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. ini djumlah kelahiran 

  

    

  

kaan pada Seasa pa- 
mimpin deleyasi Sosials Bir 

, U Ba Swe, telah dipilih szba- 
ketua konperensi jang akan ber 

langsung hingga tanggal 15 Pja- 
nuari nanti. 5 

Dalam pidato penjambutannja, 
U Ba Swe antara lain menjatakan 
bahwa menurut pendapatnja Peran 
tjis kini sedang mentjoba menindas 
gerakan revolusi rakjat Vietnam 

merobah Vietnam mendjadi suatu 
| tempat ketegangan dunia. 

Sembilan negara Asia jg hadlir 
dalam konperensi ini ialah Dje- 
pang, Indonesia, India, Malaya, 
Pakistan, Birma, Libanon Israel 
dan Mesir. 

Selandjutnja hadlir pula utusan? 

dari partai2 Sosialis Afrika, jaitu 
dari partai Neo-Destour “Tunisia 
dan partai Konvensi Gold Coast, 
s€rta penindjau2 dari beberapa ne- | 
gara laimnja. 

Pemimpin Partai Buruh Inggris, 
Clement Attlee, pada Selasa sore 

ditunggu kedatangannja di Ra- 
ngoon. Partai Komunis Yugoslavia 
Gjuga kirim sebuah delegasi jang 
akan hadlir sebagai penindjau,, 

— Selandjutnja Reuter kabarkan: | 
Dalam pidato pembukaan. konpe- 
rensi partai2 Sosialis Asia di Ra- 
ngoon pada hari Selasa ini, ketua | 
konperensi U Ba Swe (dari Burma) 
mendesak, .supaja partai2 Sosialis 
Asia membentuk badan konsultasi 

diantara mereka, tetapi djangan 
membentuk organisasi jang bersai- 
ngan dengan Sosialis Internasional. 

Konperensi jang akan berlang- 
sung selama satu minggu ini akan 
membitjarakan soal2 bersama dan 
djalan2 jang akan mereka tempuh, 

-serta “hubungan “ partai2 Sosialis 
ia dengan gerakan? sosialis lain- 

   

U Ba Swe berseru kepada partai? 
Sosialis Asia, supaja mereka ,,agak 
mengorientasi kembali dirinja, dgn 

djalan menetapkan sampai kemana 
negeri2 Asia dapat tolong-meno- 
long . Menurut pendapatnja, nege- 

ri2 Asia terlalu menggantungkan 
nasibnja kepada beberapa negara 
jang tertentu, jang sudah madju 
Industrinja. 5 

" Pemimpin delegasi Sosialis Indo- 
'nesia, Sutan Sjahrir, menjatakan 
harapannja supaja konperensi ini 
iapat menghasilkan saling-menger 

fi jang lebih mendalam: mendapat 

(kan tjara2 untuk meletakkap dasar | 
jang kukuh, bagi kerdjasama anta 
ra kaum Sosialis Asia. (Antara). 

Memuntjak 
Tahun jg lalu, djumlah kelahiran 

. di Amerika Serikat mentjapai rekor. 
3.875.000 Penduduk dunia baru ter- 
lahir dan djumlah ini, meskipun ba 
gi Amerika jg terkenal sebagai nega 
ra dari segala kemungkinan, meru- 
pakan kedjadian luar biasa. 

Kalangan2 perusahaan tanggung 
djiwa Amerika menundjukkan, bhw 
tahun jg lalu merupakan tahun jang 
ketiga kalinja djumlah kelahiran dit 
negara itu melampai angka tiga diu 
ta. Tetapi dalam pada itu mereka 
menundjukkan pula, bahwa tahun 
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negara Asia. Dalam si-- 

  

  

  

   
|ibu Le Bris telah melia, 

0. 

    

    

    

    
     

  

    
    
    
          

     

  

      
     

  

    

Bagi keluarga Le Bris, dari" Colombes, 
1953, adalah benar-benar berbahagia. Pada hari permulaan tahun tadi, 

3 anak kembar. Pada gambar:” 3 baji tadi 
s dalam couveuses. - 
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Perantjis, permulaan tahun 

  

geng jang Senin malam telah tiba 

terachir disekitar angkatan darat, 

Ketika itu ia sudah insaf sepe- 

diambilnja sebagai kepala staf ang 
katan darat, akan dianggap baik 

atau salah oleh pihak2 jangber- 

sangkutan. 
Hal ini memang telah ternjata de 

ngan” pengangkatan let. kolenel 
Warouw sebagai pendjabat pangli- 
ma IT VII. 2 z 

,Bambang Sugeng sebagai pendja- 
bat KSAD sedapat mungkin telah 
berusaha untuk menarik garis per- 
pisahan antara soal jang bersifat 
militer semata2 dan soal2 jang bet 
sifat politik , demikian kolonel 

Bambang Sugeng. Ketika ternjata, 
bahwa ini tidak mungkin ,imaxa 

dajukan permintaan berhenti, kepu- 
tusan mana didasarkan atas da- 
sar2 zakelijk semata-mata, dengan 

tidak mempunjai perasaan dendam 
terhadap siapapun “djuga, karena 
ai memang sudah dapat menduga- 
nja semula.” 

Atas pertanjaan, apakah benar, 
kolonel Sadikin telah menolak pe- 

ngangkatannja sebagai 
TT VII dan atas pertanjaan, meng 
apa tentang pengangkatan ini tidak 
dikeluarkan sesuatu berita dari KS 
AD, Bambang Sugeng menjatakan, 

bahwa setelah ia mengadjukan per 
mintaan berhenti kepada presiden, 
panglima tertinggi, KSAP dan pe- 

merintah, ia sedikit mungkin 
ikut tjampur dengan urusan ini 

dan dengan membiarkan soal itu 

sedjernih-djernihnja. 
Atas pertanjaan tentang diteri- 

ma. atau tidaknja permintaannja 

berhenti, Bambang Sugeng mene- 
rangkan, bahwa sampai hari Sela 
sa pagi ia belum menerima djawa-   

“run, karena djumlah pernikahan te 
“lah merosot. 

ban tertulis jang positif dari in- 
stansi2 jang bersangkutan. 

  

menolak pen 

Sadikin Sedia Te- 
De & Se 71X . e 

rima Djabatannyja 
TE BERKENAAN dengan berjta2 seolah-olah Kolonel Sadikin 

gangkatannja selaku panglima TT VII, kalangan2 pe- 
merintah pada hari Selasa pagi menerangkan da 

| bahwa sebelumnja kolonel Sadikin diangkat mendjadi 
PI-Aneta, kepada 
panglima 

TT VII itu, ia nada hari Djum'at siang dalam  pertemuannja de- 
ngan wakil perdana menteri Pra woto, 

ud p ri Menurut 1 « 
olonel Sadikin sudah menjatakan kesediaannja un- 

        
     

ma erintah itu. 
perte 
tuk n 

Atas apakah - kolo 
nbar geng djuga me 

ingetahui maksud pemerintah un 
aa mengangkat kolonel Sadikin 

laku panglima TT VII, “kala 
ngan tsb. — dengan mengingat- 
kan kepada. pertemuan antara 
Bambang Sugeng dgn  Prawoto 
pada hari Djum'at pagi — mene 

| lau. orang mengatakan, bahwa ko 
ionel Bambang Sugeng tidak me | 
ngetahui akan maksud pemerin- 
tah itu. F3 

Selandjutnja kalangan? 
but menerangkan pula, — bahwa 
djuga overste Warouw mengeta- 
hu: maksud pemerintah — untuk 
mengangkat kolonel Sadikin sel: 
ku pangiima TT VII. Dalam hu 
bungan ini orang menundjukkan 
kepada pertemuan antara Wa-| 

"rouw dan perdana menteri Wilo 
po beberapa waktu jang lalu di 
Bali, jg terdjadi setjara, kebetu- 

lan, ketika Wilopo mendjumpai 
iden Sukarno untuk 'membe    

   
2 waktu itu. 

y |. Makan malam dengan 
eh ' Prawoto. K0 

“ Pada hari Senin malam kolonel 
Gatot Subroto, Jetnan kolonel 
Warouw dan letnan kolonel Su 
kowati beserta adjudan War 
kapten Tumbelaka,  tela 
dang makan oleh wakil. 
menteri Prawoto dir 

pula pada makan 

   
   

  

terse |tjang-kentjangnja 

sudah diberitahukan akan 
kalangan2 tersebut dalam 

BUS SELAMAT, OPELET 
' KENA. 

Pada hari Sabtu jbl. bus Dam- 
ti kedjurusan Sukabumi ketika 
kira2 djam 7:40 pagi meliwati de 
sa Tjikreteg (distrik Tjiawi kabu- 

paten Bogor) telah diseton oleh 

sepasukan gerombolan jang . ber- 

pakaian tentara. Oleh karena so- 
sir masih ragu2 bus didjalankan 
dengan pelahan2. Tapi setelah 
diketahui pasukan itu bukan ten- 

tara, bus segera dilarikan: seken- 
meliwati  ge- 

'Tombolan tsb. dan selamat. lolos. 
“Gerombolan jang tidak menie- 

"Fang bus tsb. kiranja karena me- 
Shot kendaraan lain liwat. ialah 

“Spelet. jang terus diberhentikan- 

Sia. Penumpang2nja disuruh tu- 

run dan dimintai uangnja. “Kemu- 
Jian ovelet boleh terus. 

KOMISARIS tinggi Belanda di In 

|donesia jang baru Graaf van Byland 

“dengan isterinja hari Selasa. siam 

(Lk pukul 13.30 tiba dilapangan tei 

bang. Kemajoran dari Nederlanc 

Tampak datang ' menjambut dilapa 

ngan udara dari p'hak Kementeria 

Guar Negeri kepala protekol Mi 

Kusumo Utojo, kepala dinas urusa' 

'luar negeri Mr. Musa Kartadjumen: 
i kepala seksi Eropa Barak Gonth:      |kepala diveksi Eropa Sudarsono da 

Bambang Sugeng Tak Ke- 
tiswa Atau Terkedjut 

Atas Perkembangan Baru Dlm Penjelesaian 
Soal 17-Oktober 

PENDJABAT KEPALA staf angkatan darat kolonel Bambang Su- 

ganja, jang masih berada di kota tersebut menerangkan, atas pertanja- 

an koresponden kita, apakah ia ketjewa tentang perkembangan? jar 

»Bambang Sugeng, warganegara RP” karena dengan demikian ia da- 

pat menindjau seal ini dengan lebih objektif. Dikatakan oleh Bambang 

Sugeng, bahwa ia sama sekali tidak ketjewa atau terkedjut oleh per- 
kembangan baru dalam penjelesaian pesistiwa 17 Oktober, 
tika ia bertolak ke Djakarta untuk menerima djabatan KSAD, ia in- 
saf sepenuhnja, bahwa ja akan menghadapi keadaan2 demikian. 

nuhnja, bahwa tindakan2 jg akan | 

Bambang Sugeng sebagai pendja- 
bat KSAD terpaksa ananda 

panglima 

di Surabaja untuk menengok kelua: 

bahwa ia hendak berbitjara sebagai 

karena ke- 

Memang wakil perdana menteri 
Prawoto Mangkusasmito telah ber- 
bitjara dengannja mengenai permin 
taannja untuk berhenti itu dan da 
ri pembitjaraan dengan wakil PM 
itu dapat ditarik kesimpulan, bah- 

wa permintaannja itu tidak diteri- 
ma, akan tetapi pada waktu itu sa 
ja tidak mengetahui, siapa jang bi 
tjara, Prawoto Mangkusasmito pri- 
badi, menteri pertahanan aii. atau 
djurubitjara pemerintah. Dan ba- 
gaimana pendirian presiden dalam 
hal ini saja djuga belum mengeta- 
hui, demikian Bambang Sugeng. 

Achirnja - Bambang Sugeng me- 

ngatakan, bahwa selama tidak ada 

djawaban resmi dan tartulis atas 
permintaannja . untuk. berhenti 
KSAD tidak akan mengambil lang 
kah2 - prinsipil akan tetapi hanja 
melakukan pekerdjaan2 routine. Pa 
da hari Kemis di Djakarta akan di 
adakan konperensi dengan pangli- 
ma2 teritorium, dimana ia dengan 
tegas tidak bermaksud untuk mem 
pengaruhi keadaan. Maksud konpe 
rensi jalah untuk memberikan pene 
rangan jang sebenarnja kepada 
panglima? itu mengenai perkem- 
bangan2 jang terachir agar mereka 
mendapat gambaran jang sebenar- 
nja tentang soal ini. ' 

TUKUMAN THD, i4 ORANG 
YANG PERSALAHKAN HEN- 
DAK MERGCBOHKAN PE- 
MERINYAH  PAKISTAN. 
14 Orang jang dipersalahkan 

mengadakan komplotan di tahun 
1951 untuk merobohkan pemerin 
ah Pakistan - hari Senen diberi 
yikuman diantara. 4 hingga 12 
tahun. Hukuman paling berat di- 
berikan kepada bekas dtendra! 
major Akbar Khan, bekas pang- 
ima besar tentara Pakistan, jang 
dituduh-mengepalai komplotan tsb 
Istrinya adalah . satu2nia dari 15 
srang jang dituduh jang akan di- 
bebaskan. 

Bekas redaktur Pakistan 
Times”, Faiz Ahmad, mendapat 
hukuman 4 tahun kerdja berat 
dan denda 500 rupee. 11 Orang 
diantara mereka jang mendapat 
hukuman” adalah dari tentara, se- 
dang lainnja dari kalangan sipil. 

Prof. M. Schneider, jang baru2 
ini mengundjungi Indonesia  un- 
"tuk memberikan kuliah2 dalam il 
mu pengetahuan pers, dan jang 
berhubung dengan keadaan kese-   hatannja terpaksa kembali ke Ne 
derland, kini telah befada kem- 
bali ditanah airnja. 
  

Pembom Djet kepunjaan angkatan 
udara Inggeris, model pertama kali 

jang menggunakan sajap jg berben- 
tuk ,,bulan-sabit”. Kekuatan ke-em- 

  

sering berada diw: 

On ae j0 (Oleh: Djaruw 

KEMARIN MALAM CPM 
ST Ros, and 1S dan amarretai, 

jin. gerakan pembersihan diberb 
Irian 2chr2 ini disinjalir terdap 
Ih: jang seperti pernah dikabarkan mempunja! 
jhon tuk membunuh para pem 
Gurkan pembersihan tersebut te 

  

to djaian Teposanan, Sondaka 
kebenaran dari signalement itu. 

Hingga 

kan Istimewa D.I.” jang bersendja- 
takan revolver dan telah dapat di-|J 
beslag pula dokumen2 penting. Dua 
orang diantaranja . telah tertangkap 

di Aloon2 Utara, waktu mereka se- 
dang asjik beromong-omong dengan 

| wanita2 djalang jang banjak terda- 
pat ditempat itu. Mereka .itu ber- 
sendjatakan revolver vickers. Jang 
dua orang lainnja telah tertangkap 

didjalan Sondakan. Pada mereka ter- 
dapat sebuah pestol Coit Bulldog 
dan - buah bajonet. 

Selain itu, pada Senen malam jl. 
CPM telah berhasil pula menang- 
kap seorang anggauta Pasukan Isti- 

mewa D.I. dirumahnja, disalah sua- 

nja telah didapatkan sebuah pestol 
F.N, 32 dan satu tas besar berisi 
dokumen? penting. Ia ternjata ada- 
lah seorang peladjar SMA. 

Atas pengakuan 5 orang tsb., tadi 
malam pembersihan terus dilakukan 
hingga tadi pagi pukul 05.00. 

an, dari mana asal tembakan? itu. 

orang? Solo, berasal dari Klaten. 

Telah diketahui beberapa | 
waktu sebelumnja. 2 

Menurut keterangan pihak C. 
P.M., Pasukan WA Jan AK” 
Itu achir2 ini telah membaharui 
organisasinja, setelah salah se 
orang pemimpinnja — jang ter- 
sangkut dalam pembunuhan atas 
diri kapten Muljadi - komand 
CPM Surakarta —  tertemb 
mati beberapa waktu jl. dalam 
suatu pembersihan jang dilaku- 
kan oleh CPM: terhadap m 
itu. Achir2 ini anggauta2 Pasu-' 
kan Istimewa D.I.” itu disinjalir, ' 

pinggir? djalan, di atoon2 utara, 
didjalan2 dsb. Dengan siasat jang 
djitu, maka kemarin malam mu- 
lai djam 09.00 telah dilakukan 
penggerebean serentak ditempat2 
jang ditentukan, semua . pintu2 
gerbang dari aloon2 utara telah 
ditutup dan kemudian dilakukan 
penangkapan atas semua orang 
jang berada di aloon2. L.k. 100 
orang, iaki dan perempuan telah 
dibawa ke Markas CPM. Tetapi 
setelah diperiksa, mereka itu ke- 
mudian dibebaskan kembali ke- 
tjuali 2 orang, jang ternjata be- 
nar2 anggauta ,,Pasukan Istime- 
wa D.I.” Satu diantara 2 orang 
itu, ternjata adalah pengganti da- 
ri pimpinannja jang telah mati 
dalam penggerebegan jbl itu. Se- 
sudah penangkapan di aloon2 
utara itu, kemudian menusul 2 
orang lagi jang tertangkap didja- 
lan Sondokan. 

Dokumen2 sedang dipela- 
diari. 

Dokumen2 jang dapat dibeslag 
malam itu, kini masin sedang d1 
selidiki oleh pihak CPM, 
kemudian dapat 
langkah2 selandjutnja 

Menurut perkiraan, anggauta2 
Pasukan Istimewa D.I.” itu 
pada waktu pagi sampai siang — 
jalah pada djam2 kerdja — sela 
lu berpindah tempat untuk meng 
hindsrkan penankapan2, sedang 
pada malam hari mereka berke- 
liaran kemana-mana. Hanja pada 
waktu siang hingga sor& mereka 
tidur pada tempat2 jang tidak ter 
tentu dan selalu berpindah tem 
pat dan itupun selalu dengan pen 
djagaan2 ditempat2 jang perlu, 
agar djangan sampai mereka da 
pat ..verompeld” oleh gerakan2 
pembersihan. 

Dengan siasat jang demikian 
itu maka sukar sekali bagi alat2 
kekuasaan, negara untuk menang 

menentukan   pat motornja sama dengan kekuatan 
25 mesin lokomotip besar. 

  

  
selain itu acting komisaris tinggi Bes 

# 

KomisarisA gung B Id Datang Nana mengenai perkem 

landa Baron van Ittersum dan sege- 
hap staf kemisariat tinggi Belanda 
Komisaris2 Belanda -dari seluruh In- 
donesia jang hari2 ini kebetulan me- 
ngadakan ikonperensi - dinas di Dja- 
karta datang pula mendjumput. 

