16 Knot ses 
d,am (1 knot sama dengan 
1872 M),- sedangkan kapal2 
Angkatan Laut pihak Nasiona 
lis hanja dapat mentjapai ke 
tjepatan rata2 14 knot sedjam. 
Meskipun hal jini selalu meru- 
pakan satu bahaja besar untuk 
kekua'an pihak nasionalis, 
akan tetapi disangsikan apakah | 
kekuatan angkatan Perang ' 
RRT akan kuasa memerangi 
Angkatan Perang Nasionalis. 

  
Dalam pala itu pemerintah 

Nasionalis achirnja toch me- 
mutuskan untuk membuat pu- | 
lau Tacheng sebagai benteng 
pertahanan dan dapat disebut- 
kan alasan2 terutama ialah 
sbb: 1. pulau tsb. dapat diper- 
gunakan sebagai ,listening 
posts” atau pos pengintai jang 
utama. 2 rentetan pulau tsb. 
dapat dipakai stbagai batu lon- 
tjatan untuk mempersiapkan 
serangan terhadap daratan 
Tiongkok kemudian hari. 3. le- 
bih mudah untuk memperta- 
hankan pulay itu mulai seka- 
rang dari pada “merebutnja 
kembali nanti djika telah djas 
tuh ditangan RRT sedangkan 
Angkatan” Laut RRT makin 
bertambah kuat. 4. Politik 
empuk” Amerika mengfienda- 
ki kaum nasionalis memegang” 

pulau tsb. Belum lama berse- 
lang ini djenderal Chase dari 
Misi Militer Amerika Serikat 
telah menindjau keadaan  pu- 
lau Tacheng itu (misi tsb. meli 
puti semua daerah jang . mem- 
punjai pertahanan angkatan 
darat, laut dan udara Tiongkok 
Nasionalis) dan ig. mengatakan 

bahwa, kesan didapat dari pu- 
lau Tacheng itu sebagai tempat 
batu lontjatan sangat. baiknja.. 

Lagi satu gambar dari re- 
sepsi tahun baru jg diada- 

lebihnja 

PASUKAN2 HO CHI MINH. 

Wilson Optimistis 
Dalam Th 1952 Ini 
Eropah Akan Menga- 

|tasi | Kesulitan2-nja 
Mengenai Persendja- 
'taan Utk Sistim 'Per- 
tahanan Atlantik 

HARLES E WILSON, Me na mnta Kan 
rika, pada hari Minggwy merar 
malkan bahwa dalam tahun 
1952, Eropah Barat akam dapat 
mengatasi segala kesukarannja 
dan akan dapat melaksanakan 
rentjama Atlantik 
Utara didalam pokok2nja jang 
terpenting. Didalam laporan “ri 
wulannja kepada presiden Tru- 
man, Wilson j 

Pandangan Wilson mengenai 
kemungkinan? bagi Eropah un 
tuk mentjapai penjelesaian da 
mai bagi masalah persendjata 
an kembalinja, adalah optimis 
tis, Soal2 jang dihadapi pada 
persendjataan kembali di Ero 
pah Barat itu, terutama ditim 
bulkan karena kesulitan? ke 
uangan di Inggeris dan Peran 
tjis, serta kurangnja produk- 
Si arang batu bagi keperluan 
perindustrian. 
Lapangan2 terbang perlu di 

buat, demikian juga halnja 
dengan depot2 dan pangkalan2 
Serta suatu sistim perhubu- 
ngan bagi tentera Pakt Atlan 
tik Utara jang telah bertam- 
bah kekuatannja itu. Selan- 
djutnja kapasiteit perindustri 
an perlu pula dipertinggi ign 
60” dari tahun jg Ialu. 

Diterangkannja bahwa pada 
achir bulan Nopember, oleh 
Amerika Serikat telah diberi- 
kan: 2.200.000: ton alat2 per- 
lengkapan "militer serta 14.000 
djuta dollar bantuan ekonomi 

sedjak petjahnja perang di 
Kerea. Akan barang2 keperlu 
an militer telah “dikirimkan 
sampai sedjumlah kira2 1600 
djuta dollar, belum terhitung 
kapal2 dan pesawat2 terbang 

jang dikirimkan kepada nega 
ra2 jang bersangkutan atas ke 

kuatannja sendiri. Tiga-perem 
pat bagian dari bantuan mili- 
ter jang diberikan oleh Ameri 
ka, telah menudju ke Eropah 

Barat sedangkan djumlah se 
telah dikirimkan ke 

Timur Dekat dan Timur Dja- 
uh dengan setjara jang agak 

ANAK DJEN. LE CLERC - 
TERTAWAN OLEH 

Menurut “berita harian? di 
Hanoi, maka pasukan? Wo Chi 
Minh telah berhasil menawan 

ietnan ls Clere, anak almarhum 
djenderal Philippe le Clere, jg. 
telah memimpin . tentara ke-2 
Perantjis, jang terkenal, jakni 
divisi Perantjis Merdeka jang 
bertugas di Afrika Utara se- 
lama p: g dunia ke-2 Mena- 
rut berita2 tadi maka Jeinan 
le Clare telah. masuk perang- 

kap pasukan 2 Ho didaerah su- 
- 

ngai ,,Day 

KAPAL PENUMPANG JG 
PALING MODERN. 

Johm Franklin, presiden. mas 
kapai pelajaran United Sta- 
tes Lines”, pada hari Minggu 
mengabarkan, bahwa pada tgl. 
3 Djuli jang akan datang, ka- 
pal penumpang jang terbesar, 
tertjepat dan termodern didu- 
nia, Sa na manga 

nja jeng TI ne. Kapal terse- 
ap buat it di Amerika. “De- 
ngan ketjepatan sebesar lebih 
dari 30 knoop, kapalkepunja- 
an USL. ini akan dapat me- 
njaingi. kapal jang manapun 
djuga didunia. ai 

Mean ngan 

.K.-Utara 

   
   

   AS (ea 

nja bukannja sadja pada 
“kulit-langsep”, atau “panda- 

ngan-mata jang bersinar2” dan 

sebagainja: tetapi umumnja pe 
ngertian tjantik itu diartikan 
sebagai harmonie dan kompo- 

sisi jang selaras dari segenap 
anggauta tubuh jang dirawat 

baik. Salah satu sumbangan jg 
baik guna menambah ketjanti- 

kan, jalah gigi jang terpeliha- 
ra, jang bisa mengkilatkan se 
njuman jang menarik. Dan se 
benarnja gigi jang terpelihara 
itu bukannja sadja penting bu 
at menambah ketantjikan, te- 

| tapi perlu pula untuk mendja 
ga kesehatan, 

Untuk memelihara gigi de- 
ngan baik, di Indonesia ini be- 
lumlah biasa (kalau dibanding 
kan dengan dunia barat misal 
nja) bahwa seorang prija atau 

  

Setelah sekian lama tak mun- 
tjul. kini Helen Follett bersedia 
lagi untuk tiap minggu sekali 
memberi kursus ketjantikan 
chusus kepada isteri? para pem 
batja ,,Suara Merdeka” Kara- 
ngan? Helen Follett akan kita 
muat tiap harj Rebo. 