Dalam keterangannja kepada pers 
dilapangan udara, komisaris tinggi 
Belanda jang baru “itu menjatakan, 
bahwa ia merasa senang sekali dapat 
datang kembali di Indonesia, Ia gem- 
bira akan dapat mengikuti dengan 

kapnja dengan tjara jang biasa di 
lakukan. ' 

S 

  

penuh perhatian masa bala 
dari Indonesia. Ia telah datang dari 

nh angkap 
Pinborsihan Di Solo Berhasil Baik--Siasat Baru 

' Snocktroops Dil. Terkengkar 

djam 03.00 tadi malam | 
tertangkap 4 orang anggauta ,.Pasu- | 

tu kampung dalam kota Solo. Pada-/ 

Penangkapan terus dilakukan. | 

i Se- j8! le 
kira djam 02.45 telah terdengar be-|'" 
berapa tembakan dari sendjata auto- | W 
matis, tapi belum didapat keterang- | 

Mereka jang ditangkap itu adalah 

Isadja. Diterangkan pula, bahwa ia 

     

   

  

mereka | IM 

untuk. 

rian Umum-Anggauta S.P.S, 
— 

Istimewa 

arta Kita Sendiri) 
SA 

(Sarakarta dancan  dihsstr oleh 
Pemerintah lainnja telah dilaku 
ai tempat dalam kota Solo, di- 
angganta2 .,Pasukan Isi. mewa 

tugas istimewa 
pin ba'k militer maupun sipil. 
d'ikukan di aloon2 utara, di 

hasiinja membuktikan 

   

      

    

    

  

   
   

a01. jang 

erdjoang Utk Ke- 
dekaan Selalu Akan 
Dapat Bantuan 

3 ndonesia 
| Duta besar Indonesia di Mesir, 
Gjenderal major Abdulkadir, jg 
atas panggilan pemerintah tiba di 
Djakarta pada hari Minggu jang 
Jalu, pada hari Selasa pagi telah 
Hemberikan laporan kepada men 
teri luar negeri. Mukarto menge 
nai konperensi negara2 Arab- 
Asia di Kairo beberapa waktu jg 
lalu. . 

| Djenderal major  Abdulkadir 
“atas pertanjaan menerangkan, bah 
wa dalam konperensi itu telah 
bitjarakan soal2 jang berhubu 

igan dgn gerakan ' kemerdekaan 
Afrika Utara. Konperensi ini 

tanja merupakan ' pembitjaraan 
ahuluan bagi konperensi jg 

jadakan lagi dalam tingkat 
3 

   
   
   

  

    

   

    

   

    
   
   
      

   

'akan dihadiri oleh pa 
menteri dari negara2 Asia- 

ab. $ 
“ "Atas pertanjaan apakah Indonesia 

penjara konperensi para perdana- 
teri itu djuga akan turut hadir, 

nderal major Abdulkadir mene- 
'rangkan, bahwa selajaknja Indonesia 
mengikuti konperensi itu. Adalah ti- 
dak logis djikalau Indonesia hanja 
ikut dalam konperensi pendahuluan 

   

masih akan bertemu dengan perda 
na menteri Wilopo dan wakil perda 
na menteri Prawoto mengenai soal 

“Bilamana ia akan kembali lagi ia 
asih belum tahu. Hal ini tergan- 

tung kepada selesainja pekerdjaan- 
nja disini. 

1x # - 

engenai sikap Indonesia dalam 
perensi 'Arab-Asia jg lalu itu, 

eral major Abdulkadir mene- 

SL 

  

   
   

    i8igkan, bahwa olehnja dalam kon- 
perensi itu telah dikenyikakan pen- 
dirian Indonesia terha gerakan? 
kemerdekaan. Diterangkannja, bhw 

ndonesia berpendirian menjokong 
tiap2 gerakan kemerdekaan jg didu- 
kung oleh sebagian besar dari rakjat 
nja. Ini tidak hanja berlaku terhadap 
negara2 Islam sadja, tetapi djuga ter 
hadap negara2 lainnja. (Pia). 

” Bahasa 
Djerman 

Makin Banjak Dipergu- 

nakan. 
PEMAKAIAN bahasa  Djer- 

man diluar negeri menurut kete 
rangan kementerian luar negeri 
di Bonn telah semakin - bertam- 
bah. Dipulihkannja kembali per 
hubungan kebudajaan dgn luar 
negeri jg berdjalan dgn tjepat, 
tampak pula kemadjuan dalam 
peladjaran bahasa Djerman diluar 
negeri. Bagian pengadjaran dari 
kementerian luar negeri Djer- 
man, pada waktu ini mengadakan 
perhubungan lagi dgn 230 seko 
lah di. 35 negara jg mengguna- 
kan bahasa Djerman sebagai ba 
hasa pengantar. 

  

4 

minta lector2 bangsa  Djerman 
untuk memberikan: peladjaran. 

. Selama tahun jg lalu 44 buah 
film2 kebudajaan Djerman jang 
terbaik dikirimkan keperwakilan? 
Djerman diluar negeri, jang ke 
mudian  memindjamkan  pilm2 
tu kepada perkumpulan2 dan se 
kolah2 tanpa pembajaran. 

leh karena itu, dalam gerak- 
an pembersihan kemarin malam 
itu CPM telah mempergunakan 
siasat jang lain sekali, jang ter- 
njata telah membawa hatsil jang 
sangat memuaskan. 

. Demikian berita interlokaal da 
Na Suara Merdeka di 
Solo.   

  

   

- Banjak perguruan2 tinggi mel 
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rangkan ini kepada pers setelah 

Belum ada Tjalon 
Ment. Pertahanan 

Kalangan?. pemerintah menerang- 
kan kepada P.lLAneta, bahwa sampai 
sekarang dewan menteri belum mem- 
pertimbangkan siapa jang akan ditja- 
lonkan untuk menteri pertahanan, 
sebagai pengganti Sultan Hamengku 
Buwono jang telah meletakkan dja- 
batannja baru2- ini. 

Kalangan? politik Menganggap bah- 
wa kemungkinannja tidak besar bah- 
wa djabatan tersebus akan diserah- 
kan kepada sesuatu partai, karena 
Sultan Hamengku Buwono bukan 
anggota sesuatu partai: Partai2 jang 
mempunjai wakilnja didalam kabinet 
sekarang ini agaknja akan berkebe- 
rata: apabua untuk djabatan tersebut 
wangkat seorang anggota partai. 

Sekarang kementerian tersebut di- 
pegang cleh wakil perdana menteri 
Prawoto sebagai menteri pertahanan 
ad interim. 

KARDINAL SPELIMAN Di 
TAIPEH. 

Kardinal Francis Spellman, us 
kup besar New York, pada hari 
Senin pagi tiba di Taipeh untuk 
,.menjatakan kagumnja kepada 
orang2 Tionghoa, jang melaku- 
kan perlawanan sengit. terhadap 
tirani komunis”. 

Djuga kardinal itu menjatakan 
kegembiraannja, bahwa perhubu- 
ngan antara « Tiongkok merdeka 
dan Kota Vatikan kini dapat di- 
landjutkan setelah terputus un-. 
tuk beberapa tahun lamanja. TYa- 
hun lalu Kota Vatikan telah 
membuka kembali perwakilannja 
di Taipeh. (CNA). 

TIDAK SEMUA PEGAWAI 
MAU BERLANGGANAN 

BIS PEMERINTAH. 

Para pegawai pemerintah di 
Djakarta jang selama ini didjem- 
put dan. diantarkan pulang de- 
agan mobil Sedan, mulai tanggal 
5/1-1953 diharuskan berlangga- 
aan bis kota pemerintah dengan 
bajaran Rp. 20,— sebulan. . Te- 
tapi ternjata tidak semua para 
segawai mau berlangganan  de- 
igan bis kota pemerintah itu se- 
Sagai jang terbukti banjak dain- 
tara mereka diantara 2 dan 5 
Djanuari 1953 telah minta diba- 
“alkan dari berlangganan. Maka 
bagai akibat penolakannia un- 
"uk berlangganan bis, mereka per 
ti kekantor dengan berbagai tja- 
ra jang mereka sukai. 

| Sebabnja ialah, menurut per- 
laturan Urusan  Teknik/ Persedia- 
Jan, bis2 itu mulai berangkat dari 
|tempat pemberangkatannja pu- 
kul 6.10 pagi, sehingga pegawai2 

|jang rumahnja berdekatan atau 
|tidak seberapa djauh dari  tem- 
|pat pemberangkatan bis2 itu, ha- 
|rus mulai menunggu datangnja 
| bis antara pukul 6.10 pagi dan 
|6.30 pagi. Ini berarti mereka ha- 
Irus bangun “ pagi2 sekali untuk   

1htu. Ia datang dengan hati terbuka 
(open mind”). 

Italia dan mengikuti usaha pemba- 
ngunan negeri tsb. sedjak permulaan 
tahun 1947 dan dapat menjaksikai 
bagaimana negeri tsb. dapat menga- 

pem- tasi kesukatan2 dalam usaha 
bangunannja dan ia harapkan supaje 
demikian pula dengan Indonesia, 

Atas pertanjaan, ia menjatakan 
bahwa” karena ia baru sadja datang 
apa ini, dengan sendirinja ia be 
lum mempunjai suatu rentjana terte 

Lembe 

Kewadjibannja jang pertama2 ten- 
1»| tu sadja memelihara kepentingan Be- 

landa dan diharapkan bahwa kewa- 
djiban itu dapat diselenggarakan se- 

i| baik mungkin dan selama masa dja- 
batannja diharapkan dapat diseleng- 

,| garakan hubungan baik antara keduz 
belah pihak. Demikian komisaris 

-| tinggi baru Graaf van Bylandt. Naah 
do BBG $ wa sedjak ta- 

ga Kekugajaan Indang 

Kon. Betayaaithn Ganootschap 

semu nstan aa Welenschapaan 

'idapat bersiap sebelum pukul 6 

  

Demikian 
Antara. 

berita jang didapat 

Dgn,,Hati Terbuka” 
hun 1945 hingga 1947 ia ada di In- 
donesia dan mendjabat , penasehat 
politik dari letnan djenderal Belanda 
Dr, van Mook. Sedjak tahun 1947 ia 
djadi duta Belanda di Italia. 

Ketika datang dilapangan ' udara 
komisaris tinggi Belanda baru “itu 
seperti djuga sebagian besar pembe- 
sar2 Belanda mengenakan pita hitam 
dilengannja sebagai tanda duka-tjira 
'dari pemerintah Belanda atas me- 
ninggalnja Ibu Suri dari Denmark. 

    

| Baru-baru ini dipantai Australia oleh seorang sardjana 
kan fossiel dari se-ekor ikan jang telah dikira-kirakan 
djuta tahun j.l. Ikan tadi adalah sematjam ikan IcI& jang besar. 

menjenangkan” dengan John M. 
negeri Amerika untuk urusan Timur Djauh, mengenai soal itu. 

  

Penerbit 
Penjelenggara: 
Alamat: 
Tilpon: 

Harga Lengp. 
lam kota. Rp. 
terai) Adv. 80 sen per mom. 
lembar. 

telah diketemu- 
hilang berdjuta- 

9-6 Djuta Ban- 
tuan Amerika 

Diharapkan BI. Ini Ada persetudjuan 
Soal Pertanian dan Kesehatan Indonesia Akan Dipergiat 

| 
2 DUTA BESAR Indonesia di Washington, mr. Ali Sastroami- 

djojo, pada hari Senin menerang kan, bahwa dia jakin suatu per- 
djandjian mengenai bantuan teknik kepada Indonesia dalam rang- 
ka pasal 4, dalam bulan ini akan dapat tertjapai antara pemerin- 
tah2 Indonesia dan Amerika Seri kat. Mr. Sastroamidjojo mene- 

dia melakukan ,,pembiftjaraan jg. 
Allison, pembantu menteri luar 

Selandjutnja diterangkannja, bhw 

dia mengharapkan rentjana bantuan 
untuk Indonesia sebesar 5 4 6 djuta 

dollar Amerika untuk tahun padjak 
1953 jg akan berachir pada tanggal 
30 Djuni. Tetapi ditegaskannja, bhw 
djumlah rentjana bantuan itu belu 
dipastikan. 5 

Djumlah jg disebut mr. Ali Sastro 
amidjojo tadi adalah lebih tinggi da- 
ripada perkiraan dari Technical 
Cooperation Administration, badan 
jg mengurus bantuan pasal-4 itu, be 
berapa bulan jg lalu. . Pada waktu 
itu TCA mengira, bahwa paling ba- 
njak Indonesia akan- mendapat 3. 
100.000 dollar 'untuk"tahun padjak 
1953, jakni djika antara kedua peme 
rintahan jg bersangkutan” tertjapai 
persetudjuan. 

“ Bertimbahja “ Pemiastian itu, me- 
nurut para penindjau, menundjuk- 
kan bahwa usaha2 kesehataz” Gan 
pertanian di Indonesia akan diper- 
giat. 1 

. Menurut duta besar Sastroansi 
djojo perdjandjian berdasarkan 
TCA bagi Indonesia adalah lebih 
sesuai daripada perdjandjian ber 
dasarkan MSA (Mutual Security 
Agency) tahun jg lalu. Oposisi 
terhadap perdjandjian MSA itu 
demikian hebatnja, hingga kabi 
net Sukiman-Suwirio terpaksa 
mengundurkan diri. Mereka jang 
menentang perdjandjian MSA, js 
pula disebut orang perdjandjian 
Subardjo Cochran, menguatirkan 
kemungkinan, bahwa dgn perdjan 
Gjian itu Indonesia akan terdjeru 
mus kesalah satu blok militer, se 
dangkan orang Indonesia berusa 
ha bersikap netral. 

TCA, jang tak meliputi sesuatu 
bentuk bantuan militer, ” mengo 
per pengurusan rentjana bantuan 
tsb. dibulan Djuli tahun Talu dan 
melandjutkan pekerdjaan jang di 

14,— luar koti (ditambah R 

N.V. Suara Merdeka”, 

Hetami 

Purwedinatan Utara No, 11 A. 1 
228 Rumah 1798 Smg. |     

Redaksi i 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) “Rp 

    

Maan 

aa 
"Perdamaian! 
Tetapi Tak: Ada Ke- 
djudjuran Dim Kata2 
Jtu : Keijam Rehru 

PERDANA MENTERI India, 
Shri Nehru, hari Senin menjata- 
kan: "Kini dintjapkan demikian 
banjak pertanjaan tentang perda- 
maan, sedang dalam pn taan2 
tersebut tak banjak terdapat ke- 
djudjuran”. Nehru mengutjapkan 
pertanjaannja itu dalam “pidato 
pembukaan symposiam jang di- 
selenggarakan oleh UNESUO un 
tuk menjelidiki mefodo mendiang 
Gandhi! dalam menjelesaikan kon 
fik2 dalam negeri dan  interna- 
sioual. Perdamaian merteri India 
tedi mengetiam dengan pedasnja 
propaganda perdamaian dari sua 
tu yegara tertentu. 

Propaganda perdamaian” isb. 
semata2 merupakan siasat bela 
ka,” demikian antara lain Nehru. 
Svmposium ini, jang dipimpin 
oleh Maulana Azad, "menteri pe- 

ngadjaran India, diselenggarakan 
digedung parlemen India dan an 
tara lain dikundjungi oleh Sarve 
pari Tadharkrishnan, wakil pnesi 
den India, Lord Boyd Orr dani 
Inggris, Ralph Bunche,  perneri- 
ngan hadiah Nobel untuk perda 
majan,  Yusuke “Thuruni deri 
Djepang dan pendeta Niurnueller 
cari Dierman. 

Nehru Akan De 
kati RRT? | 

PADA HARI SENIN malam 
tersiar kabar di London, bahwa 
perdana menteri India, Shri Neh 
ru, mungkin akan berusaha lagi 
mendekati Republik Rakjat Ti 
ongkok, jakni untuk mengetahui 

sikzp negara tetangganja tu me 
ngenai perobahan2 ig mungkin 
diadakan pada susunan usul2 In 
dia tentang masalah Korea. 

Suatu sumber India di London 
mengatakan, bahwa dalam waktu 

singkat Nehru mungkin akan me 

agirimkan Kreshna Mepon, wa 
kil India pada Perserikatan Bang 
s22, jang telah mengadjukan usul 

usul India mengenai penjelesaian 
masalah Korea itu pada sidang 
umum PBB beberapa waktu jang 

lala. 2 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 

Menom——-sei “SI 
Delhi, segera akan mengadakan pem » 
bitjaraan2 dengan Nehru mengenai 

soal tersebut. « 3. 

Para penindjau menganggap kaba 

ran tsb mungkin terdjadi dan mere- - 
ka memperingatkan akan pernjataan 
Nehru di Lucknow, jaita ketika per 
dana menteri India tsb dalam suatu 
pidato menundjukkan akan kepenti- 
ngan besar daripada potensi RRT jg 
makin tambah besar. Pun penin- 
djau2 tadi memperingatkan akan per 

njataan2 njonja Vijaja Laksmi Pan- 
dit, Ketua delegasi India pada PBB, 
di London ketika sedang dalam per 
djalanan kembali ke India, bahwa 
usul2 India untuk penjelesaian masa 
lah Korea amat berfaedah usul2 tsb 
membuka djalan untuk usaha2 baru. 

selenggarakan dengan dana2, jg 
telah disediakan oleh MSA. Di 
tahun 1951 MSA telah menjedia 
kan 8 djuta dollar bagi Indonesia 
dan untuk tahun padjak 1952 me 
njediakan djumlah jang sama be-   sarnja. (UP) 

  

KEMUNGKINAN? BAHWA 

menurut para penindjau itu ialah 
via jang katanja siap masuk dalam 

Junani dan Turki. 

Faktor ketiga ialah usaha2 jang 
lebih giat disekitar usul2 jg meng- 
hendaki supaja Pakistan dan Iran 
nanti dimasukkan dalam organisasi 
pertahanan Timur Tengah, jang pa 
da tahun 1951 diusulkan oleh Ame 
rika, Inggris, Perantjis dan Turki. 
Faktor jang ke-empat ialah usaha2 
jang kabarnja kini sedang didjalan 
kan oleh Inggris terhadap negara2 
anggota pakt Anzus, jaitu Austra- 
lia, New Zealand, dan Amerika Se- 
rikat, supaja negeri2 ini mengada- 
kan kerdja-sama jang lebih erat di 
Asia Tenggara sebagai di Indo Chi- 
ha dan Malaya. Demikian menu- 
rut penindjau2 politik itu. 

Bantuan NATO kpd 

Indo China? 