  

“wanita pergi ke dokter gigi un 
tuk. pada waktu jang tertentu 
memeriksakan giginja. Tetapi 
sebenarnja hal ini perlu: dan 

tak ada Salahnja bila sekarang 
dimulai kebiasaan untuk tiap 
6 bulan sekali memeriksakan 
keadaan gigi njonja atau sua 
mi njonja kepada seorang cbk 
ter gigi jang ahli. 

Salah satu djalan jang se 
Cerhana dan praktis untuk me 
melihara gigi dengan sebaik2- 
nja, tak lain jalah sikat dan 
tapal gigi (tandpasta). Sikat 
harus segera digunakan tiap 
kali sesudah ' makan untuk 
menghilangkan turahan2 ba- 
han makanan jang masih ter- 
selit didalam tjelah2 gigi. Se- 
bab turahan2: makanan tadi, 

M abaya Cigi. 
ETJANTIKAN ITU letak — Oleh: Helen Follett -— Ji sekali? tidak boleh dipakai 

rusak enamel atau bagian luar 
jang memulas gigi itu. 

Tjara menggu- 

nakan sikat. 
Sebelum sikat digunakan si 

kat tadi harus gibasahi dulu 
dengan air jang dingin,  Sesu- 
dah dipakai sikat pun harus 
Ribersihkan dengan air dingin 
sad dengan seksama sekali. Se 
landjutnja harus digantung- 
kan atau didjemur ditempat jg 
terbuka, jang tidak memung:. ' 
kinkan sikat tadi disentuk atau 

| mendapat kontakt dengan ba- ' 
(rang apapun. Dalam tempo 24 
| cLam sesudah dipakai, sikat ta 

  dalam waktu jang Singkat sa 
dja setjara chemis bisa malih 
atau menghasilkan zat2 chemis 
pula jang akibatnja sangat me 

  

  

     

   

lagi. Maka itu njonja harus me 
ajediakan lebih dari satu sikat. 

Jang harus njonja perhati- 
kan jalah bahwa baksil2 jang 
berbahaja buat gigi bisa tum 
buh dengn leluasa pada sikat 
gigi ig setengah basah-basah-. 
panas. Bila sikat jang demiki- 

kat gigi, tentunja baksil2 tadi 
akan “melontjat” pada gigi jg 
sedang disikat. Ini harus ditje 
gah. Maka sikat sesudah dipa 
kaj harus dirawat benar2 hing 

| ga ia mendjodi kering.   
  

kan perhiasan jg tak ter- 
nilai jg menambah ketjan- 
tikan seorang wanita. 

  
  

ngumumkan perang 

Manu: 
Ia Sangat Enthousiast 
Mengenai Bantuan 
Pem. USA Kepada 

Kaum Tani 
EGAWAI TINGGI pada ke 
menterian pertanian In- 

donesia dan dulu Menteri Per- 
tanian RI (Jogja), Tandiono 
Manu jang kini berada di Ame- 

#@i | rika Serikat menjatakan. ba- 
hwa Indonesia. akan: banjak 
mendapat faedah djika meng- 
adakan rentjana seperti djawa- 
tan urusan pertanian AS, jang 

pemberlan bantuan kepada 
daun tani jang mempunjai pen 

dapatan ketjil utk membeli ta- 
nah dan utk. mendirikan bangu 
nan? utk. pertanian Manu me-     Utk Djadi Anggauta 

  

Yung, kepada. sekretaris 
deral PBB Trygve Lie, pada: 
tanggal 2 Djamuari jbl. Da am 
kawat tsb. Korea Utara mengu 
“langi permintaannja supaja di   “kan oleh walikota Djakarta 

di kediamannja. Tampak: 
Presiden jg beserta njonja 
menghadliri resepsi itu, se- 

dang bertjengkerma dgn. 
para undangan lainnja. 

  

  pihak komunis terhadan 39 bu- 
ah untuk Partai Kongres, se- | 
mentara diumlah kursi dalam ' 
Yewan perwakilan disini selu- !   ruhnja berdjumlah 108 buah. 
(Reuter) aa 

  

  
  

  

terima mendjadi anggota PBB, 
| Surat permintaan, jang ' perta- 
ma mengenai soal tsb. telah 
diadjakar oleh Korea Utara da 
lam Tg Februari 1949 (Ant. 

Ta 3 

  

negeri Korea Utara, Pak Heat 

njatakan, bahwa selama meng- 
adakan perdjalanan ' penjelidi- 
kan dua buan di AS ia telah 
mempeladjari rentjana?2 peme- 
rintah AS dalam lapangan har- 
ga hasil pertanian. soal pasar 
an soal pemberian pirdjaman. 

Ia telah peladjari bagaima- 
na pemerintah AS. memberi- 

pada kaum tani ketjil, orang 

tani jang tidak 'punja tanah 
sendiri dan kepada buruh tani. 
Pindjaman2 ini untuk sebagian 
besar adalah didasarkan atas 

kesanggupan dan kemampuan 
sipemindjam. Tudjuan dari pin 
djaman2 ini ialah untujs mem- 
perbesar produksi 'pertanian, 
untuk membeli tanah atay un- 
tuk memperbaiki tanah perta- 
hian dengan djalan mend'rikan 
bangunan2 baru. 