Sementara itu kabar2 jang ber- 
asal dari sumber? diplomatik di 
London menjatakan, bahwa rentja 
na2 mengenai bantuan NATO kepa 

da Perantjis di Indo China kabar- 
nja telah disetudjui, tetapi menu- 
rut Sumber2 resmi suatu putusan 
politik mengenai ini “hingga seKa- 
rang belum diambil 8 

Sumber2 tsb mengemukakan pe: 

njataan menteri luar negeri Inggris 
Anthony. Eden dalam sidang De- 
wan NATO di Paris baru2 ini, jans 
menjokong usul2 untuk memberi 
bantuan lebih banjak kepada Pe- 
rantjis di Indo China. 

Dikemukakan pula resolusi jang 

diterima oleh Dewan NATO dalam 
sidang di Paris itu, jang antara la- 
in menjatakan, bahwa ,,bantuan ke 
pada setiap agressi jang langsung 
atau tidak langsung ditiap bagian 

Nato Akan Diperluas 
Hingga Sampai Daerah Lautan Tengah-— . 

Lautan Hindia -Dan Pasifik? 

Organisasi Perdjandjian Atlantik 

Utara (NATO) akan diperluas hingga ke Laut Tengah, Laut India dan 
daerah Pasifik Selatan telah dikemukakan oleh penindjau 
London pada hari Selasa, Menurut para penindjau tadi suatu persetu- 
djuan kabarnja kini sedang ditunggu antara Amerika Serikat dan Se- 
panjol untuk memperkuat pertahanan di Laut Tengah. Faktor kedua, 

politik di 

kabar? tentang kesediaan Yugosla- 

perdjandjian pertahanan dengan 

Sovjet 
Bersedia 

Kerdjasama Utk Beres- 
kan Soal Korea 

- 

DALAM SIARAN Radio Moskcew 
jang dipantjarkan kepada Amerika 
Serikat pada hari Selasa, komenta 
ter Boris Leontyey menerangkan, 
bahwa Sevjet Uni sanggyp beker- 
dja bersama sebanjak-banjaknja, 
agar supaja mentjapai penjelesaian 
masalah Korea. 

Kata Leontysy, djanganlah per- 
tjaja kepada kaum pessimis, jang 
mengatakan bahwa satu?nja hal jx 
dapat terdiadi i'ah perang — pe- 
ang sungguh2 atau perang dingin 
Iri tidak benar, kata komentator 
tadi, karena Sovjet Uni sanggup be 
kerdja bersama sebanjak?nja untuk 
mentjapai penjelesaian setiara da- 
mai bagi masalah Korea jg sangat 
penting itu. 

Pembesar? kementerian luar ne- 
geri Amerika tak hendak memberi 
kan komentar terhadap pernjataan 
Leontyev ini. . 

KONSUL DENEMARKEN UN 
TUK DJAWA TIMUR. 

Berhubung dengan kembalinja 
O. Schledermann ke Denemar- 
ken, konsul di Surabaja, oleh Ke- 
menterian “Luar Negeri Dene- 
marken telah diangkat sebagai 
acting konsul untuk dacrah2 Dja   dunia adalah perlu sebagai sum-   bangan untuk pertahanan umum 

dunia merdeka”. (Antara). 

  PSA TANAM" 

wa Timur, Sunda Ketiil dan Ka- 
limantan  Tenggara-Barat  N.H: 
Poulsen M.D: 

“ 10-— dida- | 
.39 untak me- j 

kol. Harga Ktjeran 60 sen per | 

Banjak Obral | 
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Mnc agan emaa samsat   

SEMARANG, REBO 1, DAN, 1953, 

0. Pertambangan Daerah: 
Langsung Mengenai Kepentingan Kebaha- 

: .giaan Seilap Warga Daerah 
— “SEBAGAI DIKETAHUI banjak dalam sidang?  D.P.R. 

baik daerah maupun Prop. Djawa Tengah dibitjarakan soal me- 
pertambangan jang ada didaerahnja masing2. Soal ini 
San mereka berpendapat, akan dapat turut ser- 

ingankan beban ke-uanga » In 
to Bupati d/p pada Gubernur an 

& K3 

     

   

kepada kita. Tapi semua pem 
  bibitjaraau2 tentang soal tersebut, masih belum lagi dapat memu- | 

askan bagi pemerintah pusat, ka rena penjel'dikan lebih dalam da- | $ 
belum jaci konkreet. 
Ditambahkan, memang tidak se- $ 

lam soal pertambangan itu, masih 

  

       
    

Negara, demikian sdr. Suprap- 

   
    

   
   

  

    
   

“oleh wk. kepala Djawatan Penera- 

“di Djakarta, 1 Palembang (tapi di- 

-- 1. Makasar. Dengan adanja' Unit ini, 
“maka Pemerintah jakin akan mem- 

. isi dalam arti kata pers guna kebai- 

““ kata sambutan sdr. Achmad Sunar- 
| tadiredja 
“agar adanja Unit ini, pers Nasional 

cakan dapat perkembangan sebagai- 
mana diharapkan. 

——.. Setelah ini lalu diadakan. pe 

  

Pembukaan pertietakon 
ha 

Unit ad 

Pada pagi tgl. 7 Djan. Pertjetakan 
Unit telah dibuka resmi jg. dihadliri 
oleh pembesar2 sipil, militer dan 
beberapa kepala Djawatan Prop. 
Djawa Tengah. Menteri Perekono- 
'mian jang semulanja akan hadlir 
dalam pembukaan tsb., - berhubung 
dengan keadaan tidak mengizinkan 
diwakili oleh Kepala Djawatan Per- 
industrian Pusat, sdr. Achmad Su- 
nartadiredja, demikian djuga mente- 
ri Penerangan jang semula akan da- 
tang menghadliri pembukaan Unit 
ini, tidak dapat datang dan diwakili 

ngan Prop. Djawa Tengah sdr. Sa- 
dono. : 

6 Unit untuk pers Nasional 
| Dalam kata pembukaan kepala 

Djawatan Perindustrian Djawa Te- 
ngah, sdr. Sukatmo a.l. menerang- 
kan, bahwa Pemerintah telah ber- 
usaha sedapat mungkin mengadakan 
Unit untuk pers Nasional. Telah di 
rentjanakan sebanjak 6 Unit, jaitu 1 

rubah diberikan pada Bandung), 1 
Semarang, I Surabaia, 1 Medan dan 

bimbing serta meninggikan deradjat 
Pers Nasional, jang akan memberi 

kan Negara kita. Demikian pula 

singkatnja  menjerukan 

Penjerahan pada directie. 
njera- 

han N.V. Penerbitan . Pertjetakan 

dari tangannja kepala Djawatan Per- 
industrian Djawa Tengah - kepada 

lalu menggantungkan usahanja dari 

sokongan Pemerintah Pusat, 

Dalam pada itu harus dipertim- 
bangkan lebih dulu, apakah sumber2 

tah Daerah, seperti saluran air mi- 
num, tenaga listrik bagi setempat, 
perumahan dan pertanahan (woning 

en grondbedrijf) dan lain sebagainja 
telah semuanja diselenggarakan dan 
dikuasainja, — demikian selandjutnja 
kalangan tersebut. 

Perusahaan2 inilah jang pada 
umumnja sesuai dengan bakat serta 

tingkatan jang dimiliki oleh Daerah 

Otonoom sebagai Penguasa setem- 
pat. Langkah? kearah itu nistjaja 
akan mendapat sambutan baik dan 
penuh dari pada penduduk, karena 

langsung dirasakan sebagai kepenti- 
ngan dan kebahagiaan setiap warga 

Daerah. Resiko dan persaingan dari 
fihak manapun djuga tidak mendja- 

di soal, sedang tenaga ahli jang di 
butuhkan tidak akan mendjadi kesu- 
litan jang besar. 

Lain halnja terhadap perusahaan 
pertambangan. Jang telah mendiadi 

perhatian misalnja pertambangan 
minjak di Blora dan Kendal, per- 
tambangan beberapa djenis logam di 

Wonogiri. Perhatian dan tjita2 DPRD 

jang berkepentingan dapat dihargai, 

karena membuktikan djiwanja jang 

hidup, tidak sunji dari initiatip: dan 
keinginan untuk menjusun  kemam- 

puan sendiri. Orang biasa katakan 

progressief, tepat atau tidak tepat 
itulah tidak mendjadi soal. 

Lebih djauh kalangan tsb. menga- 

takan, sebaiknja dipertimbangkan 
semasak-masaknja lebih dulu sebe- 

lum sesuatu Daerah Otonoom. se- 
tingkat Kabupaten jang masih sa- 
ngat muda. belum lagi remadja, ka- 

rena masih menderita penjakit ka- 
nak2, mulai “ menjelenggarakannja. 
Pertambangan jg Me itu pa- 
ling sedikit membutuhkan penyjelidi- 
kan jang sangat luas, mahal, mem- 

pergunakan-pula ahli2 jang chusus, 

directeurnja penerbitan tsb: sdr. Sa-/tetapi pada waktu ini belum ada 
rino dan sebagai wakilnja sdr. Liem tjukup tersedia. Disamping itu per- 

Hap Ping dan komisarisnja sdr. usahaan pertambangan belum ter- 

Rochmin. Dalam kata sambutan sdr. 
Sarino a.l. diterangkan, bahwa ia ti- 
dak hanja dapat menjampaikan 
utjapan terima kasih, tapi akan me- 

njatakan — kesanggupannja untuk 
mengusahakan langjarnja pekerdjaan 

masuk penjelenggaraan Daerah Oto- 

noom. Usaha jang betul2 membutuh- 
kan commercieel 

zich, kemahiran chusus untuk dapat 
menghadapi persaingan? dengan ba- 
dan2 cencern jang kuat2, dengan 

harusnja suatu Daerah Otonoom se- 

jang biasa diusahakan oleh Pemerin- | 

|achir Djanuari, 

inzicht dan door-' 

pertjetakan Unit ini. 

| memberikan sambutan? wakil men- 
teri Penerangan sdr. Sadono, wakil 

—  JGupernur Djawa Tengah Res. Mi- 

modal raksasa, misalnja BPM, bu- 
kanliah tugas dari Daerah Swatantra 

jang sedang berkembang mulai me- 
ngatur rumah tangganja. Suatu. Pe- 

'merintah Daerah akan melampaui 
batas kemampuan dan bakatnja apa- 

Sambutan2. 
Sudah 'itu, lalu berturut-turut 
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' tup dari pembukaan Unit ini telah 

  Iono, wakil Panglima Dip. Dipone- ba turut none Manan pe 
goro dan wakil Wali kota Se 'husahaan setingkat itu. egagalan 
ai : PN ANE, nistjaja tidak akan dapat dihindar- jang singkatnja menjampaikan ke- 
gembiraannja tentang adanja pertie- 
takan baru ini. Res. Milono a.l. lain , 
menjatakan, bahwa ia tidak hanja ' 
gembira dengan adanja pertjetakan 
ini, tapi menjerukan, bahwa kita ti- 
dak kekurangnan tenaga konstruk- 
ticf, tetapi harus ada initiaticf, orga- 
nisatie dan activiteit dalam meng- 
usahakan pelaksanaan pertjetakan 
baru ini. j 

Upatjara penanaman. kepala 
kerbau. 1 

Achirnja sebagai upattjara penu- 

diadakan penanaman kepala kerbau 

kan dan setiap resiko kegagalan da- 
lam keuangan, jang tentu memba- |. 

wa kerugian, dalam saat sekarang 
ini tidak mungkin diambilnja begitu 

sadja oleh Pemerintah atau orgaan2- 
nja.  Exploitasi dari pertambangan 

tidak mungkin dapat dilakukan di- 
dalam lingkungan jang sangat terba- 
tas. 

Pemerintah Pusat sekalipun masih 
berhati-hati dalam mempertimbang- 
kan soal nasionalisasi pertambang- 
an, apa lagi suatu Badan Otonoom 
jang belum lagi selesai dalam per- 

dan para undangan selandjutnja di- , “npuhannja. 
beri kesempatan melihat? keadaan | Kesulitan? jang akan dihadapi 
ruang pertjetakan dimana 
modern diperlihatkan pula WANITA DEMOCRAT. 

Didapat kabar, dengan tidak me- 
ngenal pada turunnja hudjan, hari 
Senin sore di Kelurahan Redjomulie telah diadakan pertemuan jang di- hadliri oleh 1.k.-30 wanita segala bangsa. Dalam pertemuan itu Ni. 
Mr: Soejoedi dan nj. Hadisubeno te- lah memberi penerangan? mengenai 
Puan 

ertemuan itu diachiri: pada dhan 1830 PA an Bl 

mesin jg 

  
Ea pertambangan t 

masih ditambah lagi dengan kenia- 

kan, bahwa semua itu 
suatu daerah setingkat 

oleh Daerah Penguasa perusahaan 
jang tersebut diatas 

taan, bahwa usaha seluas itu akan 

sedikit banjak mempengaruhi pasar 
dunia dan soal devisen dengan lain 
perkataan sedikit banjak pula  me- 

ngenai hubungan luar negeri. Achir- 
menambah- 

bukan tugas 
"Kabupaten. 

Maka sebaiknja rentjana jang mung- 

kin sudah disusun hendaknja  di- 
tindjau lagi. 

nja kalangan tersebut 

Berita untuk 
Para-Subdealers di Djawa Tengah dari 

133 Bromfiets ,,A L 

Pengiriman kedta dari ,,Alpino” 
f kami terima compleet.      

   
Alarnat Tib: Setnarang : 
Me asih terbuka 

  

  PAN Pe Pu ON SARI 

PKN OP & 

  

kami akan atur kirim minggu ini. 

Harap Tuan?” dan para-pemesan . 
" 

Seteran No. 5. 

Deakerwhap uik MAGELANG. 

—. ATAS PE) 
lemen dari fraksi PKI 
terhadap dilarangnja 

   , 

ugan sipenanja tindakan 
an ternadap warga neg: 
wa Ladakan itu tidak di 

   

  

   
CILM DJERMAN TENTANG 

PERAN PURA: 

Sebuah film kebudajaan Djerman 

telah mempertundjukkan  premiere- 

nja jg pertama dan mendapat kun- 

djungan besar di Stutgart. Pertun- 

djukkan itu disaksikan pula oleh du- 

ta Iran di Djerman Barat, Khalil 

Esfandiary. , Film itu jg bernama: 

'sIran, pusat perhatian dunia” (pro- 

'duksi-Hansa) memperlihatkan tem- 

pat2 kebudajaan purbakala di Iran, 

'keindahan alam, pusat2 perindustri- 
an, diantaranja kota minjak Abadan 
dan achirnja pelbagai badan2 sosial. 
Sebagian besar dari pengambilan2 
film itu adalah opname2 pertama ka 
1. 

Bertalian dengan perkembangan po 

litik seakrang ini di Iran, dalam 
film itu tidak diperlihatkan sikap 
pro kepada salah satu fihak. 

Pilem Columbia The Magic Car- 

pet”, tidak akan diputar di Makasar. 
Hal ini telah diputuskan oleh direk- 
tur bioskop, dimana menurut ren- 
tjana pilem tersebut akan dipertun- 

djukkan, sesudah panitya sensur pi- 
lem setempat melihat pilem terse- 
but. Gubernur Sulawesi, Sudiro te- 
lah menasehatkan kepada direktur 
bioskop itu supaja djangan menerus- 
kan pertundjukan itu. 

— Hans Albers, seorang bintang 

pilm Djerman, baru? ini menerima 
undangan supaja sebagai pemain .,Li 

lion” mengadakan perdjalanan ke 
Amerika, Pengambilan opname dari 

pilmnja paling baru ,.Kaptn Bay 
Bay”, jang pertundjukan premiere- 
nja diduga akan dilangsungkan 

untuk sementara 

keberangkatannja 

S 

ditunda 
itu. 

Tjerita sandiwara ,,Lilion”, jang te 
lah membuat Han Albers terkenal 

akan dipertundjukkan dalam 8 ko- 
ta2' besar Amerika dalam bahasa 
Dierman, antaranja di New York, 
Philadelpia, Chicago, dan Milwau- 
kee. 

— Komponis Herbert Chulze jang 
telah terkenal karena tjiptaannja lagu 
sLili Marieen”, pada waktu ini mulai 
menulis lagi opera ,,Xan Kalte”, jang 
dikarang olehnja 10 tahun berselang. 

Opera itu dalam tahun? 1943 untuk 
pertama kali dipertundjukan di Leip 
zig dan mendapat sambutan hangat 
sekali. Tetapi sajang tidak berapa la 

ma kemudian sebagian besar dari mu 
sik itu musnah karena pemboman. 
— Komponis Wina Robert Stolz te- 
lah diminta oleh maskapai pilm Ame 
rika ,,Paramount” mengadakan kon- 
trak tiga tahun. Dalam kontrak itu 
kepada Stolz diberi djaminan, bahwa 
sedikitnja ia akan ditugaskan untuk 
mengarang musik guna dua film. 

Maskapai pilm ,,Paramount” ba- 
ru2 ini telah membeli hak-tjipta un- 

tuk didjadikan pilm operette ,,Wenn 
die kleine Veilchen bluechen.” 

karena 

# 

PASAR HASIL BUMI SEMG. 
Tjatan Pasar hasil bumi Semarang 

oleh Dunlop Kolff pada tg. 6 Dja- 
nuari 1953 sbb.: Kk 
Kapok C kediadian 820: Bidii ka- 

pok nom. 65: Kopi Rob. Kampong 
GB pendjual 875: Rob. Ond. WIB 
nom. $90. : 

Kedele pmi Djember pendjual 
170: gendjah pendjual 175: hitam 
pendjual 170. , 

Gaplek pendjual 60: Djagung pu- 
tih pendjual 75. 
Katjang glondong tidak terpilih 

pendjual 165:  Osee tidak terpilih 
pendjual 285: Osee terpilih pendjual 
3005. Osee terpilih kasar pendjual 
290: katjang merah pendjual 135 
panen baru. : 

Bidji djarak pendjual 155: 
bok kering pendjual 300: 
HC Green pendjual 4.70. 

RES MILONO: AKAN  BUKA 
PERUSAHAAN. 

Lom- 
Karung 

Dalam pertjakapan singkat deng- 

lung. 

DR. KLOMPE DIANGKAT 
KEMBALI DJADI GURU 

BESAR. 

kembalinja dari tjuti luar negeri, 
2rhitung mulai tanggal 13 De- 
ember 1952, menurut surat pu- 
usan menteri PPK telah diserahi 
iituk mendjabat  pekerdjaannja 
kembali sebagai ps. guru besar 
lalam Ilmu Geologie pada  Fa- 
ku!tet Hmu Pasti dan Alam Uni- 
ersitet Indonesia di Bandung. 

Tidak Dapat Dianggap Olel i h Sbg 
Suatu Penghinaan Terhadap Republik Indonesia 
Keterangan, Pemerintah Atas Pertanjaan Fraksi P. K.T 

utusan2 PK 1, Aidit dan : untuk a- 
suki Nederiand guna menghadiri kongres 'Communistische Partij 
Nederiand, pemerintah telah menjampaikan djawabannja sebagai 
ber.kut: Atas pertanjaan ,,tidakk 

y | gai penghin: 

an Res. Milono menerangkan, bah- dari 
wa apabila saat pensiun telah tiba. ' Kesedjahteraan beliau akan membuka sebuah per-' vesar Rp. 10.000,- uang mana ui. 
usahaan. Kini persiapan sedang dise- tuk pembikinan boneka2 jang kedua 
lenggarakan oleh Putranja jang su- kalinja. 

Prof. dr. Th. H.F. Klomps se- | diri 100 

| 

  

Iseluruh atau sebagian besar o 

berbangsa Indonesia, atau djika se- | 

    
   

-j 

bp 

ono 
emerentah Sbg 

    

g dikemukakan oleh anggota par- 
: ar dede, tentang sikap pemerintah 

rintah sependapat de- 
ah me in 10 25 . 

tah ana itu berarti penghina- 
“dan Re publik Indonesia”, didjawab, bah 

apat dian 5 y oleh pemerintah Indonesia 
sebagai suatu penghinaan terhadap Republik Indonesia. 

ini baru dapat dianggap seba 

Na r Pabatan Republik 

  

Indonesia, djika: 
a. saudara2 jg bersangkutan me- 

wakili Republik Indonesia diluar ne 

geri, guod non, A. 

b. tindakan? 

  

tsb diambil terha 

ringkali diadakan terhadap bangsa 

Indonesia dari matjam2 lapangan 
masjarakat. , 

Selandjutnja atas pertanjaan ..ti- 

dakkah pemerintah sependapat dgn 
penanja, bahwa tindakan itu tidak 

hanja melanggar undang? dasar Be- 
landa sendiri, tetapi djuga melang- 
gar perdjandjian dengan Indonesia, 
perdjandjian mana sebagaimana hal- 
nja tiap2 perdjandjian dengan nega- 
ra lain, menurut undang2 dasar Be 
landa harus dihormati” pemerintah 
mendjawab, bahwa menurut hukum 
antara negara, tiap2 negara jg mer- 
deka berhak untuk menolak pema 
sukan | warganegara asing dalam 
daerahnja. : 

Pemerintah berpendapat, bahwa 
tindakan pemerintah Belanda itu ti- 
dak melanggar undang? dasarnja, 
begitupun djuga tidak melanggar per 
djandjian dengan Indonesia, jg dlm 
hal ini pada hakekatnja tidak ada. 
Mendjawab pertanjaan tidakkah 

pemerintah sependapat dengan pena 
nja, bahwa pemerintah tidak dapat 
tinggal diam, dan harus mengambil 
tindakan sekurang?nja protes keras 
terhadap sikap pemerintah kolonial 
Belanda jg memusuhi Republik Indo 
nesia itu”, diterangkan oleh peme- 
'rintah, bahwa representation oleh 

kuasa-usaha kita di Den Haag telah 
diadakan dan telah dimintakan ..id- 
zin pemasukan” istimewa untuk ke- 
dua orang itu, akan tetapi tidak di 
idzinkan. 

Protes hanja dapat dilakukan me- 

pat mengurangi hak dari suatu nega 
ra untuk menolak pemasukan dalam 
wilajahnja kepada bangsa asing, ka- 
rena pemerintah kitapun: dengan 
memperhatikan kepentingan negara, 
djuga tidak bermaksud “untuk mele 
paskan hak tsb. Demikian djawaban 

ris Pardede: 4 
Selangjutnja diterangkan, pula, ba 

hwa dari pihak pemerintah sedang 
diusahakan untuk mendapatkan se- 
gala keterangan tentang hal tinda- 
kan pemerintah Belanda itu dan bah 
wa pemerintah pun sedang memper- 
timbangkan tindakan2 jg mungkin 
dapat didasarkan atas prinsip timbal 
balik (reciprocity), segera setelah ke- 
apn lengkap ada pada pemerin 
ah. 

Menjerah Dan 
Tertangkap 

Sekarang telah berada dalam  ta- 
hanan tentara di Ambon “ seorang 

"letnan I dari Baret Merah jg baru2 
ini telah menjerahkan diri pada ten- 
tara di Ceram. Djuga 146 orang pe- 
ngatjau telah menjerah dipulau ter- 
sebut pada pihak tentara. Lain dari- 

gerombolan pengatjau bernama La- 
sakoy di.. Ulat pulau Saparua telah 

dapat pula ditangkap. Menurut ka- 
bar, ia adalah bekas sersan. TNI dan 
sewaktu tjuti kekampungnja di Sa- 
parua, menggabungkan diri pada ge- 
rombolan tsb. Dengan tertangkapnja 
kepala pengatjau ini, maka rakjat 

lam keadaannja sehari2. 

RAPAT ANGG. PHENG 
YOGE HUI. 

Pada nanti hari Minggu, tg. Il 
Djanuari 1953, Pheng Yoe Hui akan 
mengadakan rapat angg. jang dimu- 
lai pada djam 10 pagi, bertempat 
di gedung C.H.S.H., Gg. Tengah 73. 
Diharap para anggauta suka mem- 
perlukan datang. 

PESANAN BONEKA 
- Untuk tahun 1953 ini, Badan kon- 
tak sosial jang diketuai oleh njonja 
Milono telah menerima lagi uang 

Kementerian Kesehatan dan 
Ibu Djokja, se- 

  
SOERABAIASCH HANDELYS- 

LL. BLAD 100 TAHUN. 
Pada hari Sabtu harian ,,Soera 

»ataseh Handelsblad” telah ber- 
tahun. Karena persia- 

pan2 untuk ini belum selesai, jak 
ni karena pemimpin redaksi ha- 
rus mendjalankan tahanan  pen- 
djara, upatjara peringatan ini b-- 
ru akan @Gadakan pada hari jang 
terachir buian ini. Tetapi pada 
hari Sabtu untuk para pegawai te 
lah diadakan selamatan sederha- 
na. 

  

' PENGUMUMAN 
  

      Kepada para undangan maka bersama ini | 
kami beritahukan, bahwa malam pertun- 
djukan pilem jang akan kami adakan pada | 
tgl. 8 Djanuari 1953 di Hotel du Pavillon 
tetap kami langsungkan. 

JAVASTAAL-STOKV!5 N. V. | 
| 

    

    
     

            
     

    
          

   

  

    
, Gaga : 

Pada hari Natal. 7 pendjahat perang Belanda jang di ,,simpan” dipendja 

ra Breda (Holland) telah berhasil meloloskan diri. Pada Gambar: Rumah 

pendjara Breda, selagi sekumpulan tukang musik meninggalkannja setelah 
mengadakan pertundjukan didalamnja untuk menghibur para tawanan 
pada hari Natal. 1 

  

'Idan djaksa agung guna lebih Ian 

   

  

ngenai tjara penolakan pemasukani, 
dinegeri Belanda. Protes tidak dapat |? 
diadakan begitu sadja, dan tidak da! 

pemerintah terhadap pertanjaan2 Pe FE 

| Algodjo 

Rungjing 
——x1 PUS : 

terdjadi didesa Malaka-Rengas, 

dipersawahan . desa 

  ti 

Kursus Bahasa In- 
— donesia Untuk 
Pegawai Asing 

1 

PADA' HARI Selasa pagi, de 
ngan bertempat diruangan po- 
dum Garden Hall, Djakarta, te- 
lah dibuka dengan resmi kursus 
bahasa Indonesia “diperuntukkan 
“bangsa asing, jang diselenggara- 

jan oleh kementerian PPK. Pada 
pembukaan'ini antara lain hadir 
menteri P.P.K. Bahder Djohan 
|dan ratusan pengikut kursus, jg 
terdiri dari pesawa! negeri bang 
sa asing dan para dosen bangsa | 

Amin Singgih, pemimpin 
- tsb, menguraikan tentang 

sud tudjuan kursus. itu. Antara 
jain dikatakannja, bahwa kursus ini 
dibagi dalam 2 bagian. Bagian per- 
tama 'ehusus diperuntukkan para 
dosen sedang bagian kedua diperun- 

ukkan para pegawai bangsa asing. 
|Tetapi, demikian tuan Singgih, se- 
mua bangsa asing jg meraruh minat 
terhadap “kursus ini pun dapat me- 

    

   —.
 

ma
ng

a 

Hingga kini djumlah pengikut kur 
sus ini diseluruh Indonesia ada 1200 

orang, jaitu mempergunakan bahasa 

pengantar Belanda dan 200 orang 
lainnja jg mempergunakan bahasa 
'pengantar Inggris. Di Djakarta ter- 
tjatat 720 pengikut kursus jg mem- 
pergunakan bahasa. pengantar Belan 
da dan 120 g bahasa Inggris. 

| 

KEPALA SEKSI I bataljon » Bambu Runtjing”, Salim, pada 

hari Minggu pagi ditembak mati dalam pertempuran seru 

kar2 polisi jg dibantu oleh beberapa anggota dari bataljon ,, 
Me!” dengan pihak gerombolan,,Bambu Runtjing jang dipimpin 

oleh Salim. Tembak-menembak itu terdjadi kira-kira djam 06.00 
Malaka-Rengas, sewaktu pihak gerombolan 

bermaksud menudju desa Malaka-Rengas untuk merdjalankan 

Gjahatan2. Sebelum itu, jakni pada Sabtu malam, mereka terlebih 
dahulu telah melakukan perampokan di-empat rumah 
di kampung Tambur Rengas, daerah Beko. 

Balai 
Terbunuh 

jang 
antara pasu ketjamatan Bekasi, 5 

»» 

ke 

penduduk 

Ketjuali kepala seksi I bataljon 

BR.” jg tertembak mati, pasukan 

lisi berhasil mensita badju djubah 
milik Salim. 1 sendjata stengun, 7 
karabijn, 3 revolver, ,.surat2 tugas 

bat. ,,B.R., serta sendjata2 tadjam 

jg ditinggalkan oleh anggota2 ge- 
rombolan jg melarikan diri dan jg 
menurut taksiran, semua berkekua- 
tan Ik. 12 orang. Selandjutnja oleh 

polisi disita barang2 hasil rampokan 
dikampung Tambun Rengas berupa 
kain sprei dan uang talenan mas. 

Berapa kerugian sesungguhnja jg 

diderita 4 penduduk jg dirampok ba 
rang2nja pada Sabtu malam itu, ki- 
ni masih “dalam penjelidikan. 

Mengenai diri Salim jg menurut 
surat? keterangan jg diketemukan di 

dalam sakunja, mendjadi kepala sek 

si I bataljon ,,Bambu Runtjing”, le- 

bih djauh dikabarkan, bahwa dia 

adalah seorang jg terkenal kedjam 

sebagai pembunuh ulung didaerah 

Bekasi, dan dimata rakjat dikenal se 
bagai ,.algodjo.” : 

Tembak-menembak pada Minggu 
pagi itu, terdjadi sesudah polisi Be- 
kasi mendapat laporan tentang ter 
djadinja perampokan? pada Sabtu 
malam di kampung Tambun Rengas, 
serta petundjuk2 'jg diterima bahwa 

dari kampung Tambun Rengas, pi- 
hak gerombolan bermaksud mendja 
lankan kedjahatan lagi didesa Mala- 
ka Rengas. Demikianlah sebelum 
berhasil memasuki desa Malaka Re- 
ngas, pihak gerombolan berpapasan 
dengan pasukan polisi dipersawahar 
dekat desa itu, sehingga menjebab 

kan terdjadinja tembak-menembak 
dengan kesudahan seperti diuraikan 
diatas. Menurut keterangan, dipihak 
polisi tidak terdapat korban. 

id 

Kemudian menteri Bahder Djo- 
han, dalam kata sambutannja, anta 
ra lain menjatakan pengharapannja 
(mudah2an dengan adanja kursus ini 
dalam waktu singkat akan tertjapai 
hasil jg lebih baik dalam kelantja- 

  

CHURCHILL TiBA Di NEW 
YORK. 

Perdana menteri Inggris Win- 
ston Churchil pada hari Senin 

pada itu baru2.. ini seorang kepala 

di Saparua merasa lebih aman da- 4 

| andjurkan supaja mengadjukan per- 

ran pekerdjaan2 di Indonesia dan 
pula mudah2an dengan itu perhubu 

telah (ba di New York dengan 
kapal ,Oucen Mary untuk me- 
pgadakan perundingan2 dengan   ngan antara berbagai bangsa di In- 

donsia mendjadi lebih erat. 
presiden baru Amerika Dwight 
Eisenhower, 

K angan Lisensi 
Setjara Landsung 

». Memarg Harus Diberant 
Tetapi Mengingat Kelem 

Ada Tindakan2 Jg 

PI-ANETA MEMPEROLE 
da pagi hari Senin to.ah. mengada 
agung dengan beriempat dikasid 

  

ngerian akan keadaan jang tum 
tentang kesulitan? jang d'hadap! 
kgssi tersebut terdri dari tuan2 
wakil Dewan Ekononti Indones'a 
portir Nas'onal Indonesia, ir. Sas 

Pembitjaraan dengan, djaksa 
iguag itu berlangsung dari ayam 
12 sampai djam 2. 
Telah diputuskan, bahwa dim 

minggu. depan akan diadakan 
pembitjaraan diantara wakil2 DE 
1P, kementerian. perekonomian 

djut, menindjau berbagai djalan | 
kerdjasama antara importir2 In 
donesia. dan importir2 asing me 
ngenai lisensi2 tsb. :. 5 

Kepada Pl-Aneta,. Tedjasukma 
na menerangkan, bahwa  DEIP 
djuga berpendirian, bahwa .per 
dagangan impori-licentie setjara 
langsung akan harus diberantas. 

Akan tetapi dalam pada itu 
terdapat b2hjak tjara pendjualan 
dan diantaSinja itu terdapat tja 
ra2, jang udak- dapat ditjela, dji 
ka di-ingat aka kedudukan eka 
nomi daripada importir2- Indone 
Sia jang masih lemah itu. Dalam 
kalangan2 importir umumnja di 
rasakan perlu ditjarinja  djalan2 
guna memungkinkan didjalankan 
nja peringatan jg disimpuikan di 
dalam pengumuman djaksa agung 

itu dengan tidak merugikan ke 
pentingan2 para importir Indone 
sia. 

Mempertahankan 
Overste Warrouw 

Dari pihak resmi kepada PI-Aneta 

di Makasar dibenarkan kabar, bhw 

komandan2 resimen TT VII telah 

menjampaikan keterangan bersama 

ig ditudjukan kepada pemerintah, 
dalam mana pemerintah diminta su- 
paja menindjau kembali pengangka- 

tan kolonel Sadikin sebagai pangli- 

ma TT VII. 

Selandjutnja dikemukakan  keingi- 
nan supaja letnan kolonel Warouw 

djabatan panglima TT VII. 
Keterangan ini pada hari Minggu 

dipertahankan sebagai — pemangku 

telah dibawa oleh letnan kolonel Su 
kowati ke- Djakarta. 

DELEGASI INDONESIA KE 
PERUNDINGAN KARET 
“INTERNATIONAL 

Kementerian pertanian  mewarta- 

kan bahwa pada tanggal 3 Djanuari 
1953 telah berangkat delegasi Indo- 
nesia untuk menghadiri perundingan 
karet internasional dalam Working 

Party di London. Adapun perunding 
an ini jalah landjutan dari perunding 
an jang diadakan dalam bulan Sep- 

itember .1952, ialah untuk memetjah 

Ikan masalah surplus karet asli di ta 
hun2 jang akan datang. Bagi Indone 
sia hal ini berarti suatu usaha untuk 
menjelamatkan kedudukan karet rak 

jat. Delegasi Indonesia membawa 

usul tentang pembentukan suatu In- 
ternational Bufferstock, jang memuat 
anasir2 pokok untuk mendjamin kar- 
ret rakjat. Dalam bulan j.l. usul ini 

telah dirundingkan dengan masak2 
dengan pemerintah Singapura dan 

tan djaksa agung tentang verdrga' ana Ysensi, H 

importr Indonesia dan mr. Kosesih, k-tua Gapindo. 

| mengalahkan regu wanita 

as: 
ohorn 

TidatBis 
“Tkrbar 
kan perabitj 

1, Ke1'jp xsaa 

buh dam tahur 
cek pra import 
Suchjar Tedjasuk 
pasat, PI, Tabrani dari 
trokadusumo dari 

FTOURNAMENT BASKET 
BALL SELURUH 

PEKING. 

Pertandingan2 pertama dari babak 
terachir dalam tournament basket- 
ball seluruh Peking, telah dimainkan 
pada tgi. 4-1 malam disalah satu 
stadion tjabang dari Federasi Atletik 
Seluruh Tiongkok. 4 Dari lima regu 
telah ditentukan untuk pertandingan? 
finale malam ini. Dalam pertandi- 
ngan putera, regu guru2 telah me- 

ngal regu Kombinasi Perguru- 
an Tinggi dengan angka 64-49, teta- 
pi regu mahasiswa2 puteri telah me 
nangkan kedjuaraan puteri setelah 

pegawai 
negeri. 

Dalam perebutan kedjuaraan pu- 
tera regu guru2 akan menghadapi 
perlawana n hebat dari regu pekerdja 
g direntjanakan akan diadakan pa- 
da tgl. 7-1 jad. Regu pekerdja ada- 
lah Suatu regu jg kuat dan mempu- 
njai harapan besar untuk menang- 
kan kedjuaraan itu. 

LATIHAN DJASMANI DI 
DJEMBER. 

Dari pihak Inspeksi Pendidikan 
Djasmani diperoleh keterangan, bhw 
tidak lama lagi di Djember akan di 
buka Latihan Djasmani bagi guru 
seluruh karesidenan Besuki, jg akan 
diikuti 40 orang guru (dari tiap2 ka 
bupaten 10 orang), selama dua 
minggu, dan dengan biaja Rp 3.000. 
Latihan sematjam itu telah diada 

kan enam kali didaerah karesidenan 
Besuki, jalah di Bondowoso. Kalisat. 
Situbondo, Banjuwangi dan Djember 
dua kali, dan telah melatih 240 
orang guru diantaranja 40 guru wa- 
nita. 

KGMPETISI PERSIBAJA 
Pada achir minggu jl.. kompetisi 

Persibaja telah dimulai dengan diada 
kannja pertandingan2 antara Poris 
— ALRI jang berkesudahan 2 — 2 
dan Angkatan Darat melawan As- 
sjabaab berachir 5 — 2 untuk jang 
tersebut duluan. 

Kelas TJ Persibaja terdiri dari 8 
rombongan, jaini Angkatan Darat, 

Tionghoa, HBS, POMM, Poris As- 
sjabaab, Exelsior dan ALRI. 

Kelas IT terdiri dari Thor (baru sa 
Idja mengalami degradasi), RKS, T. 
W.I. TNH/Sidoardjo, TNH/Suraba- 
ja, Indonesia Muda (dulu Tjahja Mu 
da), Fadjar, Ta Chung dan AURI se 
bagai anggauta baru. 