Manu memtidji djawatan produk 
Si dan pendjualan A-S, jang menje 
diakan bantuan harga kepada kaum 
tani, mendjual hasil buminja. me 
njimpan gandum, mendjual barang2 
jang kelebihan dan menetapkan kwa 
litet dan deradjat barang dagangan. 
Dikatakannja, bahwa kemana sa 
Aja ia pergi, ia mendapati xaum ta 
ni Amerika "jang ingin sekali. me 
ngetahui” tentang Indonesia Jan me 
nerangkan kepadanja apa tang ja 

| Ingim ketahui dilapang pertanian, 
(Manu akan bertolak ke Indone 

sia pada achir bulan Djanuari sete 

  
Le mengundjungi Djerman dan Ita 
lia, (Pig) 4 

Definisi Agresi 
Menurut Faham Soviet Russia: Djuga 
“Mengumpuikan Tentara Ditapai- - 

Batas Akan Termasuk Agresi? 
Ss OVJET UNI dalam sidang ' PBB harj Senen mendjelaska:: 

"tentang arti "aggresi” da lam naskah resolusi jang dike. 
“mukakan pada Panitia Hukum. Sidang 
Sovjet mengenai "aggresor” jalah negara jang mergumumkan 
perang terhadap negara lain atau menjerbu wilajah negara 
tsb dengan pasukan? bersenijafa. sekalipun 

Umum PBB. Definisi 

dengan - tak  me- 

Sjarat2 lainnja jalah: 1. 
(Mengadakan pengeboman 'atas 
wilajah negara lain atau k- 

ngan sengadja menjerang ter- 
hadap kapal2 - atau pesawat2 
udaranja. 2. Memasuki perba- 
tasan negara lain dengan tak 
mendapat izin dan tetap ting- 
gal di daerah tsb., setelah wak- 
tu Zin itu berachir. 3. Menga- 
dakan blokade angkatan laut 
terhadap pantai dan pelabuh- 
an2. 4. Beri bantuan kepada ge 
rombolan2 bersendjata jang di 
organisir dalam ' wilajahnja 
Sendiri, menjerbu wilajah ne- 
gara lain atau menolapx permin- 
taan untuk menghentikan ban- 
tuan jang diberikan kepada 
gerombolan? itu. 

Sovjet Uni dalam dokumen- 
nja tadi njatakan selandjutnja, 
tiada suatu negara jang berhak 
untuk menjerang negara lain 
dengan alasan politis, strategis 
atau ekonomis tidak berhak 
untuk menghisap (eksploitir) 
kekajaannja dan pula tidak 
untuk memperlindungi penana- 
man modalnja.   

kan 'pindjaman jang tidak bisa ' 
didapat dari lain2 sumber ke-' 

Aggresi tak dapat dimaaf- 
' kan djuga, karena suatu bang- 
ca dalam keadaan terbelakang 

ruk atay jang masih mengala- 
mi kekatjauan disebabkan oleh 
revolusi ,kontra-revolusi atau 
serang Saudara. 

Sovje: seterusnja mengang- 

zap pula, bahwa pelanggaran 
perdjandjian2 internasional, 
perdjandjian2 perdagangan asn 
konsesi2 ekonomi tak tjukup 
mendjadi alasan untuk adakan 
serangan. Dan tidak pula dipu- 
tuskannja hubungan2 diplom- 
tik atau ekonomi, pemboikotan 
ekonomi, tak membajar ku- 
tang, mengadakan pembata- 
san2 immigrasi atau melang- 
gar hak2 is'imewa diplomatik. 

Bila suatu Megatra tak membo'eh 
kan pasukand9 bersendjata  neyara 
lain meliwati wilajahnja utk pergi 
ke Negara ketiga atari mengambil 
tindakan? jang belsifat, agama atau 
antiagama atau menimbulkan jinsi 
den2 perbatasan, itu semua tak 
dapat dipakai sebagai alasan untuk 
adakan serangan. Kemudian Soviet   

N 

dengan pemerintahan jang bu-. 

dalam definisinja ifa menjatakam ' tuk Thenjelesaikan sengketa 
"bila suatu negara mengetahui negara Pgan tjara9 divlo1matik dan Ga 

| P3 

WARTAWAN Pia dari Solo 

purut orang2 jg menjaksikan 

tjot di Rreng gunung Lawu te 
(ah terdjadi perkelahian jg serue 

150ang xorusak “tedanan Aja- 

|gung para petani disana, dgn. 
serombongan angjiag hri jg 

tnelalui 

banjak sekali jg djatuh men- 
(jadi mangsa andjirg hutan tsb. 
Antara lain 
atau pemimpin gerombolan: ke- 
ra tadi telah dirobek-robek dan 
ditelan oleh penjerang. 3 

b LFONSO Fernandez,” se- 
orang anggota pasukan 

pendjaga panai Argentina, dig 
kabarkan mengaku telah meme 
tjahkan rekord dunia selai: Ia 
katanja. tin: didalam air dgn : 
kaki dan tarigan di-ikat, sela 
ma 12 djam 1,4 menit. 

- 

Bendera Libya 
Buat Pertama Ka 

Berkibar Disamping 
Bendera2 Internasional 

. Lainoja “4 Ba aa da 
bulan-sabit pada hari Senen 
untuk pertama kalinj 

na menteri an U 
Muntassan Bey tiba di Paris 
utk, menghadiri "5 
Umum PBB jang sekarang. 

“Bendera tersebut dikibarkan 
didepan  -edung hotel temvat 
kewgaman perdana menteri be- 
serta tiga orang nenasehatnja, 
Kedatangan perutiisan Libia 
ialah untuk m uti pendeba- 
tan dalam Sidang Umum: me- 
ngenai lahirnja negira E int 
dan permiftaannja untuk men- 
djadi anggota organisasi PBB. 

  

  |. —Dua pegawai Kementerian. 
Pertanian ialah Suparna Sas- 
itradiredja dan Mahfudi akan 
dikirim ke Hawaii, 
dan Nederland untuk mempela 
djari soal2 tuinbouw dinegara2 
tersebut. Mereka akan berang- 
kat dari Djakarta pada perte 
ngahan bulan Djanuari ini. 
  

lainnja memusatkan banjak pagu 
kana, bersendjata exat petbatasan 
nja, megerj tsb berhak utk adakan 

| tindakan2-balasan militer tetapi. de 
ngan tak meliyati perbatasan Wan 

ykementara itu barus mentioba un 
“1 

Gigi jg mengkilap, merupa” |. 

mengabarkan, bahwa me- 

jxjara segerombolan kera.jang "5 

f/iduga telah datang menjerbu 
bukit Gadjahwungkir. . 

Diantara gerombolan kera tani 

»bangkongnja” 4 

nja . melam: 
bai? dinegara asing, ketika per 

- 

an ini digunakon buat menji- . 

2 "wang 

- 

condiri ,baru2 ini di bukit Pam“ G: 

- 

California . 