RP. 70.009 UNTUK PEPRIAIK- 
AN STADION. 

Dalam sidangnja baru2 ini 
DPRDS-kabupaten Djember me- 
ngambil keputusan untuk menje- 
diakan.biaja Rp. 70.000 untuk 
perbaikan stadion Djember. D.P. 
D. telah minta Rp. 90.009 « un- 
tuk keperluan ini. : 
KES, YIENNA—KES. PUELA 

35—2) , 

Kes, Sepakbola Vienna dari Aus- 
tria kemarin dulu telah memperoleh 
kemenangan 5 — 2 dari Kes. Puola 
dalam pertandingan pertama jang di 
mainkan di Mexico, demikian UP   Malaya. mengabarkan dari Mexico City. 

  

Pemerintah harus 

Gaerah Surakarta. Berhubung 

Mngenai itu dari ,pelbagai kala-) 
ngan di Semarang didapat ketera- 
ngan, bahwa keputusan DPRD Solo 
itu akan dapat persetudjuan dari fi- 
hak Propinsi dan selandjutnja fihak 
Pemerintah Pusat pun akan melang- 
sungkan usaha pegadaian partikelir 
jang telah mendapat idzin berdasar 
peraturan lama. 

Sesungguhnja golongan "masjara- 
kat jang tertentu sangat membutuh- 
kan pertolongan kredit jahg bersifat 

kilat dan ketjil, lagi pula mudah. 
Artinja setfap orang jang penghasi- 
Jannja tidak tetap, tidak besar dan 
tidak dapat dibanggakan dan lebih 
sukar lagi diperhitungkan lebih du- 

cOLO 
MAH SISWA2 ASIA AKAN 
PELADJARI SOAL PENDERI 

TA2 TIATYAD DI 207 
Dr. Suharso Supervisor Rehabilita 

tie Centrum Surakarta mienerangkan, 
bahwa waktu ia berada di India, Chi 
ang dari Markas Besar PBB di New 
York setjara lisan telah minta kepa 
da Dr. Suharso, apakah ia bersedia 
menerima mahasiswa2 “lari negara? 
Asia. untuk mempeladjari soal2 reha 
bilitate penderita tjatjad pada Reha- 
bilitatie Centrum di Solo. 
Tentang hal ini Dr. Suharso telah 

mendjawab, bahww ia persoonlijk ti 
dak berkeberatan, akan tetapi oleh 
karena R.C, adalah suatu instelling 
pemerintah, maka kepada Chiang di 

  

- 

mintaan itu kepada pemerintah Indo 
| nesia, 5 

Seperti diketahui Dr. Suharsosha- 
ru2 ini telah diutus oleh pemerintah 

bihun 
Rumah Gadai Partikulir. 

an n 

GH 

menguasai kepentingan rakjat 
|. BEBERAPA WAKTU berse | rian kesempatan utk. membukan ja lagi pegadaian partikelir dalam der Pi . 5 . . 2 DPR Kota Maap menarik sang itu kini didapat kabar, bahwa 

ali pegadaian2 partikelir ita sedj 
karta sadja. Keputusan telah dintatalaan Pan an dapat pengesahan dari fihak atas an. 

lang telah disinggung hal pembe- 

ah menjetudjui pembuka'an kem- 

lu, buruh, bakul, pegawai negeri 
dsb., selalu membutuhkan kredit se- 
matjam jang dimaksudkan. Kredit 
ini harus mudah diperoleh . dengan 
zakelijke borg, tidak dengan melalui 
djalan administrasi jang biasanja ber- 
liku-liku, dengan meminta tanggung- 
an perseorangan dan ini dan itu. 
Malahan banjak kali pertolongan 
pindjaman harus dengan membukti- 
kan keterangan jang tidak atau su- 
kar didapatnja oleh seseorang. Maka 
akibatnja orang jang sangat butuh 

'tidak dapat lagi menunggu dan. ter- 
paksa menempuh djalan jang .mu- 
dah, sungguhpun dengan bunga jang 
sangat tinggi, jalah kepada tukang 
memindjamkan uang setjara liar 
dan tidak dapat pengawasan dari 
instansi resmi. 

Kredit jang tepat untuk memenuhi 
kebutuhan - chalajak dari golongan 
tadi jalah: rumah gadai. Rumah Ga- 
dai tidak menjelidiki tentang - diri 
dan miliknja peminta kredit, “tidak 
melakukan proses administrasi jang 

sulit, hanja beralasan barang jang 
dikemukakannja sadja. Lain2 kete- 
rangan tidak diininta. Kredit dapat 
tjepat diberikan. 

Instelling2 kredit jang sekarang te- 
lah ada diluar Pegadaian Negeri ti- 
dak ada: jang dapat memenuhi sja- 
rat2 tersebut diatas dan kebanjakan 
hanja disediakan untuk peminta kre- 

dit jang lebih luas, besar djumlah- 
nja dan pandjang termijnnja. 

Perluasan usaha pegadaian mung- 
kin dipandang sebagai tidak dapat 

dibenarkan — karena kurang bersifat 
mendidik rakjat dalam — menjusun 
perekonomiannja jang sehat.  Seba- 
liknja adalah lebih sukar lagi untuk 
memberantas kekurangan penghasi-   untuk menghadiri konperensi interha 

sional dilapang »kesedjahteraari 

anak” di Bombay dan dilapang ,,pe- 
kerdjaan sosial” di Madras India, 

  lan, kekurangan kepastian bahwa se- 

konjong-konjong membutuhkan per- 
tolongan pindjaman, 

han, kesulitan dan lain2 penderita- 

an. Setiap orang mengetahui apa 
kebutuhan2 jang mungkin timbul 

dan mendesak itu. Djaminan2 so- 
kongan atau bantuan 
diperoleh oleh orang2 jang termasuk 

penduduk tetap dan jang telah ter- 
masuk dalam sesuatu ikatan? itu, se- 
bagai keadaan dalam kota2 dan 
tempat2 jang centraal, letaknja da- 

lam lingkungan perdagangan ketiil, 
orang2 didalam bepergian, orang2 
jang selandjutnja termasuk ..pendu- 
duk liar” (vlottende bevolking), ti- 
daklah ada kesempatan guna djalan 
keluar mendapatkan kredit. 

Dapat dikira-kirakan malahan da- 
pat  djuga diperhitungkan, bahwa 
kredit jang tepat untuk memenuhi 
kebutuhan sebagian dari chalajak ig. 
tertentu haruslah bersifat: 

a. kebanjakan consumptief,  ber- 
arti untuk keperluan jang tidak da- 
pat menimbulkan hasil lagi. 

b. regulator bagi penghasilan jang 
tidak tetap dan tidak menjukupi, se- 
tidak-tidaknja hasil jang tidak mem- 
beri kesempatan untuk menjusun re- 
serve. ' 

c. habitueel,  jalah setiap waktu 
harus dapat diminta, karena kebu- 
tuhan itu selalu timbul. 

d. occasioneel, setiap memerlu- 
kan, harus dapat diperoleh dengan 
mudah. 

e. djuga sekali tempo bersifat pe- 
nitipan barang berharga (perhiasan2 
misalnja), djika dalam rumah tidak 
aman. 

L. sifat2 tersebut adalah sesuai de- 
ngan tabiat2 chalajak jang tingkatan 
ekonominja — belum termasuk kuat 
dan teratur. 

Sudah barang tentu usaha “jang 
langsung mengenai kepentingan rak- 
jat jang mendalam ini seharusnja di- 
kuasai oleh Pemerintah dengan men- 
dirikan rumah2 gadai. Tetapi djika 
Pemerintah belum dapat menjeleng- 
garakannja, maka tidak dapat kira- 
nja kebutuhan rakjat jang mendesak 
dibiarkan sadja sehingga mendjeru- 
muskan "kedalam ,,woekerpraktek” 
dari kaum rentenier jang kedjam 
zonder pengawasan. 

Dengan di idzinkan lagi berdirinja 
pegadaian2  partikelir berdasarkan 
peraturan lama jang masih belum 
ditjabut, maka kebutuhan rakjat da- 
pati sebagian besar dipenuhi, sedang 

instansi jang berwadjib selalu dapat 

mengadakan pengawasan  sedalam- 

dalamnja dan seluas-luasnja — untuk   mendjaga djangan ada sifat dari pe- 

  

hanja dapat : 

na dibutuhkan. Selama usaha: ini be- 
lum terlaksana, selama itu pula 'ada- 
lah susah dan mengandung resiko 
untuk memberantas kredit liar jang 
sangat merugikan rakjat. 

DJOKJA 
SEKOLAH TIONGHOA No.3 

DITUTUP 1 
Kementerian PPK mengabarkan, 

bahwa berhubung dengan perbuatan 
Sekolah Tionghoa No. 2 di Jogia- 
karta pada bulan September - dan 
Oktober 1952 dengan mengadjarkan 
peladjaran, baik 
buku, maupun jang merupakan lem- 
baran2 lepas jang distensil, jang isi 
dan maksudnja dapat membahaja- 
kan ketertiban umum, adalah suatu 
perbuatan jang disengadja dengan 
tidak menghiraukan larangan2 jang 
telah diumumkan oleh kementerian 
PPK didalam surat edarannja tang- 
gal 15-5-1952 dan untuk mendjaga 

ketertiban umum dan kepentingan 
pendidikan dan pengadjaran murid? 
1g bersangkutan, maka mulai tang- 

gal 17 Des. 1952 Sekolah Tionghoa 
No. 2 di djalan Notojudan Jogjakar ta itu ditutup untuk masa jg tidak di 
tentukan lamanja, dan guru2nja di- 
larang mengadjar. 

TLILATJAP 
AKIBAT ANGIN TAUFAN 

Berpulah puluh rumah han 
tjur, beberapa pohon, kenari tum 
bang dan ratusan “Penduduk ke 
he a04 rumahnja, akibat angin 
tanfan jg mengamuk hari Kem's 
d desa sek tar ketiamatan Gumi- 
'r sobo'sh Utara Tjilatjap. Fihak 
berwacjb segera melakukan per 
tolong kepada korban bentjana 
tsb. Ini adalah untuk ke-empat 
kalinja da'am beberapa tahun ini 
gn taufan mergamuk. 

TEGAL 
R.S, ,,KARDINAH” 

TAMBAHAN. 

Menurut. keterangan pihak resmi, 
DPD Kotapradja Tegal telah menje- 
tudjui. dan memutuskan dibangunkan 
nja, bangunan2. tambahan pada Ru- 
mah Sakit ,,Kardinah” Tegal untuk 

keperluan tempat bersalin. Pekerdja- 
an pembangunan bangunan2 tambah 
an tersebut dimulai pada permulaan 
tahun. 1953 ini. 

LiBERI   gadaian jang merugikan rakjat dan Uang jang disediakan oleh peme- 
1 karena djuga Negara. Sebaiknja Pemerintah sege- rintah untuk kepentingan bangunan? 

sekonjong-konjong menderita kesusa-ra mendirikan rumah2 gadai dima- tersebut berdjumlah Rp. 254000, ——- 

jang didjadikan - 
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— DIEPANG KINI menghadapi PEMAKAIAN. 
“setingan jang makin hebat dari |— misalnja: 
Dijerman Barat dan Matia di pa- | hat doktor — | akan 

- Sh 2 £ N m ikian 1 t at 6 

at | Dressler, direktur. bagian obat2 

    

Djepang: Djerman Barat 
mengekspor ke Asia Tenggara 
rang2 seharga 

seluruh ekpor j : 
erah tersebut, selama th. 1936 
sebelum perang. 

Demikian pula Italia mendesak 
Djepang di daerah2 jg dianggap oleh 
Djepang sebagai pasar2nja. U.P. da- 
lam pemberitaannja tgl. 24. Desem- 
ber mengutip harian? di Djepang jg 
menuduh kaum produsen2 sutera 
tiruan dari Djerman Barat dan 
Italia melakukan politik dumping 
dan setjara hebat tlh. menjaingi 
Djepang di pasar?nja di Asia 
Tenggara. Dan saingan2 itu -ma- 
kin bertambah hebat, kata hari- 
an2 tsb. S : 

Pendjualan sutera tiruan oleh Dje 
pang di Asia sangat merosot, kare- 
na akibat saingan itu. Misainja, Dje 
pang hanja mendjual sutera tiruan 
seharga 1.500.000 pound kepada In- 
dia dalam tahun 1952, sedang di.ta 
hun 1951 seharga 12 djuta pound: 
dan kpd. Pakistan dan Hongkong 
seharga 500.000 pound, sedang tiap 
bulannja di tahun 1951 pendjualan 
sutera tiruan kepada 2 negeri tsb 
seharga 250.000 pound. Saingan di 
antara Djerman Barat, Italia dan 
Djepang untuk merebut pasar? di 
Asia Tenggara kini makin hebat dan 
sementara itu Djepang dan Djerman 
Barat, dengan andjuran Amerika, 
hendak menjikut Inggris dari pasar? 
nja di Timur Djauh. 

Tentara Denmark 
a Aa 1, . Diperentah Awasi 

. . : u: ' - »Piring Terbang« 
Serdadu2 . Denmark telah meneri 

ma perintah. resmi dari pimpinan 
tentara Denmark supaja melaporkan 

k 'seriap barang jg tidak mereka kenal 
“Ig terbang diudara. Walaupun dida- 

lam perintah tidak disebut-sebut per 
kataan piring . terbang”, tetapi 
orang menduga bahwa jg dimaksud- 
kan dengan barang itu adalah sp 
ring terbang”. In 

  

Djenderal Nadjib dan duta Ing- 
geris di Mesir, Sir-Ralph Richard- 

n Djaruari dan Augus- 
telah mendjual mesin2 

k lebih banjak dari pada 

telah, 

1 118 djuta dollar 
Amerika, sedang Djepang sehar- 

- ga 160 djuta dollar Amerika dan 
ekspor Djerryan Barat itu adalah | 
lebih banjak dari pada djumlah 

Djerman ke da- 

      

     

Gan National Jewish Hospital di 
man epidemi ita disebabkan oleh 

hinggapi 

lah ,matang untuk 
kit tersebut”. 

y 

Pukulan Jg Hebat 
| PANGLIMA tertinggi pasu- 
|kan2 NATO djenderal Matthew 
Ridgway dalam konperensi pers 
pada hari Senin menjatakan, bah 

| wa pasukan2-nja akan menderita 
pukulan2 jg hebat andaikata pe 
tjah perang dalam waktu satu ta 
hun ini. Ridgway - mengatakan, 
bahwa ia tidak merasa puas dgn 
usaha negara2 Eropa Barat dim 
memperkuat pasukan2 pe@rtaha- 
nan mereka sekarang ini.“ 
Ditanja oleh seorang - wartawan 

apakah pasukan? NATO akan mene 
mui keruntuhannja djika petjah pe- 
rang dalam waktu satu tabun, Ridg- 

way mendjawab, bahwa dalam ke- 
djadian demikian itu pasukan2 da- 
rat NATO akan mengalami puku- 
lan2 jg hebat. Saja tidak mengata- 
kan, bahwa pasukan? itu akan dika- 

lahkan, demikian Ridgway menam- 
bahkannja. (Antara). 

PEMBONGKARAN DIRUMAH 
SEK. KEDUTAAN BESAR 

- AMERIKA 
Pada Sabtu malam dirumah sekre 

taris kedutaan besar Amerika Serikat 
di Djakarta, tuan F. telah dilakukan 
pembongkaran. Pentjuri2 telah mela 
rikan diri dengan sedjumlah perhias 
an seharga kira2 Rp.. 30.000. Dua 
orang djaga malam jang menerang- 
kan tidak melihat sesuatt apa dari 
pembongkaran tersebut telah ditahan 
oleh polisi. Penjelidikan polisi sedang 
dilandjutkan. 

  

BELANDA SEDIAKAN 100.000 
POUND UTK PENJELIDIK- 

AN TENAGA ATOM. 
Pemerintah Belanda telah menje- 

diakan sebanjak sedjuta gulden, Lk. 

sebanjak 100.000 pound sterling, un- 
tuk penjelidikan tenaga atom, demi- 

1 

' Pemakaian Obat 

.SETJARA sembrono dari obat TBC ig baru 

mempergunakan obat itu dengan tiada disertai nase 

seorang ahli baru ini. Dr. Sidney H. 

1. Kemadjuan dalam perdjuangan 
membrantas TB telah lebih - banjak 
melindungi pemuda? dari bahaja di 

penjakit. itu dan lantaran 
itu mereka tidak bisa kebal-terhadap 
penjakit itu dengan -sendirinja. Ini 
dengan sendirinja bahwa mereka te 

dihinggapi penja 

Kalau Russia Menyerang: 
Sekutu Akan Menerima 

   

     

    

  

   

Rese 
Ikan Epidemi T.B.C,. 

menimbulkan epidemi TBC, de 

dari William Hearst Laboratories ' 
Denver, mengatakan bahwa anija 
dua hal, jaitu: : 

doktor memberikan obat baru itu 
— isoniazide — atas dasar ,,tjo- 
ba dan lihat” kpd. pasien2 jg. di- 
rawat diluar rumah2 sakit. Pa- 
sien2 TB lainnja, jg. mendapat 
keterangan2 jg. keliru tentang 
obat baru itu telah memakainja 
|ianpa resep dari dokter. yi 

ler, isoniazide, mereka makan obat 
itu begitu sadja dgn. tiada ditjam 
pur dengan obat2 lain. Hal ini me- 
njebabkan kuman? TB mendjadi ke 
bal pula kepada obat itu dan keada- 
an sisakit mendjadi bertambah pa- 
rah. Dan orang2 sakit jg tidak dira- 
wat dirumah sakit adalah merupa- 
kan bahaja bagi orang2 lain. 

. Terutama sekali jang mudah 
dihinggapi penjakit itu ialah pe- 

| muda2. Dan djika mereka telah 

kemungkinan “: isoniazide sendiri 
tidak akan dapat menolongnja. 

aja: 

York: telan 
IBC ditahun jg lampau dan di 
Nerwegen dan ZAweden ada pula 
dua sekolah jang mengalaminja. 

begitu. sadja. Djika obat ini di 
yampur dgn obat - streptomycin 
dan obat2 lain. maka kemungki- 

itu akan' dapat mempertahankan 
dirinja —- dan setjara. beginipun 
masih perlu si-sakit dirawat diru 
mah sakit buat beberapa 
lamanja dan sesudah itu obat itu 
harus dipakainja buat beberapa 
waktu lagi.@ 

Tidak sedikit obat isoniazide itu 
jg didjual dengan resep dan pema- 
Kaiannja tidak ditjampur dengan 
obat2 lain- sebelum diketahui bhw 
kuman? TBC itu sudah mendjadi ke 
bal kepada obat tersebut. Lima dari 

tiap2 sepuluh pasien jg dirawat diru 
mah sakit di Amerika baru datang 

mengundjungi rumah sakit setelah 
mereka pernah memakai obat itu. 

Hal ini menjebabkan kesukaran jg 
kadang2 sangat  membahajakan dji- 
wanja”, oleh sebab mereka perlu di 

operasi. 

Mereka jg bertanggung djawab 
atas epidemi . TBC itu sebagian be- 

p Dokter 

2. Sudah terlampau banjak para f 

Dalam banjak hal, kata Dr. Dress- |. 

ketularan penjakit itu, maka ada 

Berkata Dr. Dressler  seterus- |: 

»Hal seperti ioi sudah »ernah | 
terdjadi. Sebuah sekolah di New | 

dihinggapi .enidemi | 

Isoniazide tidak boreh dipakai | 

nannja ketjil sekali kuman2 TBC -£ 

waktu f 

kian diumumkan oleh organisasi pe- |sar ialah orang2 jg dihinggapi penja 
njelidik ilmu pengetahuan hari Se-|kit TBC: orang2 sakit jg meninggal- 
nen di Den Haag. Organisasi tsb. di ' kan rumah sakit dengan tiada seizin   son. bersama-sama meninggal- |serahi.untuk memberikan subsidi pe- | dokter dan orang2 jg dihinggapi pe- kan ruang konperensi, setelah j merintah kepada para sardjana2 'jg | njakit TBC pada taraf permulaan jg 

mereka merundingkan nasib-ke- mengadakan  penjelidikan tenaga | tidak mau dirawat dirumah sakit, ada 
mudian dari Sudan. 4 atom. Ni Pe salak membahajakan bagi masjarakat. 
  

Harus Ijukup M. ata 
Dan Tjukup Pula 

nan 
Djaminan Bahwa 

Bahan2 Makanan Bisa Dibeli Dalam 
Batas2 Kemamp uan Tiap Orang 

Sidang F. A. O. Di Bangkok : 
PADA HARI SENEN pagi Food and Agricultural Organisa 

tivn tjabang Perserikatan Bangsa2, telah memulaikan 
Bangkok. Diduga, bahwa dalam sidang ini, 
membitjarakan masalah beras, akan diterima 

sidangnja di 
jang diperuntukkan 
andjuran2 belaka. 

Tudjah belas negara telah mengirimkan wakil2nja, sedangkan me 
nurut rentjana dua puluh satu negara akan mengirimkan wakil2- 
nja. Jang tak hadir ialah wakil2 dari Eguador, Kuba, Korea dan 
Pilipina. Ketiga negara tersebut duluan telah memberikan tahu 
akan mengirimkan wakil2 mereka kemudian, tetapi mengenai si- 
kap Pilipina belum diketahui. 

Hadiah Uniek 
Bagi Israel 

Sebuah Paberik Pakaian 
Dihadiahkan. Seluruhnja 

Seorang pabrikan pakaian wa 
nita di Los Angeles pada hari 
Senin mengumumkan, bahwa pa 
briknja akan dikirimkannja seba 
gai hadiah kesebuah kota di Is- 
rael. Samuel Gutilia, demikian 
pamanja, jg akan mengundurkan 
diri dari dunia perdagangan, akan 
mengirimkan segenap 'isi pabrik- 
nja itu ke Nafanya di Israel. Dia 
memutuskan “ demikian, setelah 
walikota Natanya  mengundjungi 
Los Angeles. 

Tinggalkan 
Trieste 

Omong Kosong Belaka, 
Kata pihak Inggeris 
Kementerian luar negeri Ame 

rika Serikat pada hari Senin me 
njangkal, bahwa Amerika . telah 
mempertimbangkan menarik kem 
bali pasukan2-nja dari daerah bc 
bas Triest. Pun kementerian luar 

| negeri Inggris menjebut berita2, 
|. jang. menjatakan bahwa Inggris 

| dan Amerika bermaksud menarik 
Kembaa tentaranja dari “ Triest 

  

ja 
itu, sebagai ,,onrong kosong bela 
ka.” Seorang djurubitjara kemen 
ter'an juar negeri Inggris mene 
rangkan, bahwa tidaklah benar 
bahwa Eden, ketika mengundju 
reg Boleredo pada baru2 ini te 
lah mendjardjikan kepada Tito 
untuk menarik kembali tentara 

| Inggris dari daerah tsb. 

Djika sudah tertjapai suatu perse- 
tudjuan bilateral, maka baru mung- 
kiniah pasukan? Inggris dan Ameri- 

ka ditarik kembali dari daerah tsb, 
tetapi kini Triest itu masih terbagi. 

| Jang telah diusahakan Inggris, de- 
mikian djurubitjara tadi, ialah supa- 
ja Jugoslavia dan Italia mengadakan 
perundingan lagi untuk mentjapai 
penjelesaian tentang Triest. 
. Djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Amerika, Michael McDermott. 
mengatakan, bahwa penjelesaian ma 
salah tsb jaitu dengan menarik kem 
bali pasukan2 Inggris dan Amerika. 
tak pernah Me agan Na. pe 

“merintah — Amerika. Di 

  

“masalah  Triest dapat diselesaikan 
. dengan kepuasaan bagi kedua bela 

R3 2 js bersangkutams jaitu Jugosla- 
dan Italia. 

    

  

1. Amerikaf 
Oring masih berpengharapan, bahwa | 1 

Sir Herbert. Broadley. wakil 
direktur djenderal FAO. dalam 
pidatonja antara lain  mengata- 
kan, bahwa ..kita tidak sadja 
harus mendjamin terdapatnja be 
ras dan lain2 bahan makanan 
dengan tjukup bagi pemakaian, 
tetapi harus, pula didjamin, bah 
wa bahan2 makanan tsb. dapat 
dibeli oleh setiap orang dengan 
harga jg. terletak dalam kesang 
gupan mereka.” 

“ Selandjutnja dikatakan Sir 
Broadley, bahwa djika “ kepada 
para petani diminta supaja mere 
ka memperbesar produksinja ba 
han makanan dengan mempergu 
nakan tjara2 pertarian jg baru. 
maka kepada mereka pun harus 
diberikan djaminan, bahwa mere 
ka beserta keluarganja akan men 
dapat kefaedahan segera dari usa 
ha mereka itu. 

|. Dalam hubungan ini dia 
ajarankan supaja diadakan: 

me 

I. Perbaikan tjara pertanian, 
2. Rentjana2 mengenai. penga 

wasan pemberian kredit untuk 
melindungi para petani: terhadap 
beban2 jang berat: 

3. Djaminan stabilisasi harga 

untuk diangka waktu pandiang. 

Sir Broadley telah dipilih men 
Ijadi ketua sidang. 1 

# Duta Inggr Baru 
Utk Indonesia 

| Ratu Elizabeth dari. Inggris telah 

"mengangkat Oscar Charles Morland 

sebagai dutabesar Inggris di Djakar 

ta, demikian kabar” ig diumumkan 

pada hari Selasa di London. Tuan 

Morland akan menggantikan tuan 

Kermode. Morland memulai dinas 
diplomatiknja dalam tahun “1927 
Berturut-turut ia bekerdja di Dje- 
pang, Manijuria dan London. Sedjak 
tahun 1950 ia mendjabat wakil se- 
kretaris kabinet. . 

Tuan Kermode sedjak 1950 men- 
djabat dutabesar Inggris di Djakarta 
sebagai Wakil diplomatik Inggris ig 
pertama pada pemerintah Indonesia. 

MCCARREN DITUDUH 
Hari Senin presiden Truman me- 

tuduh senator MeCarren dari Neva 

'da telah mengutjapkan tuduhan2 jg 
tak beralasan terhadap panitya, jang 

pada hari Kemis jang lalu telah men 

desak supaja . .undang2 imigrasi 
MeCarren ditindjau kembali seluruh 

  

ANDRE MARTY: DIKELUAR- 
KAN DARI PARTAI 

KOMUNIS. 
Pemimpin Komunis Perantjis An 

dre-Marty, jang oleh Dewan Partai 

dipersalahkan telah menjimpang dari 

adjaran2 partainja, hari Minggu de- 
ngan resmi telah dikeluarkan dari 

partai tsb. Keputusan ini diambil 
oleh panitya federal Partai Komunis 

daerah department Seine (Paris dan 
sekitarnja). 5 

SUPAJA DILINDUNGI 
Pemerintah Birma pada hari Ming 

gu memerintahkan supaja delegasi 

partai sosialis Jugoslavia pada kon- 

perensi partai sosialis Asia, jang di- 
mulai pada hari Selasa, dilindungi. 
Orang2 militer bersendjatakan sten-' 
gun melakukan pendjagaan didepan 
hotel terkemuka di Ranggon, tempat 
menginap delegasi Jugoslavia itu: 

Bukannja 
Korea 

Tetapi Taiwan-lah Jg 
Angk Mendjadi Atjara 
Rundingan Churehill- 

Eisenhower ? 

POKOK persoalan umum jang 
akan dibitjarakan antara perdana 
menteri Inggris Winston - Chur- 
chill dan djenderal | Eisenhower 
ialah bukan Korea, melainkan 
Taiwan. Demikian. tulis harian 
Amerika ,,Washington Post” da 
lam tadiuk-rentjananja pada hari 
Selasa. Harian itu selandjutnja 
menulis, ,,pada waktu ini tidak 
scorang. Amerika jg “bertanggung 
djawab akan mengandjurkan di 
adakannja perundingan2 — dengan 
pemerintah RRT mengenai Tai 
wai. Terlampau- banjak telah ter 
djadi diwaktu “jang lalu untuk 
membenarkan perundingan2 de 
m'kian :itu, terlampau banjak da 
rzh telah mengalir dan terlampau 
banjak pula telah ada hasutan2 
nafsu”. : 
Akan tetapi jg diperlukan seka- 

tang menurut Washington Post” 
ialah suatu tindakan jg menundjuk- 
'kan maksud keinginan damai. Ini 
dapat didjalankan dengan  merobah 
pengakuan Chiang Kai Shek dari 
A jure kepala negara seluruh 
Tiongkok” mendjadi ,,de facto gu- 
bernur | Taiwan.” Demikian ,,Wa- 
shington Post”. 6 

Harian itu memperingatkan, bhw 
apabila rakjat Amerika terus mem- 
pertahankan  kechajalan sekarang 
ini, bahwa (pasukan2)- Chiang Kai 
Shek nanti akan diangkut kedaratn 
Tiongkok dengan kapal2 Amerika 
bersama2 dengan penasehat2 militer 

ka rakjat Amerika untuk seterusnja 
tidak mungkin akan dapat membas- 
kan diri dari djurang . kesulitan? di 
Tiongkok. (Antara). 

MENTERI KEHAKIMAN Pi   nja”. | 
anggota2 panitya tersebut 

djungi Gedung Putih presiden 
Truman (menjatakan kepada mereka, 

wa mereka patut mendapat pu- 

     
   
    
    

    

  
  

     

lipina, Oscar: Castelo Niastelo, 
hari Senin telah mengumumkan, 
bahwa dia telah menjarankan ke 
pada presiden Ouirino untuk me 
ngusf lebih dari 2.300. orang 
Tionghoa, jg idzinnja sementara 
untuk tinggal di Pilipina telah 

Amerika jg akan membantunja, mal 

  

   

  

   
     
   
   

    

  

   
   

      

   
   
    
   

      
   
       
     

  

    
   
    

   

  

    

berhubung dengan hari Natal. Polly 

(pakai katja mata disebelah ajahnja) 
tersebut. 

   

  

   

  

Suata penjakit anak anak jang aneh jang belum pernah diketahui oleh 

para dokter, telah menimpa anak2 dari keluarga Martin, di Glendale, 
West Virginia. Penjakit tadi mengenai buluh? darah, dan mengakibatkan 
bahwa bagian badan jang kena terserang harus di-amputeer 

Gambar atas:- Polly Martin, umur 5 tahun, sedang dirawat dirumah sa- 

kit, berbaring ditengah-tengah mainan2-nja jang dihadiahkan kepadanja 

sepatu putih. Tetapi malang dan mengharukan sekali, djustru bagian ba- 
wah kakinja jang terkena 'penjakit aneh tadi, hingga terpaksa kakinja di 
potong, dan Polly mungkin, tidak akan bisa memakai “sepatu putih jang 
sangat di-ingininja itu. Gambar bawah: Keluarga Martin. Semua anak 
dari keluarga ini terserang penjakit jang tak dikenal tadi. 

  

(dipotong). 

pada hari Natal ingin sangat diberi 

Hanja Sally 
terketjuali dari serangan penjakit 

  

Awas Djan, 

Terlalu Banjak Rokok 
ker Dalam 

kan di Madras, bahwa dari hasii2 
ru-baru ini terhadap akibat2 jang 

Dikatakan, bahwa orang2 jg terus 

menerus merokok (chain smokers) 

setelah 25 tahun merokok pada 
umumnja dapat dihinggapi penjakit 
kanker dibagian paru2nja, sedang- 
kan hidup ditempat jg senantiasa ba 
njak terdapat asap rokok memperbe- 
sar. kemungkinan mendapat penjakit 
tsb dibagian paru2. 

Selandjutnja Maisin menerangkan 
bahwa penjakit kanker dibagian pa- 
ru2 kini makin banjak terdapat di 
Eropa dan Amerika, ja'ni daerah? 
jg selama ini memang sudah paling 
tinggi persentasenja dalam hai tsb. 

Menurut Maisin, jg selama ini 
sudah banjak dilakukan ialah penje 
lidikan terhadap penjakit tsb “dikala- 
ngan binatang, sedangkan pada ma- 

SJAIR2 NAZIM HIKMET 
DISALIN BAHASA TIONGHOA 
Buah pikiran? dari penjair Turki 

jang terkemuka, Nazim Hikmet, te- 
lah. disalin dalam bahasa Tionghoa. 

Sjair2-nja jang dibuatnja dari tahun 
1951 hingga dewasa ini telah diter- 
bitkan oleh Badan Penerbit Kesu- 
sasteraan Rakjat. Dalam sjair2-nja 
Hikmet menggambarkan kesukaran? 

hidup dari rakjat Turki dan kebentji 
an mereka thd kaum penindas. Ber- 
bagai2 dari sjair2-nja itu memberi- 
kan penghargaan pula kepada pahla- 
wan2 Turki, jang telah dalam per- 
djoangannja — untuk. membebaskan 
rakjat. 

Diantara tjiptaan2-nja terdapat pu 

la 7 buah sjair jang dibuatnja di Pe 
king, ketika diadakan konperensi per 
damaian daerah2 Asia dan Pasifik 
baru2 ini, dalam mana Hikmet meli- 
hatkan rasa tjintanja terhadap rakjat 
Tionghoa dan keinginannja jg sung- 
guh2 untuk perdamaian. 

    
berachir. 

Baru2 ini presiden Ouirino te 
lah memerintahkan “Kementerian 
kehakiman untuk ” membersihkan, 
negara dari' mereka jang idzin 
nja serienra untuk tinggal di 
Priipina telah berachir dan kedia 
maanja lebih lama / dinegara tsb. 

   

7 
J 

|     

   

  

san Banjak 

  

Banjak Is 
Bisa Timbulkan Kan- 

Dr. H. J. F. Maisin, seorang ahli penjakit kanker Belgia jg 
mendjabat sekretaris Internation al Cancer Union, telah menerang « 23 

pat ditarik kesimpulan, bahwa merokok, terutama sekali merokok 
sigaret, adalah salah satu sebab penting jg menimbulkan 
kanker diparu-paru, demikian menurut ,/The Press Trust of India”. 

ip Rokok 

ru-paru? 

en jang diadakan ba- 
itimbu oleh merokok da 

penjakit 

nusia penjelidikan tsb masih harus 

lebih banjak dilakukan lagi. Dikata 
kan, bahwa salah satu hasil penjeli- 
dikan jg menarik perhatian ialah hu 
bungan antara keadaan geografis da 
ri sesuatu daerah dan matjam penja 
kit.kanker jg paling meradjalela di 
daerah tersebut. 

Achirnja dikemukakan, bahwa ka 
lau di Barat jg banjak terdapat ia- 
lah kanker diperut dan dibuah-dada, 
maka di Timur jg umum ialah kan- 
ker dibagian lever. 

MELANGGAR WILAJAH 
JUGO 

Kantor berita Jugoslavia ,,Tanjug” 
mengabarkan pada hari Senin, bahwa 
dua buah pesawat terbang penempur 
Hongaria telah melanggar wilajah 
Jugoslavia didekat kota Honglos. Pe 
sawat2.itu terbang setinggi kl. 200 
meter. 

Selandjutnja “dikabarkan, bahwa 
dua buah pesawat terbang Hongaria 
telah terbang mengelilingi pos pen- 
djagaan Jugoslavia dekat djalan ra- 
ya internasional. Kemudian pesawat2 
itu menghilang kearah daerah - Ho- 
ngaria. 

minta tna? 

Sebuah gambar dari peperangan Ko- 
rea. Suatu ,,penjapu Randjau” ketjil 
kepunjaan angkatan laut Amerika, jg 
berpatroli didekat ' Wonsan, ditem- 
baki dengan serunja oleh artilleri Ko 

rr Es 
rea Utara.   

| mengemukakan  pemandangannja 

ih 

  

endja 

jet. melantjarkan. peper: 
national News. Service dapat me 
melakukan 
jang diambi dalam rapat Dewan 
"jakin, bahwa kemadjuan jg diperoleh dalam lapangan atom akan 
sangat mengurangi keperluan mempunjai tentara darat jang besar 
djumlahnja di Eropa dan hal ini 

perluas rentjana persendjataannja. 

Mereka telah berhasil 

sampai diterima dalam rapat De 
wan Atlantik Utara itu, meski 
pun. ada peringatan2 keras dari 
pemimpin2 militer, diantaranja 
djenderal Matthew Ridgway, pa 
nglima sekutu di. Eropa, bahwa 
sikap mereka “itu hanja. akan 
memperpandjang ' masa kelema- 
han daerah2 NATO. 

Akan tetapi pemimpin2 politik 
itu jakin, bahwa berhubung dgn 

Robot Je Bisa Berfikir. 
UNTUK PERTAMA kali in' 

orang telah berhasil membuat se 
hbuah mesin, jang dapat menam- 
pak maksud dari perkataan2 jg 
diutjapkan orang. Mesin jini ialah 
sebuah robot jang diberi nama 
.Audry” dan jang katanja sama 
sifat2-nja dengan ,,Frankenstein” 
ig terkenal didalam dunia pilem. 

| Audry, dibuat oleh K. H. Da 
vis seorang sardjana jg bekerdja 
pada Bell Telephone Laborato- 
ries. 

Ketika dalam suatu demonstrs 
si, Davis berkata: ,,Tiga”, robot 
itu segera memutar sebuah knop 
jang menjebabkan menjalanja se 
buah- lampu jang diletakkan pa 
da dinding. Dibawah lampu ini 
tertulis angka tiga. Hal jang de 
mikian ini djuga terdiadi, ketika 
Davis berkata ..sembilan”. 