  
     

          

  

  
 



    

5 #8 Berita2 Dalam Negri 

»KOL. BAMBANG SUGENG 
TURUT KURSUS APLIKASI. 
“ Minggu pagi komandan divi- 

& si TT Djawa Timur kolonel| 
Bambang Sugeng berangkat de 
ngan pesawat terbang ke Dja- 

| karta untuk mengikuti kursus 
« aplikasi selama tiga balan, Pim 
|pinan divisi I untuk sementa. 
ra waktu dipegang oleh letnan 
kolonel Suwondo. 

KESATUAN KAUM PEN- 
SIUNAN MENUNTUT. 

Kesatuan Kaum Pensiunan 
beberapa hari jl. mengadakan 
rapat bertempat di Gedung Na 
sional Bubutan, Surabaja guna 

24 membitjarakan soal peraturan2 
» pensiun jg Kini berlaku, jakni 

RI dam dari RIS. Achirnja 
Yapat mengambil resolusi jang 
“ mendesak para jg berwadjib 
supaja setjepa' mungkin hanja 

| berlaku satu peraturan pensi- 
un. Seandainja rentjana, jang 
dibuat oleh. menteri keuangan 
itu tidak disetudjui oleh parle 
men, maka" kaum pensiunan 
akan mengadakan demonstrasi 

dimuka gedung parlemen. 

PEGAWAI TINGGGI PTT 
» KP EROPA. 

Kepala djawatan PTT selu- 
— yuh Indonesia, mr, R. Soekar- 

dan menjatakan bahwa da am 

waktu singkat ia akan menga- 
Gakan perdj orientasi se 
lama beberapa bulan kepelba- 
gai n di Eropa Barat. Ia 

Pe kermiltaud akan mengundjungi 
beberapa pabefik besar jg mem 
buas 'instalasi2 modern untuk 
keperluan PTT. Selain dari itu 
akan dikundjungi djuga pabe- 
rik2 besar-seperti Philips dari 
paberik mana, mr Soekardan 
telah menerima surat undangan 
Dalam perdjandjiannja itu mr. 
Soekardan akan disertai oleh 
tuan P.J. Loomeyen penasehat 
"umum PTT, jg setelah selesai 
berdjalanan akan menggabung 
"kan diri kepada delegasi Indo- 
nesia jg sementara itu sudah 
bertolak “ke Brussel untuk 

« menghadiri Kongres pos sedunia 
dalam bulan Mei 

CREDIT PADA PETANI. 
Oleh pemerintah disediakan 

wang sedjumlah 16 djuta ru- 

- 

D deka Wa.ikota Surakarta 

  
Kerugian Kabu- 
paten:iBandung 
4 Selama Th Jl 315 

4 Djuta, 941 Rumah 
Hantjur, Akibat Aksi 

Gerombolan2: 

MW URUT TJATATAN ter- 
achir jang telah diketa- 

hui oleh pihak jang berwadjib, 
dikabupaten Bandung kerugian 
rakjat karena penggarongan, 
ramah? dil, jang dilakukan oleh 
gerombolan bersendjata selama 
tahun 1951 adalah sedjumlah 
Rp 3.440428,15. Menurut tja 
tatan itu, djumlah rumah sela 
ma tahun 1951 jang dibakar 
ada 941 buah sedang pengga. 
rongan2 terdjadi pada 3736 
buah ramah. Dari angka? jang 
kita terima dapat diketahui ba 
bwa ,aksi gerombolan” itu me 
muntjak pada bulan Maret '50 
dan selama sebuan itu telah 
terbakar 435 buah rumah dan 
penggarongan terdjadi pada 
1058 rumah. 

Pada bulan? Djuli dan Mei 
perbuatan2 gerombolan itu 
nampak paling sedikit, jaitu 
hanja ada 2 rumah jang diba- 

rumah jang digarong Pemba- 
karan rumah2 nampak berku- 
rang lagi pada bulan? Agustus, 
Oktober Nopember dan Desem- 
ber 1951, akan tetapi peram- 
pokan2 tetap banjak terdjadi, 
rata2 tiap bulan 200 rumah, 
bahkan pada bulan “Oktober   piah untuk memberikan kredit | 

kepada para petani di Djawa | 
Bawa: dim. hubungan pemberan 
ftasan apa jg dinamakan sistim 
idjon. Berhubung dengan itu di 
Bandung telah dibentuk sebuah | 
pani'ia propinsi jg berkewadji- 
ban melaksanakan - pemberian 
kredit2 itu 

PERWAKILAN SWIS DIDIRI- 
KAN DI DJAKARTA. 

"Dari ibukota Swis, Bern, AF 
“P kabarkan sidang Dewan Fe 

deral Swis kemaren tik memu 
tuskan utk mendirikan perwaki 
lan negeri Swis di Djakarta jg 
akan dikepalai oleh counsellor 

legasi Rene Naville. Naville 
akan segera bertolak ke Djakar 
ta-untuk mendjabat sebagai ku 
asa-usaha. Rene Naville dilahir 
kan dikanton (wilajah) Djene 
wg th 1905 dan mulai bekerdja 

. dilapangan diplomatik pd. thn. 
1931. Djabatannja jang tera- 

-chir diluar negeri jalah seba- 
gx kuasa usaha Swis di Vene 
zuela tahun 1949. 

PERDJALANAN LOKO- 
MOTIP BARU 

Pada hari Minggu jang baru 
lalu telah -ditjoba perdja- 
lanan lokomotip baru buatan 
Krupp antara Surabaja - Ma- 

“2 Jarig n.p dgn. hasil jg memu- 
askan, Koresponden PI Aneta 
mendapat ke-erangan, bahwa 
Sementara ini sudah ada di In 
donesia sedjumlah 80 buah da 

“eri 100 lokcrpotip2 jang telah di 
pesan dari Kruyo.. Dari djum- 
lah tsp. 10 buah'dikirim ke Dja 
wa Timur. 2 

PADJAK DI DAERAH DJA- 
KARTA 980 DJUTA. 

Menurut keterangan kepala 
Djawatan Inspeksi Keuangan | 
Djakarta R. Soewalli, peneri- | 
mpan padjak didaerah Djakar- 
ta Saban tahun meningkat te- 

.Fus: tahun “1949 berdjumlah 

P0 ajuta, tahun 1950 734 dju- 
ta, sedang tahun 1951 hampir 
980 djuta, jng berarti melebihi 
taksiran semula (menurut tak- 

siran hanja 800 djuta). Dika 
Ailina: bahwa djumlah padjak 
jang masuk diseluruh Indone-s 
sia ada 1886 djuta ini berarti 
bahwa separonja didapatkan 
dari daerah Djakarta. 

DUNIA PENDIDIKAN 
.DI ATJEH, " 

|. Dari kalangan. jang menge- 
“tahui didapdt. kabar, bahwa 

| oleh karena kekurangan tena- 
““ga2 guru, maka pada perte- 
.ngahan bulan Djanuari kelas 
HI dari SMA bag, B di Kuta- 
radja akan dipindahkan ke Me- 
dan. Selandjutnja didapat ka- 
bar, bahwa untaik menjokong 
DPediransUnipersitet Sumatera 
“Utara di Medan, murid# dari 
semua sekolah di Kutaradja 
tiap2 bulan telah" bersedia 
memberikan sokongan masing2 
Kp. 1— seorang selama 3 bin 
berturut-turut, 

(kerugian berupa benda dan 

| uang kontan jang diderita oleh 

sampai terdjadi di 776 rumah. 
Meskipun demikian djumlah 

penduduk adalah pada bulan 
Agustus jang terbesar jaitu 
hampir Rp. 700.000—, pada 
bulan Maret Rp. 624 000.— se- 
dang pada bulan2 lainnjag an- 
tara Rp. 40.000— - sampai 
Rp. 430.000.—. 

Berapa djumlap korban ma- 
nusia selama itu mas'h belum 
diketahui dengan pasti (Ant.). 

PJALAN NEGARA Di 
SUMATERA SELATAN 
Wartawan PlI-Aneta di Pa- 

lembang mendapat kabar, bah- 
wa bagian udjung dari Djalan 
Negara di Sumatera Selatan, 
antara kota Paleribang sampai 
kebatas propinsi Sumatera Te- 
ngah, jang. pandjangnja 230 
kilometer akan diperbaiki se- 
tjara besar2an dengan bantu- 
an ECA. Usaha perbaikan ini 
akan dilakukan tahun ini dju- 
ga. Dalam usaha ini ECA akan 
memberikan bantuan berupa 
alat2 besar modern. 

UANG RMS BEREDAR 
DI BANJUWANGj? 

Mururut tuan Sujit kepa- 
Ia djawatan penerangan kabu- 
paten Banjuwangi, baru? ini 
di Srono (Banjuwangi) bere. 
dar beberapa lembar uang 
», Republik Maluku Selatan”. Se 
telah diketahui oleh polisi uang 
ini disita, tetapi kingga kini be- 
lum diketahui siapa jang menge 
darkan uang RMS itu.- 

  

Niver a dull moment 
Seorang bintang panggung jg su- 

dah biasa akan kemewahan2 dikota 
New York, pada suatu ketika telah 
djatuh tjinta kepada seorang com- 
boy, dan memilih penghidupan jang 
berat diatas kemewahan. “Tentu sa 
dja dalam menempuh hidup sebagai 
seorang isteri peladang ini, penjanji 
tadi mengalami kesulitan jang meng 

kar dan masing2 43 dan 72: 

Sistim Administrasi 
Keuangan Kota Solo 
Akan Dimodernisir Dgn!Alat2 Dari Ame- 

«rika, Keterangan Walikota Moh. Saleh 
ALAM SATU pertjakapan dengan Wartawan Suara Mer- 

kan tentang hasil? dan kemad 
Besar Surakarta serta kesulitan? jan 
lama th 1951 jl. dan mengenai Ian 

lah lebih rege Djika dulu me- 

|   gelikan. Film jang kotjak lutju ini 
dengan Irene Dune dan Fred Mec- 
Murry dapat pembatja saksikan di 
LUX. 

The 13 th. letter 
“Di Orion mulai kemaren telah di- 
putar sebuah film jang menarik dan 
dari awal sampai achir diliputi oleh 
suatu rahasia mengikat. Disebuah ko 
ta di Canada pada suatu saat telah 
disebar surat2 kaleng jang isinja 
menghendaki hilangnja seorang dok- 
termuda. Semua dakwaan jang  ma- 
tjam2 telah disebar2kan “melalui su- 
rat tadi dan achirnja seorar'g pasien 
rumah sakit telah mendjadi korban 
dari fitnahan2 surat kaleng tersebut 
Charles Boyer kembali menundjuk 
kan permainan jang bagus dibantu 

oleh bintang film jang tak kalah 
terkenalnja, Linda Darnell. Sebagai 
extra diputar film berwarna menge- 
nai Bermuda.   

GEROMBOLAN MENJERAH- 
KAN DIRJ. 

Tanggal 6/1 jl. djam 4 siang ' 
"13 erang gerombolan jang di- 
pimpn oleh Mat Sadun dan 
Guntur telah menjerahkan diri 
kepada pihak pemong pradja 
Titemas 2 Km, dari Bogor be- 
serta Sendjatanjg jang terdiri 

. dari Lewis, granat dan bebera- 
“pa putjuk senapamnja, Mereka 
menjatakan telah “nsjaf dan 
bersedia kembali sebagai ang- 
gota masjarakat biasa, 

  

Edge of Darkness 
jang diputar di Metropole 

dengan Errol Flynn dan Ann She- 
ridan ini mengisahkan suatu aksi 
gerakan tanah di Norwegia melawan 

tentara pendudukan Nazi.  Persia- 
ipan2 jang harus. dilakukan oleh 

| Koenig Brogg sebelum mendapatkan 
persendjataan, ketakutan — penduduk 

(bila aksi penjerbuan ini gagal dan 
disamping itu perbuatan chianat jg 

'achirnja djuga tak lepas dari huku- 
man, semuanja telah dipertontonkan 

setjara sederhana, tetapi tjukup me- 

Film 

# 

Moh. Saleh telah mentjeritera 
jang telah diperoleh Kota 

telah dihadapinja se- 
jg akan ditempuh da 

  
lam mengindjak th. 1952 ini Mengenai apa jg telah tertjapai 
dalam tahun 1951 Walikota Surakarta katakan. bah 
dak merasa ketjewa akan tetapi merasa 
hwa ada kemadjuan, itu sudah terang. . 