Audry dapat pula menghitung 
dari nol sampai sembilan. Tetapi 
Audry hanja tunduk kevada ve 
rintah2-nja Davis. Ia agaknja ha 
nja dapat menangkap suara jang 
tertentu. Nama Audry itu adalah 
singkatan dari ,,Automatic Di- 
gest Recogniser”. 

  

  

PARTAI BARU DI,SURINAME 
Pada tanggal 22 Desember di Su- 

riname telah didirikan partai baru 
dengan nama Pembangunan Tani In- 
donesia (PPTI). Anggota?2nja keba- 
njakan terdiri dari Petani2- kefjil. 
Partai itu bertudjuan mempertinggi 
tingkatan pertanian dan diketuai oleh 
tuan Slamet Diuki Sari. Wakil ke 
tuanja ialah Hendrik Sokran Saim 
sedangkan sebagai sekretaris dan 

bendahara telah dipilih tuan2 Su- 
darmo Kamirin Siran dan Salamun: 

DIANGKAT DARI DALAM 
LAUT 

Harian Norwegia, ,,Arbeidersbla- 
det” mengabarkan pada hari Sabtu, 
bahwa kini sedang diusahakan un- 
tuk mengakat bekas kapal pendjela- 
djah Djerman ,,Tirpitz” jang telah di 
tenggelamkan pada perang dunia de 
kat pantai Norwegia, demikian disi- 
arkan oleh radio Norwegia. Usaha 
untuk mengangkat kapal tersebut me 
nurut surat kabar itu akan memakan 
waktu k.l. ampat tahun. 

PABERIK BADJA INDIA— 
DJEPANG. 

Suatu panitya jang terdiri dari ah 
112 pertambangan besi dan ' badja 

Djepang bulan depan akan mengun- 
djungi India untuk menjelidiki ke- 
mungkinan mendirikan sebuah peru 
sahaan paberik badja India — Dje- 
pang, demikian diperoleh keterang- 
an hari Senin di Tokio. 
Sumber jang lajak dipertjaja di To 

kio menerangkan, bahwa panitya 
itu akan terdiri dari ahli2 teknik pe 
merintah ' dan wakil2 perusahaan2 
partikelir. Mereka diduga akan be- 
rangkat dipermulaan bulan Pebrua- 
tk : 

Pimpinan panitya tersebut diserah 
kan kepada Takasaki, seorang peng- 
usaha perindustrian, jang telah meng 
adjukan rentjana pendirian paberik 
badja India — Djepang itu. Dia Ie- 
bih dulu telah mengadakan perun- 
dingan2 dengan pembesar? India dan 
pembesar2 Bank Dunia di Washing 
ton mengenai rentjananja dan ming- 
gu jang lalu dia telah memperoleh 
bantuan dari pemerintah Djepang.   

  

tidak di-inginkan. Perintah ini 
dikeluarkan presiden setelah” se 
orang Tionghoa mentjoba mere 
but sebuah pesawat terbang milik 
P.LA.L. untuk dibawa . kedaerah 
RRT. : 

Sementara itu menteri luar ne 

“ 

  

  

(Pemakaiannja Bisa M 
Ibutuhan Djumlah Dipisi2 Tentara jg 
Diadjukan Di Medan Pertempuran 

| AHLI MILITER Pakt Sekutu telah mengadakan persiapan 
untuk menjelidiki ak'bat revolus' oner dari sendjata atom: dan tak 
tik peperangan di Eropa dizaman depan meskipun sekiranja: Sov 

Pe hibgpan besar terhadap negara2 Barat. Inter 
i umumkan, bahwa putusan utk. 

enjelidikan diatas adalah salah satu putusan2 rahasia 

dalam menguatkan tekad pemimpin2 politik sekutu untuk mem 

dalam tjukup banjaknja persediaan bom 
atom Amerika jang dapat diper 
gunakan untuk  menghantjurkan 

Atom 
engurangi Ke 

Atlantik Utara di Paris. “Ahi2 

adalah sebuah faktor penting 

daerah2 Sovjet maka Kremlin 
akan menunda maksudnja untuk 
memulai peperangan setjara be 
sar2-an setidaknja sampai bebera 
pa tahun lagi. Dan habis itu pe 
mimpin2 politik negara sekutu 
tsb. menggantungkan harapannja 
atas telah tjukupnja persediaan 

sendjata2 atom Amerika untuk 

dapat memungkinkan hanja se 
banjak 50” divisi dan bukan 100 

divisi tentara sekutu . “diperlukan 

guna mempertahankan Eropa Ba 

rat dari serangan Sovjet Rusia. 

Perdana Menteri Churchill dari 

Inggris adalah jg pertama kali meme 

rintahkan ditahun 1917 supaja dila 

kukan penjelidikan atas akibat tank 

dalam peperangan. didaratan. Dia 

mengambil langkah ini pada saat di 

kala banjak pemimpin2 militer Ing- 
mementingkan gris tidak begitu snting 

akan harga sendjata “baru ini dime- 

dan peperangan seluruhnja “dan jg 

mana telah memungkinkan pihak 

Djerman untuk mengadakan penjer- 

buan kilat difront2 jg sempit dalam 

penjerbuan kegaris musuhnja. 
Churchill katanja - sekarang telah 

jakin pula, bahwa akibat sendjata2 

atom malah lebih besar lagi atas dja 

lan peperangan daripada jg telah di 

akibatkan oleh divisi-tank dimasa 
lampau itu, istimewa dalam hal me- 

njerbu garis pertahanan musuh. 
Djerderal Joseph - Collins, kepala 

Staf angkatan darat Amerika Seri- 

kat, djuga menggantungkan' harapan 
besar kepada sendjata2 atom itu da- 

lam operasi2 militer dimasa depan. 

Harapan ini telah dinjatakannja di 

muka umum ketika berkundjung ke 

Paris pada awal tahun jg lampau, 

dan utjapannja itu telah menimbul- 
kan harapan? kepada pemerintah ne 

gara2 Eropah mengenai saatnja sen- 
djata2 itu dapat dibagi?kan untuk 

perlengkapan tentara sekutu di Ero- 
pah. 

Peristiwa itu telah menjebabkan 
djenderal Omar Bradley, ketua staf 

gabungan Amerika, untuk memperi- 
ngati negara2 Eropah waktu dia ber 
kundjung ke Paris, supaja negara2 
Eropah djangan terlampau mengha- 
rapkan akan dapat memperoleh sen- 

djata baru itu dalam waktu jg sing- 
kat. 
Dan djenderal Collins telah me- 

ngulangi lagi peringatan ini waktu 

dia berkundjung sekali lagi ke Paris 
untuk menghadiri sidang Dewan At- 
lantik “Utara. Kepada pembesar? 

Eropah diperingatkannja, bhw sam- 
pai tahun 1955 mereka tidak dapat 
mengharapkan akan memperoleh 
sendjata baru itu dalam djumlah jg 

tjukup banjaknja, sehingga memung 

kinkan pengurangan djumlah tentara 
jg diperlukan untuk pertahanan Ero 
pah Barat. 

Demikian djuga waktu bakal presi 
den Eisenhower memegang djabatan 
panglima sekutu di Eropah dia me- 
njatakan kepada 'koresponden INS, 
bahwa dia jakin bila sendjata atom 
telah bisa diperoleh dalam djumlah 

ig mentjukupi, maka ada kemungki 
nan untuk dapat mempertahankan 

Eropah Barat dengan hanja 30 atau 
40 divisi jg baik latihannja, dan 

kerumah sakit, Alexis 

  

SEORANG LAKI2 berumur 
30 tahun dini hari Senin telah 
lontjat dari tingkat ke-empat be 
las gedung pentjakar langit hotel 
Y.M.C,A. di Chicago dan aneh 
nja dia tak tewas. Ket 

    

   

  

demikian namanja, dal 
an sadar dan kepada 
berkata: ,,Djika menda 
patan, saja akan ulangi perbua- 
tan saja itu”... 

  

TA 

Orang Mati Bisa 
Dihidupkan 

Den Djalan Transfusi 
Darah Setjara Russia 

MENURUT harian ,,Shanghai 
News”, dgn mempergunakan tja- 

-ra transfusi darah, jang diketemu 
kan oleh ahli2 Sovjet, RRT kata . 
nja telah berhasil menghidupkan 
kembah 4orang jang sudah mati. 
Dikatakan, bahwa 4 orang tsb. 
mula2 telah kehilangan darah se 
demikian  banjaknja, sehingga 
djantang mereka sudah tidak ber 
dislan lagi, akan tetapi kemudian 
berkat tjara baru dalam hal me 
mindahkan darah tsb., mereka 
dapat hidup kembali. 
Menurut - dokter“ Nikovsky, se- 

orang ahli Sovjet jg menemukan tja 
ra transfusi darah baru tsb, orang2e 

jg mati karena terlalu banjak kehila 
ngan darah sehingga djantungnja ter 
henti, masih dapat ditolong dalam 
waktu.S sampai 8 menit setelah djan 
tung berhenti. 

Berlainan dengan tjara  peminda- 
han darah'jg selama ini biasa dila- 
kukan, pada tjara jg baru ini darah 
harus dipindahkan kepada pasien 
melalui ,,slagader” dan tidak mela- 
lui ,,ader.” (Antara). 

PEMBUNUHAN DIDALAM 
PASAR PADA SIANG HARI 

Didalam pasar desa Semanan, 
Batutjeper, Tangerang, hari Sab- 
tu jbl. djam 11.00 siang, terdja 
di pembunuhan atas diri Fadji 
Asmawi, jang oleh sebab2 jang 
belum diketahui. ditembak mati 
oleh dua orang tak dikenal ber 
pakaian preman. Lima butir pe 
luru sendjata pistol jang menem ' 
bus dada hadji itu, menjebabkan | 
ia mati pada saat itu djuga: pe 
nembak2 - kemudian - melarikan 
diri, penjelidikan masih diterus- 

       
   

      

    

kan. 

Berhubung dengan peristiwa 
penembakan diwaktu pasar  se- 
dang ramai2-nja itu, maka dida 3 
lam pasar terdjadi panik dimana 
masing? orang berlarian menghin 
dari diri dari sasaran peluru. Se 
waktu polisi datang, penembak2 
sudah tak ketahuan lagi kemana 
larinja, dan oleh polisi hanja di 
ketemukan 6 huls peluru  dida- 
lam pasar. 

PAMERAN GAMBAR TIONG- 
KOK BARU DI AMPENAN. 

Pada hari Minggu di Ampe- 
nan telah dibuka pameran gam 
bar Tiongkok Baru. Pameran ini 
jang dibuka sampai tg. 6  Dja- 
duari mendapat kundjungan ra 
mai dari umum. Dikandung mak 
sud "untuk mengadakan pameran 
serupa dipelbagai tempat lainnja 
di Lombok. 

Gambar2 jg dipertundjukkan, 
sebanjak 281 buah mengenai Ia 
pangan kebudajaan, sosial, dan 
pertanian, adalah kepunjaan “ke   lengkap persendjataannja. 

# as 

$ kg #3 

ichtisar resmi mengenai f 

jadi 

nasehat kementerian luar negeri. 

Dalam kata pengantar itu dika 
takan, bahwa, pulau Taiwan dim 
tahun 1947 adalah penting seka 

Pemogokan 
. 

Singapura 
Tidak Bertjorak Komi- 

mistis 
Seorang pembesar “tinggi pada ha- 

ri Senin menerangkan di Singapura, 
bahwa tak terdapat tanda2, bahwa 
pengaruh komunis merupakan ' teka- 
nan atau mendjadi tenaga  pendo- 

rong 10.000 pekerdja bangsa Asia ig 
melakukan pemogokan dipangkalan 
angkatan laut. Inggris di Singapura. 

Pemogokan tsb kini — mengindjak 
minggu kedua. 

Ditambahkannja, 

"terdapat -bahaja, “kaum “ komunis 

akan mempergunakan “ kesempatan 
Uu untuk kepentinigannja, “djika pe- 
mogokan tadi tak dapat diselesaikan 

|setjepat mungkin. Hingga waktu ini 
ipemogokan' berdjalan tenang dan 
(tak terdjadi insiden2. (Reuter). 

bahwa memang 

S 

PINDJAMAN EXIMBANK 
Exim-bank telah menjediakan pin   

geri Pilipina Joanguin Elizalde 

kok Chen Chih Ping untuk berun 
ding. Diduga bahwa perundingan 
tsb., jang dilakukan hari Senin 
itu, mengenai masalah 
ran tsb. diatas, 

An Maak ma mk Dea an 

te| 

lah memanggil duta besar Tiong | menerangkan, 

| Tiongkok Nasionalis, jang 
pengusi | 

djaman sebanjak 4 djuta dollar bagi 
'Spanjol dalam rangka pemastian pin 
djaman kepada negara itu sebanjak 
62.500.000 ' dollar, 

Pengusiran Besar2-an Orang Tionghoa Dari Pilipina 
Kalangan? pembesar  Pilipina 

bahwa pengusiran 
a besar2-an dapat dilaksana 

dengan bantuan. pemerintah 

mengizinkan mereka jang diusir 
it masuk Taiwan, (U.P,) 

setjar 

kan 

dutaan RRT di Djakarta. 

P olitik Amerika Terhadap 
...Pemerentah Taiwan 
“8 PADA HARI MINGGU diumumkan di Washington suatu 

'politik pemerintah Amerika terhadap Tai 
wan: “Ichtisar tersebut disusun olch Joseph W. Ballanfine, jang da 
lam tahun 1944/4858 memimpin urusan Timur Djauh dari kemente 
rian kuat negeri Amerika, Dari tahun 1945 sampoi 1947 ja men- 

pembantu 'istimewa dari kementerian tersebut. 
sebut didahului dengan kata pengantar Lee Pasvelsky, bekas pe- 

Ichtisar ter- 

1 

li bagi seluruh dunia, karena pa 
da waktu itu pemerintah Tiong 
kok . Nasionalis ' mengundurkan 
diri kepulau tsb. 

Dengan demikian status “hari 
depan dari pulau tsb.  terdjalin 
dgn masalah2 Amerika bertalian 
dgn Tiongkok. Korea, “ Djepang 
dan negara2 besar. Pada penu 
tup ichtisar itu Ballantine menu 
lis, bahwa tudjuan? jg dianggap 
dapat tertjapi dalam waktu sing 
kt djura telih tertjapai oleh pe 
msrintah. Amerika Serikat. Hal 
int bertalian dsn usaha selama 
in behwa hrus. di-lehtiarkan «u 
pria pulau T :wan djangan dia 
tuh "dalam tengan buk nara 
sekutu. Usaha tsb. didjalankan 
den bantuan ekonomi dun m 
ter js daost mentiukupi usaha2 
pemerintah Tiongkoks Nasionalis 
guna pertahanannja dan ekonomi 
KY Ya 

Ballantine — selandjutnja  mengata- 
kan, bahwa politik luar negeri Ame 
rika terhadap pemerintah Taiwan ha 

rus disesuaikan dengan  kepenti- 
ngan2 dan pendirian negara2 merde 
ka lain. Pembatasan2 ini mempunjai 
peranan penting terhadap tiga masu- 
lah. jg belum terpetjahkan, jakni:... 

1. Posisi internasional pemerintah 
Nasionalis Tiongkok atau dengan 
lain perkataan perwakilan pemerin- 
tah Tiongkok Nasionalis dalam PBB. 

2. Status pulau Taiwan. 

3, Dasar untuk  men-stabilisasikan 
keadaan di Timur Djauh. J 

Pendirian pemerintah Amerika se 

landjutnja terhadap pemerintah Tai- 
wan jg djuga dikemukakan dalam 
perdjandjian perdamaian dgn Die- 
pang, ialah bahwa kedaulatan Dje- 

pang atas pulau tsb harus “diachiri 
dan mengakui kedaulatan  pemerin- 
tah. Tiongkok Nasionalis atas pulau        
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g tertjatat sjah dari Pepsodent Ltd. 
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Bin mainan 

Pusat Pendjual: 
Toko obat 

NGO HOK TONG 
Gang Pinggir 1 Semarang 

Telp. 1658. 

  

Harga per botol 

an TAN 

N 1 ee 

  

-..Saksikanlah sendiri hasil Pepsndan jang 
.memberi rasa segar dan senang : 

berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- 
bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. 
Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, 
karepa saudara mengetahui bahwa Pepsodent me- 
agandung Irium. Irium, mudjarah terhadap segala 2 Ra 

selaput jang merusak gigi, adalah bahan terbaik guna IN 
pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 

. jang berfaedah buat gigi putih, bersih dan rapi. 

Senjuman 

Segarkanlah mulutmu sebabis makam 
dengan Pepsodent. 

) menjebabkan gigi putih bersih! 

    

   

  

    

  

  

buatan UNILEVER 

  

“ Obat|Batuk Caterine Siroop” 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas 

leher. suaraserak, asthma dan sakit terzgoro kan d.LI. 

dan dingin, sakit 

Rp. 5.— 

Terbikin oleh : 

SENLO CO 
HONGKONG       

  

  

  

Semarang, jang berdiri sedjak th. 

telah dipetjah dan diganti nama: 

tang piutang, Djual dan Beli dil.) 
jang mengurus. 

t 

perusaan kaju djati ,,Wing Djiang Kongsie” 

Dj. 

PEMBERITAHUAN : 
Dengan ini kami beritahukan pada segenap langganan2, bahwa 

Djl. Kapuran 278 

1949, mulai bulan Januari 1953 

P.K. ,Foeng#Fat Wing" 
Maka dari itu segala urusan jang mengenai perusaan tsb. (Hu- 

hanja kami (Foeng Fat Wing) 

| Harap para langganan mendapat tahu. | 

& Hormat. kami, 

FUNG FAT WING 

Kapuran 278 — Semarang. 

  

HONORION iaki2 jang dapat 
ganggunan ini penjakit: badan 
lembek, dingin, putjat kalau ken- 
tjing atau dalam tidur sering me- 
ngeluarkan air manik jang. bukan 
mustinja. Makan ini obat tangg. 
baik Rp. 20— 3 ds. Rp. 57,— 
MONGORIA tanggung baik un- 
tuk sakit aambeien, didalam atau 
diluar pantat Rp. 30—  porto 
VRIJ. VITANOL untuk laki2. 
VITARIN untuk prampuan Rp. 
20,— 3 ds: Rp. 57,— lembek, di- 
ngin lekas tjape, tulang2 sakit, 
ada nafsu kurang tenaga, makan 
3 ds. tangg. dapat tenaga muda. 
VITANOL EXTRA KERAS Rp. 
60,— untuk laki? ada umur atau 
jang sangat lembek, ongkos kirim 

. Rp. 2,— Prijsc gratis. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Ag. Sem. Plampitan 22. 
Solo Toko Djodo, Tjejudan 70 a. 