Beberapa hal jang menggam 

wa ia ti 
puaspun tidak. Ba- 

birakan dapat ditjatas disini. j 
bahwa ketegangan (Wrijving) 
antara pegawai Non” dan 
.Co” kini -eah tidak ada. Pe-| 
gawai2 Co jang dulunja diturun | 
kan setingkat, dalam inpassing | 
fase ketiga telah dinaikkan lagi 
vingkatamnja, Djuga DPRDS 
Kota Besar Surakarta Kini te- 

reka hanja mementingkan s0112 
politik sadja, kini mereka 'elah 
mulai 'ebih mementingkan ke- 
pentingan2 daerah,  kepen-! 

tingan2 penduduk. Tiap si- 
dang DPRDS kini mesti dapat 
mengha'Silkan suatu atau lebih 
verordening2 (peraturan2) ha- 
ru jang bermanfaat bagi Kota 
Besar Surakarta, -: 

Systeem administrasi ke- 
uangan-pun kini telah madju 
dan teratur Systeem-kasbon se 
peri dalam djaman perdjoa- 
ngan jl. Sudah tidak ber'aku la 
gi dan diganti dengan sys- 
teem-mandaat, jang biasanja di 
pakai. 
Bahkan mulai tahun 1952 inj Pe 

meriitah Balai kota Surakarta telah 
merubah sysfeem administrasi.keua 
ngan seluruhnja, untuk diganti dg 
systeem administrasi.keuangan jang modern dengan memakai mesin? ba' 
Y4 datj Amerika Dengan systeem 
baru dan modern ini admimistrasi. 
keuangan Pemerintah Balaikota Su 
Takarta diharapkan akan lebih sem 
purna lagi. Diadakannja systeem 
administrasi.keuangan jang baru ter 
Kan adalah atas Nasehat Dr. Abu 
ari, 
Dalam tahun 1952 ini jang akan 

segera dilakukan oleh Walikota Su rakarta jalah pengangkatan Lurah? 
darj kalurahan9 baru jang telah di 
masukkan kedalam daerah Kota Be 
sar Surakarta. Mereka itu hingga se 
karang masih belum  mempbunjai 
status pegawai dan belum digadji 
menurut P:/G.P, Dengan pergangka 
tan itu nanti mereka akan memnu 
njai status jang sama dgn lurah2 
lainnja dalam Kota Besar Surakar 
ta dan digadjih menurut ketetapan 
ketetapan dalam P.G.2. 

Sebagai suatu hal jang mergetje 
wakan oleh Moh. Saleh dikemuka 
Kan tentang belum adanja keten 
tuan jang pantas mengenai uang ke 
hormatan bagi Ketua dan Wakil 
Ketua DPRDS Kota Besar Surakar 
ta. Apa jang mereka terima seka 
Tang inj adalah djauh lebih sedikit 
dari uang kehormatan para anggau 
ta DP.D. sedang mengingat  kedu 
dukannja maupun 'pekerdjaannija ti 
Gaklah seharusnja demikian 

Walikota Moh. Saleh harankan, 
agar segera ada peraturan jg memu 
askan mengenai uang kehormatan 
bagi Ketua dan Wakil Ketua DPR 

“89 Angkatan Darat 
T. D. Th./Di. Diponegoro 

Ki III Bn 428 

Telan gugur sebagai ,,Kusuma Bangsa” — di Madan Pertempu- 
ran” — didalam gerakan pengediaran terhadap pembrcntakan Sofyan es: 

Pada tgl. 3 Januari 1952. djam 13.00 — di desa Gunungtjilik/Wur- 
jantoro/Wonogiti/Solo, 
1 Mds Djimbeng Sujahman Stbn, 126795. 

) Angg. Peleton I, Ki. III/498/Prgl. 5 

Prds. Suradji, StbD. 126784, 
Angg. Peleton II, Ki. NII/428/Prel. 

3. “prds Radjak. Stbn, 126772. 
' “Angg Peleton II. Ki, IIT/498/Prgi. 

a. Kepada keluarga , Pahlawan” tsb. — kami utjapkan tu'uf berdu. 
ka tjita — semoga ,arwahnja dapat diterima dihariba'an —' Tu. 
han Swt. 

'b: Kepada para Perawat/penjelenggara — di dalam pemakaman Dje- 
Magjah para Pahlawan” tsb. — kami utjapkan diperbanjak teri. 

ih 
5 ny Spa : Tertanggal, 3 Jan. 1952. 

! $ atas n 
Ki III. Bn, 428/Prel./III 

2. 

1 an 
Lid. Hertu Safitoso. 

  

| Utjapan terima kasih 
Dengan djalan-ini kami sampaikan kepada Saudara? dari 

Instantie Tentara/Civiel maupun segenap lapisan masjarakat 
di Surakarta, jang telah menjumbang tenaga, moreel dan ma- 
terisel pada waktu pemakaman djenazah anak/suami/saudara 
kami: 

Majoor SUNARJO 
. Kmd. Bn. 417 Be. Panembahan Senopati 

7 Div. Pangeran Diponegoro. 

(gugur pada tgl. 5/1-52 dan dimakamkan di Makam Bahagia 
Surakarta pada tgl. 6/1-52), kami tumpahkan diperbanjak te- 
rima kasih, disertai do'a. ke Hadlirat Allah s.w.a., semoga Ia 
menurunkan rachmat-Nja kepada para dermawan sekalian. t 

K Kami segenap keluarga jang berduka: 
1. Nj. Sunarjo, Solo 
2. Nj. Suroprasetyo, Solo. 
3. R, Wignjosardjono, Solo 
4. Sumarto, Sclo. 
5. Sunarto, Serrarang. 
6. FI. Wignjoprasetyo Djokja. 
1. Brotoprajitno, Surabaia. 
8.  Istrining, Surabaia. 
2. Anomsewojo, Karangpandan. 

ma 

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan tercjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau, dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu, akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjah- 
kan kesulitan. Perantaraan surat boleh kirim tiga pertanjaan 
disertai postwissel R. 25,—, berikut keterangan kelahiran dan 
pekerdjaan. 

M.S. RAHAT Okccultist 
Seteran 109 — Telf. 1123 — Semarang. 

  

1196 KAWIN 8531 / 
BERTJERAI. 5 

Menurut tjatatan, sampai achir 
tahun ini dalam kota Semarang ter 
tjatat 7.196 orang jang kawin, 3.531 
bertjerai dan 136 rudjuk. Penerima: 
an uang dari perkara2 tsb. ada Ik. 
Rp 49.145,— 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa dalam tahun j.b:l. ini pihak 
jg berwadjib telah dapat menjelesai 
kan dua perkara jang ,,aneh”, jaitu 
dua orang lelaki jg dengan surat 
keterangan pihak jg berwadjib ,.di- 
izinkan” kawin dengan anak 
tirinja sendiri. 

Tegasnja, A. telah kawin dgn B: 

  

  DS, jang seimbang dengan kedudu- 
kannfa Sidalam masjarakat. 

Demikian antara lain. Walikota 
Moh. Saleh. 

—...  mumena 

padahal B. ini telah mempunjai anak 
perempuan jg dewasa: kemudian A. 
tadi dgn surat jang didapatkan dari 
pihak berwadjib telah kawin ,,sjah”   kabar Kota 

PERTEMUAN PEMBESAR? SI 
PIL DAN MILITER. 

Untuk segera mengembalikan kea 
manan diseluruh Djawa “Tengah, 
maka pada tg. 8 Djanuari kemaren 
panglima Divisi bersama gubernur 
Djawa Tengah telah mengadakan 
pertemuan dgn pembesar2 militer dan 
sipil di Solo. Dalam pertemuan tsb. 
telah dibitjarakan segala akibat jang 
telah timbul karena pemberontakan 
ex-Bn. 426 ini dan usaha2 jg perlu 
didjalankan untuk mengatasinja. Se 
landjutnja dapat ditambahkan bahwa 
berdasarkan keputusan panglima Ten 
tara & Terr. IV/Divisi Diponegoro 
maka mulai tg. 20-12-1951 panglima 
Divisi Diponegoro. memberi bebera- 
pa kekuasaan jg termaktub dalam 
SOB Stbl. 1939-582 jang telah di 
tambah dan dirobah, kepada koman 
dan Operasi Merdeka Timur V/S.T. 
3 (daerah Surakarta). 

LANGGANAN BIS 
KOTA NAIK. 

Mengingat naiknja harga bahan? 
pada umumnja dewasa ini, terutama 
harga bensin dan alat2 kendaraan 
bermotor lainnja, maka DPRDS Ko 
ta Besar Semarang memutuskan utk. 
menaikkan tarip lengganan Bis-Kota 
mulai 1 Djanuari 1952 jl. sbb.: untuk 
tiap anak sekolah Rp 10.— dan se 
tiap pegawai/pekerdja Rp 15.— se- 
bulan. 

DARI KALANGAN TIONGHOA. 
Oleh Tionghoa Sianghwee dikota 

ini telah dikirimkan undangan? ke- 
pada semua perusahaan2 kapuk di 
Djawa Tengah untuk mengundjungi 
rapat ig akan diadakan oleh Siang 
Hwee pada nanti hari Djumahat tg. 
11 Djan, djam 14.00 di Gg, Tengah 

  

dengan anak-tirinja itu. 
Kedjadian ini telah diketahui dua 

kali, dan oleh pihak pengadilan aga 
ma selandjutnja setelah diselidiki 
perkawinan itu dibatalkan lagi.     DITEMBAK RAMPOK. 

Bekel desa Baok (Salatiga) sdr, 

Ba meta mes roko MAYA D 
Pena Te mernaan| 0K0 MATA-DEWI 

Aa mengenai Kenalan menta 23 Sedia Special untuk Un 
kel hingga sekarang tidak meng BARU: 
chawatirkan. 

PINDAJF KANTOR. 
Kantor Inspeksi Pendidikan Masja 

rakat Kotapradja Semarang pada tg. 
9-1-1952 pindah dari Djalan Alun?- 
Selatan No.2 ke Djalan Purwodina 
tan No23, muka geredja blenduk 
Semarang. 

port 
Pekan Olahraga 

di Solo. 

Pada tg. 10 Djan. (besok) di Solo 
akan dimulai Pekan Olahraga bagi 
sekolah2 landjutan disana. Tjabang 
atletik akan merupakan" induk tia- 
aa olahraga dalam pertandingan2 sb: 

Sevan-nevan - Shantung linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo. Sharkskin 
Imitasi wool dan 100101, wool 
dl. matjam2. Harga melawan! 
  

300 djago tindju di 

Olympiade. 

Panita Olympiade di Helsin- 
ki mengumumkan pada hari 
Minggu bahwa kira2 300 orang 
djago2 tindju diduga akan tu- 
rut serta dalam pertandingan? 
tindju dalam Olympiade j.a.d. 

    

Tennis tennis di 

s Pakistan. 

Wladislaw Skenecki seorang 
pelarian bangsa Polandia, pa 
da hari Minggu berhasil menda 
patkan kedjuaraan tennis inter 
nasional di Pakistan, dengan 

Meninggal dalam 
perlombaan. 

  

  

jang paling baik ! 

  

   
Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, dan 

ketawa berseri”... berkat 

PRODENT - tapal gigi 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

   

   

      

    
    
     

  
  

Sa aa Pa AE TU Ba 

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

prangko. 
N.V. TJERMIN — Surabaja 

Pasar Besar 76/M. 
: ATAU 

nie KEnlaonle TEE 

  - 

SAKIT KENTJING?? Darah nanah, 

kentjing sedikit perih, dan sakit 
URUNOL tangg. dapat tulung f 12.— 
besar I 20— DARAH KOTOR?? 
Bisul Yuka. gatel dll. CERENOL da 
pat bkin baik f 12.— besar f 20.— 
ZALF f 3—  VITANOL PILLEN 

f 12.— besar f 20—: badan dingin   | lekas 
'Iang2 sakit linu pinggang pegel. VI. 
| TANOL tangg. bisa tulung RIGASTA 

tjapee (sexuele zwakte) tu 

PILLEN tahan lama (nikmat). SOR. 
GA-ISTRI PILLEN f .12— besar 
f 20.— DARSALIN bikin isteri sing. 
set kentjeng tangg. djempol 4 Rp. 
12— besar Rp. 20.— 
SIMAMON (SCHOONHEID PILL.) bi. 
kim kulit muka halus. bersih dan 

i kentjerg untuk orang muda mau 
jpun tua Ini pil tidak melainkan 
| untuk ketjantikan tetapi djuga bi. 
| kin “badan sehat dan selalu tetap 
tirggai “muda 1 stel R. 60.— 14 
stel R. 85 — 
Prijsc. gratis. 
THTO GIOK GIEM De Ind Krujderi 

Garg Tengah 22 — Semarang 
  

KURSUS BASA INGGERIS 
ran dengan surat, keterangar 
Indonesia. tjukup dengan arti. tjara 
membunjikan, 
dsb. 
Memakai sistim jx mudah dipeladjarj 
Gg. tidak memakai guru. Putra/ 
Putri Indonesia jg. inen menjum. 
bargkan tenaga dalam pembangun 
INDONESIA RAYA segeralah ber. 
langganar Peladjaran dikirim 4 Xx 
sebulan wang langg Rp. 3.— sebu 
lan. wang langganan dikirim lebih 
dwu. pada PENDIDIKAN UMUM 

Lawang — MALANG. 

tata basa  Jatihan2 

1 

Perabut untuk Rumah 'Tangga 
Djawatan, Kantor atau Perusa- 
han dapat di'ever dari perse- 
diaan dgn. harga panfas. 