ESA TA TRY 

Afdruk Vergroot 
“3X4 Rp0,35 6x9 Rp 1.50 

1 54X6 Rp045  9X12 Rp 2,50 
“6X6 Rp 0,55 13X 18 Rp5.— 

. 6X9 Rp 0,65 18X24 Rp8.— 
9X12 Rp1.25 24X30 Rp 20.— 
Langganan dapat kupon2 untuk 
membesarkan foto gratis. Luar 
kota tambah ongkos kirim Rp 2.- 
Marygold-Photo Service, Dj. Ma 
taram 345 (Kr. Turi sebelah Kr. 
Saru) Semarang. 
Buka: Pagi: Dj. 9—2.30 

4 Sore: Dj. 3—7 
Minggu/ Hari Besar: Buka. 

  

  

  

   

    

| PASANGLAH ADPERTENSI 
| dalam 

SUARA MERDEKA" 

    

menawan 

MENTHOL WANGI 
Eau de Cologne, Jasmin, La- 
vender dan Melati. Dalam 
tempat plastic kleur A Rp. 5,— 
ongkos vrij. Untuk djual lagi 
potong 2546, pesenan 3 doz. 
ongkos vrij. 

YOUNG 
Tjitarum 6, Bandung 

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

5 MA & M: 
MAKAN 2 TABLET 

7 BESUK PAGI: 
GAGAH PERKASA 

TERDJUAL DISEMUM TOKO OBAT 

  

  

Siapa tahu untungnja orang, ini 

1 Ys" & barang Pan- 
tjawarna Rp. 4.— 

Trekkinglijst & Porto vrij, lekas 
atur pesanan pada: 

“PERS. KOHINOOR"   Djl. Demangan 15 » Bangkalan. 

kali belum satu waktu ada kala 
nja tepat!! Tiap bulan djual 
Undian ' Uang Betar/Ketjil. 

Il lemb. Unaian (lot) B.I.F. 
Rp. 16.— 

1 j NV Kedu 
Seri: A Rp. 2) 

1 3 Tjirebon 
ke-HI Rp. 1,50 

PONDOK 

para tourist sekalian. 

Telah dibuka pada tg. I Januari 1953 di Tawangmangu 

»L AW U" 
dekat taman olahraga (sportpark) : : 
Tempat untuk beristirahat dan mentjari hawa sedjuk bagai 

PE NGURUS PONDOK ,,LAWU” 
TAWANGMANGU. 
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" 

,Vademecum" 
DJAKARTA -— SEMARANG 3 Aan 

Mengutjapkan kepada segenap relasi2 

melandjutkan Perkembangan Pembangunan 
INDONESIA dim. tahun - 1953 — 

UREAU 

Mn 

DIREKSI 
  

  

TELAH 
(August Sunario). Rp. 7,50 

2 Buku Latihan Udjiamberhitung 
(Aweust Sunario) Rp. 7,50 

(August Sunario) Rp. 6,50 

4 Buku Latihan Udjian ilmu bumi 
(August Sunario) Rp. 6,50 

pertama 

kos kirim, sedikitnja Rp. 0,60. 

1 Buku Latihan Udjian bahasa Indonesia dengan memakai kuntji 

3 Buku Latihan Udjiansedjarah Indonesia ,, 3 

Pesanan harap disertai uang harganja, dan ditambah 10976 untuk ong- 

Pesan 1 stel 4 buku ongkos kirim bebas. 
Pesan banjak, untuk didjual lagi dapat potongan memuaskan. 

- Toko Buku ,SETIA" 
Pasar Djohar Sebelah Timur, — Semarang 

  

SEDIA “ 

  

3 » ” 

- Aa 3 

3 Ne ” . 

Buku tersebut penting sekali, untuk murid? kelas VI dan para tjalon? :P 

jang ingin menempuh udjian masuk sekolah menengah tingkat 

  

omega an 

LOTERJ UANG Rp 16—: 2 
Rp 9— "4 Rp 5— Trekkl. & 
porto VRIJ. BUAH DADA LEM 
BEK?? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76.- SCHOON- 
HEIDZALF Rp. 10.— POEDER 
Rp. 10—  VITANOL EXTRA 
KERAS Rp. 60— untuk laki2 
ada umur atau jang sangat lem- 
bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
sih tenaga baru, tidak bukti uang 
kembali 4 Rp. 20.- 4 ds. Rp.76.-. 
RIGASTA untuk laki2 tahan Ia- 
ma (nikmat) Rp. 20— SORGA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 
gung memuaskan 2 fihak Rp. 20.- 
4 ds. Rp 76.— Porto Rp. 2.-— 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
  

M.S. RAHAT 
| "TABIB 
Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal 
di 'Indonesia dan paling 
banjak pudjian. Specialist 
untuk Wasir (Aambeien) 
ASTHMA KEPUTIAN, IM- 
POTENTIE”dan lain2 Penja- 
kit. ZONDER OPERATIE 

(Pagi 9-12 

  

  
Sedjarah Umum I Rp. .6,50 

3 se wa AG 
aa s0 AK ».. 850 
» Indonesia I Ie na 

» 13 Ika ag 
ap na kia 1300 

EVERYBODY'S 
READER .. 5.— 

Nj. Abd. Rachman : 
ENGLISH GRAMMAR .. 7,— 
Mochtar : 

Elementary English 
: MABA 3 200,30: 

Daftar Logaritma 4 
5 desimal ,, 3,10 

Alders: Aldjabar HI ... :, 6,80 
" Tika hy dbber0 

  

1 AGENDA PEMBANGUNAN 
selama persediaan masih ada un- 
tuk pembelian buku2 peladjaran 
sekurang-kurangnja seharga 

Rp. 25,— 

ANWAR SANUSI : 

ATLAS TANAH AIR 
DAN DUNIA .. 6— 

Bouwman: Ilmu Masja- 
rakat Umum ,. 15,— 

Goenarso : Azas2 Ilmu 
Alam I 9 ,— 

Azas2 Ilmu 
Alam II ., 13,— 

PELANGI Li 1 6 — 

Porto 1045 (sedikitnja Rp. 0,75) 

"GLORIOUS" 
SIDODADI 3 — SEMARANG   Dj. bitjara (Sore 7-5$ 

  

  

Roy Rogers 
  

     

  

     

   

  

  

      
   

     

   

  

    
   
        

  

          

    

  

  

   

  

  

tag 

   

an 

  

HE BEENINNI V Then we can A5 S00N| 
s An THAT RIVER CLEAR UP THis As WE 
t ROY,T HATE TOT Too LONG TO MISUNPERSTANDING ) CAN 

SAI IT, BUT VP II BETWEEN YOUR TALK 
Pes FEEL BETTER RAILRKOAD FRIEND TO HIM, 

IFI WERE SURE |. DYNAMITE HOGAN | SUNNY.. 
. BRONCO'S DEAD! 4 AND U5 COWFOLKksS? ) HERE 4 

3 FT, 
Rp NOW. 

Fa 

jan Dan Ao, saja sungguh menjesal — Kalau demikian kita bisa 
£ untuk katakan, bahwa saja akan me- terangkan segala salah mengerti 

: p | rasa lebih tentram apabila jakin jg. diantara sahabatmu Dynamite 
(0 Bronco benar sudah mati! Hogan jang mengerdjakan dja- 

— Ia telah berada disungai 
| terlalu lama 

— Sunny! 

itu 

untuk dapat hidup, 
lanan kereta-api itu, 

kaum pemelihara ternak? 

— Sebegitu lekas kita dapat 

berbitjara dengan dia Sunny... 

Ini ia datang! 

— Itulah wanita jang telah tjuri dan  hantjurkan ' keretaku, anak2! 
Tangkap padanja, dan Roy djuga, 'zpabila ia tjoba merintangi! 

sudah bertindak terlampau liwat batas! ini perempuan itu 

dan kita: 

Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/118 

THERE'S THE GAL WHO STOLE MY CAR 
AN' WRECKEP IT, BOYS / GRAB HER-AN!: 

| ROY TOO, IF HE TRIES TO INTERFERE/ 
5HE'5 GONE TOO FAR THIS TIME 3 

   

         

Sekali 
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|tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, 

    

     

   

YANG DITANGGUNG MUDJ ARABNJA 

'njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10.— 

"Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 

Harian2 ,,ABADI”, 
.MIMBAR INDONESIA”. 

Madjallah "mingguan, bula- 
nan, penanggalan? dan 

gambar? film stgr fuar 
"kk. dan dalam negeri bisa 

dapat di: 

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan selama-lamanja 

Njonja dapat memperindah diri 
Njon,a dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Pehganten 
Bara, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA g 

Djamu ini membawa kebahagia- 
At. kerna seluruh. ketjantikan 
tubuh Njonja selalu tinggal: se 
gar, muda dan tjantik, berkat 
bahan2 pilihan jang terkandung 

Ididalamnja. Djamu ini teristimc 
wa untuk kaum wanita -— Kaum 
Istrisdan Penganten Baru. 

1 doos Rp. 15.— 

   

    

MAA poptaet 
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PE IM INA rn SR | 
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Toko PEDAMARAN 90 

Agen2: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 942, 2P0, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 33. 
Pontjol 88, Labuan 14, Gg. Tji 
lik 19, Dj. Demak 12, Kranggan 
timur 23, Aloon2 Barat 7. 

RUMAIN 

RENDENG — KUDUS,   
  

  
KETJANTIKAN ALAM ...... 

dan kegembiraan atas wadjah jang selalu muda remadja hanja dapat 
6 dihidangkan dengan alat? kombinasi POND'S jang selalu diidam-idamkan. 

  

Nafsu Besar — Tenaga Kurang 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? : 

IMPOTENTIE - (Lemah 
Selalu Marah-marah, Muka Pu- 

Kepala - Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 

1 JARIANOI”. 
cial Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL” 

ecial buat “Perempuan harga per botol Rp. 25x—, ..Obat Mi- 
j »BLACK 

HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10095 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5— Rp. 10—Rp. 15— Rp. 20— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnya. Zalf Face Cream ,/TJAHAJA JU- 
SUF. Buit Hangkan Ism2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki? dan Perempuin Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5— per 
botol ,GALINUS” Special buzt- Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih? dan putih didalam Mata, 

15— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah. Ongkos 1076. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA). Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak  ac- 
coord Buianan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar?-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia ' Obat 
Orang jang Kepengen punja Anak). 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit 

  

World - Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. 
Prof. TABIB. FACHRUDIN H. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: : 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 

M. B. 

  

  INI MALAM PREMIERE! 

ORION 
Oa Ten Ot! Semat $ Ta) 

pe aa 5 

REX 4.30-6.45-9 
(17 th) 

Claudette Colbert - Jen. 
Jones - Joseph Cotten - 
Shirley Temple 

»SINCE YOU 

WENT AWAY” 

David O. Selznick Presents 

METROPOLE 
5-7-9 - (seg. umur) 

    

  

  

   

    
   

   
     

    

  

Sih TT | - Laurel-Oliver Hardy 

RORY GALAU... Be U 
DAVID WAVNE - Scotlanc 

. ELMA KITER . | ojaGaLaN 
LAMAR TROTTI” MAMA 7-9 - (segala umur) 
Directed by LL... g ae 

WALTER LANGK Tx. 20 
Biarpun ini film banjak songs isti- 
mewa, tetapi sebenarnja bukan suatu 
musical dlm. arti kata. 
Pudjian pertama adalah seorang wa- 
nita bidjaksana JANE FROMAN jg. 
dim. keadaan “duka tjita meringan- 
kan orang punja penderitaan dgn. 
segala dajs. 

Roy Rogers - Trigger 

»Lights Of Old 
Sante Fe” 
  

BESOK MALAM 7-9 (Segu.) 

Film Tiongkok 
Berhikajat 

sFlua 
Bok 

Bantulah 

PALANG MERAH “     INDONESIA : 
Tn 

MRAM 

  

STOP PRESS!!! 4 
PERANG ? 4 Perang Dunia didepan mata? !!! 

x Bentjana Alam Mengantjam ?! 
«Orang Laki2 berubah djadi Pe- 

rempuan, Perempuan djadi Laki2, 
Tanda Bakal Ada Apa?????! 

4 Apa jg. diramal Djojobojo 
Ronggowarsito?!!! 

Ingin tahu djelas sampai puas? 
Kirim Rp 20— akan terima di 
rumah Buku: 

SAPTA" PUDJANGGA 
(Ramalan 7? Pudjangga dan Kenjataannja) 

dan 

  

cIVWVU 

Isinja: “ Arti2 Tanda utk. mengetahui apa jg. akan terdjadi, baik 
mengenai diri orang (Microcosm) maupun Negara dan Dunia 
umumnja (Macrocosm): “ Ramalan Djojobojo, “mengenai Dza- 
man, Situatie Politiek, Evolutie dan Revolutie, “ Kupasan Djojo- 
bojo, mengupas apa jang sudah dan jg. akan  terdjadi, mulai 
dzamannja Pakubuwono IV, dzaman Kolobendu, dzaman Edan, 
dzaman Mulia dan seterusnja sehingga besuk KIAMAT KUBE- 

Ramalan Ronggowarsito, al. ,,Srinding pinggir kali, sapa 
ira sapa ingsun”. (Bila sudah ada rapat2 ditepi sungai, maka per- 
buatan sewenang-wenang: meradjalela). Dan bag lain2-nja jg 
hebat tepat, telak galak: “ Sjair Ronggowarsito, ,,Bok Randa ke- 
langan Kisa, isin€ gula kelapa”. (Bok Djanda kehilangan Kisa 
(tempat ajam), isinja Gula Kelapa). Siapakah jg diartikan ..Bok 
Djanda”, tjoba pikir sebentar tentu “ketemu. ,,Kisa” diartikan 
sINDONESIA”, sedang ,,Gula Kelapa” adalah Bendera Sang 
Merah Putih. Suatu pedoman jg njata bahwa bangsa Indonesia 
PASTI dapit merebut kembali IRIAN!!! “ Perlambang dan 
Sindiran Dzaman Djojobojo, al. ,.Banjak alamat, banjak - peng- 
chianat. Anak makan bapak, saudara makan saudara: kawan men 
djadi lawan, guru mendjadi sateru. Tetangga saling tjuriga, sana 
sini makin angkara murka,” dan banjak Jain2-nja pula jg tadjam 
seram!, “ Ramalan Lauw Phik Un, “ Puspa Ragam, beraneka 
Ilmu Tua, al. soal memilih Hari dan memilih saat jang paling 
bagus dim setiap hari dan pasaran: Naga Hari, Naga Bulan, 
Naga Tahun dan Djatingarang: hari2 Naas (tidak bagus) jg ha- 
rU8 disingkiri. Dan lain2 sebagainja, “ Konferensi Gaib, . putusan 
rapat lelembut jang hendak menghukum mereka jg. djahat dan 
mengatjau!! “ Pawukon, melihat hari wetonnja (lahirnja), orang 
lantas mengetahui sifat, tabiat dan kelakuan orang itu: “ Astro 
logie dan Horoscope, rasianja utk. memperbaiki nasib dan per 
untungan dim Penghidupan, Pertjintaan dan Kesehatan: «“ Sedja 
rah Indonesia, jg. singkat, tepat dan hebat, djelas dan luas! Ke 
semuanja ini dikumpul dan didjadikan sebuah buku SAPTA PU- 
DJANGGA, jg. telih menggemparkan seluruh kepulauan INDO 
NESIA, hingga dalam tempo jg pandak sadja telah ditjetak kem 
bali utk. TJETAKAN KE 33-kalinja!!! Sebuah. buku jang 
benar2 BERHARGA untuk dimiliki oleh setiap penduduk di Indo 
nesia. 

1 buku ukuran besar mesti nja Rp. 25.— 
Utk. sementara waktu, sebelum selesai didjait hanja Rp 20.— 

(Ditjetak tidak banjak. 1 orang hanja dapat membeli 1 buku). 

LEKAS PESAN SUPAJA TIDAK KEHABISAN! 

Badan Penerbit: : 

KWA GIOK DJING 
Djl. ramat 2/5,- K UD US. 

— 

  

ss $ . am 

Surat Pudyian 
Atas pertolongan Tuan : , 

Tabib M.S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang. e 

penjakit kami WASIR (Aambeien)”telah dapat sembuh dalam 9 hari 
jang mana kami derita antara 3 atau 4 tahun lamanja, dengan tjara di- 
obati ZONDER OPERATIE. 
Dan dengan ini kami menghaturkan diperbanjak terima 

“ 

kasih' atas per- 

  

  

  

tolongan Tuan Tabib tsb. “ : 

- i Hormat Kami, 
“M.S. Pryantho. 

# Pendrikan Kidul 71 — Semarang. 

“Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki" jangkurang tenaga lemah sjahwat. (In- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah” kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut?', sakit pinggang, djan- 

tung berdebar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain! Obat jang 
mandjur. 

Pil Gumbira istimewa buat laki ............. ea SEN Rp. 15— 

Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25.-— 
Miniak Tangkur adjaib buat lak? ................ Sa Sa NA Le 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... 2 Gn 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 Bram ...... eka 
Obat' dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1025. 
Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 
semua penjakit diobati sampai baik. 

Tabib Wahid Mawn Tambio msk 
Agen”: ZINDABAB: HOUSE Nonongan Nara sean PA KUN 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
aa Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
oko ' io Piek, Djalan Perniagaan 10, 

De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 2 Tak E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32. Tasik.” 
R.M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. : 
  

  

    Mana mmamaseneaan 

CITY CONCERN CINEMAS 
INI MALAM PREMIERE (u. 13 tahun) 

INGRID BERGMAN dim, 

JOAN OF ARC" 
Color by Technicolor 

Oleh panggilan Ibu Pertiwi, satu wanita petani dari Orleans (Prantjis) mendjadi pembela kemerdekan ! Dan sebagai Srikandi namanja tjermelang dari Pabean Heibat dan Menggemparkan. 

INI MALAM PREMIERE (u. 13 tahun) 

LUX 
6.30 — 9.00 

  

Grand 

  

5. To 9 DAN DUREYA - MARIE ANDERSON 

»CHICAGO CALLINGs« 
" $ 53 means life or death to him! gempar ! 

Indra Ini malam d. m. b, (u. 17 tah.) 
LEOPOLDO SALCEDO — LYDIA MONTANEZ 

»Selamat tinggal kekasihku” 
7,595 

  

Akan datang: 
Shaw-Bros —- 

film 

R. Ramli -— Rosenani 

SEDARAH" 

Royal Ini Malam d. m. b. (a. 47 th.) 

Ge 3 Oa Mickey Rooney — Thomas Mitchell / 

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

  

  

Ini Malam d. m. b. (a. seg. um.) 
LEX BAXTER — VIRGINIA HUSTON 

"Tarzan s Peril,, 
Tarsan dalam Bahaya! Penuh Sensatie ! 

Roxy 
» G3 

    

  
  

 