Toko NJOHAR 
Duwet 69. Semarang. Tel 1942 

INI MALAM#D.M.B. 
Metropole 4.45-7.-9.15 (17 eh) 
Errol Flynn Ann Sheridan 

.sEdge Of Darkness" 

»Rex" 5.—7.—9.— (13 tah.) 
John Lund — Corinne Calvet 

My Friend Irma Goes West 
ORION: 5.—7.—9.— (17 th) 
Linda Daroeli Charles Boyer 

  

  

— 

  

  

—   J. Palmer Tomkinson, pelari ski 
Inggris ig terkenal waktu berlatih 
di Kolster (Swiss) telah dapat ke. 
tislakaan dan. tewas. 

mengalahkan djuara Pakistan 
Iftikar Ahmed dengan 6 — 1, 

6 — 8 dan 6 — 2 Felicissimo   73. Maksud djadakannja rapat tsb. 
adalah untuk mendjadikan Kapok- 
bond sebagai tjabang dari Tionghoa 
Sianghwee dah untuk menetapkan 
standaard kwal'teit kapuk. 

Roy Rogers 438 

Ketika itu Tomkinson sedang ber- 
latih untuk perlombaan merebut ke. 
Gjuaraan Inggris ig akan dilangsune. 
kan pada hari ini (Rebo). 

Ampen dari Pilipina dan Stra 
igth Clark dari Amerika dida 

lam pertandingan men-double 
telah mengalahkan Ahmed dan 
John Linck dengan 7 — 9 6— 
3 4-3   

  

nThe 13Th Letter" 
PENGABISAN 

Djagalan 6.45—9.— (17th) 

| Rakia Ibrahim - Serag Mounir 

Film Mesir jang paling baru 

  

  

  
YGU'VE MURDERED 
YOUR LAST MAN WITH 

  

— Kamu telah membunuh un 
tuk terachir dengan boemerang, 
Wallaby! Lepaskan sisa dari 
pada bahan pembunuhmu itu!!   narik, 

YOU'RE A SOFT-HEADED 
EFOOLf YOUINE GOT: To 
BE TOUGH To GET 
WHAT'!S COMIN' TO YUH 

YOU'RE RIGHT, 
WALLABY ! 
But ULL LET 
TH! LAW TAKE 
CARE OF YOU! 

YOU'LL NEVER 
PROVE ANYTHING 
ON ME, ROGERS/ 
IT'S YUST YOUR 
WORD AGIN! 

NE 

  
  

1 — Kamu seorang gila 
jang bodoh! Kamu tidak 
mau tahu, apa jang akan 
dapat menimpa dirimu ! 

— Tetapi kamu toch tidak '. 
akan dapat membuktikan sesua " 
tu, melemparkan tuduhan2 ke- 
padaku, Rogers! Ini hanjalah « 
kamu dan saja sadja jg tahu. “4 

— Benar pendapatmu itu, 
Wallaby. Tetapi saja akan 
memberi peringatan kepada pe | 
ngadilan supaja orang berhati2 
terhadap kamu! 

  

   
Va COPR. 1951, KING FEA 

— Sungguh benar 
laby. . 
(seorang muntjul dalam ' kegelapan). 

YORE SO RIGHT, WALLABY 
... AN! HERE IT.IS 

    bak Ines, 5D. 

katamu, Wal- 
. dan inilah jang kau-ingini! ! 
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»Suara Merdeka" 
di Kudus 

Agen 

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

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

TATA-USAHA | 

,Suara Merdeka" 

  

. 
Pa an 

  

SL aa rt rt” 

SENSASI 1952: ROSE, ROSE OF INDONESIA, I LOVE YOU 
lagu gembira jg. tiap orang akan siulkan, akan njanjikan, de- 
ngar diradio & tentu sadja isinja 

Hollywood Songbook No. 1 
dlm Rainbow-colors (klise & tjetak Kolff) dgn, do-re-mi & 
2 lagu film baharu (nootbalk) sedjumlah 30 lagu termasjhur: 
1 buku Rp. 6. 
(ongkos bebas): silakan pesan sekarang dengan poswesel pada? 

WAYANG PUELISHER, Preg. Bunder 18 — Surabaja 
Dikirim pertjuma: PLAN PROFIT 1952. 

  

  

      

  

Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit. leher, suara serak, asihma dan sakit tenggorokan d.L.I. 

Harga per botol 2 5— 
Pusat pendjual: 

Toko obat Terbikin oleh:     
NGOHOK TONG SENLO co Gang Pinggir 1 Semarang. HONGKONG 

Telp. 1658. 
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CITY CONCERN CINEMAS sana 
Iu. seg.Cumur) 

LUXES5.— 7.— 9m Ini Malam D:M. B. |5£$irene Dunne Fred Mc," Murray: . 
uNever A Dull Moment" Kesak — 

ag 

  

  

Lutju ! 
GRAND 5.—7.— 9.— Ini Malam penghabisan (17 tah 2. Th ca aw Farley Granger . Ba Bean amuel # Soiduyns sOUr. Very Owng Menggem-y 

Besok Malam Premiere 5,— 7.— 9. (u. 17 tahun) Lan Pan Aa | 54. Miro SLAVA'dalam ' — e Oo er ”: TP (ekor »The/BRAVE BULLS"" 
Menarik «4 — “£ Heibat' dan Menggemparkan 

INDRA 5.—7.—9.— Isi Malam D. M. B. “1 cas EPISODE KE II (TAMAT) Sa api COLUMBIA SUPER-SERIALS gx. be 

  

»Atomman versus Superman" La 
LEBIH:HEIBAT — LEBIH GEMPARI” — 

ROYAL 5, — R Ini Malam D.M.B, fu. m.Maria( — P. Ramlee —  Rokiah — Dana 

PP enshidupans 
Satu film Istimewa jang menggemparkan | 

INI MALAM D.M.B. (13 tahun) Ih Chih Mei sist) 
OXY 7 9 — 

ema mo Miss 
Li Li Hwa dim. 3 

  

  

djam 5. —7, 

: (SOLO KG . 
4 Mentan bean akan BP aa 
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