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| kolonel Warouw mend.: pendja- 
panglima TT VII, ada:ah sa- 

" dakan pusat itu sangat merugikan 

“akan menimbulkan kesukaran2 jg 

geng telah menemui Perdanaj kenerangkan, bahwa ia, setelah 
« Menteri Wilopo. Na & Aa 

Sampai tadi malam Perdana! sembuh dari sakitnja sekarang 

Menteri Wilopo masih belum da- ing, 
. f “Ag 

— hari Selasa, bahwa £ 

met.” 

3 peristiwa 17 Oktober. 

.nja djuga Kolonel Bambang Su- 
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Pasukan Pertahanan Nasional Dj epang makin lama makin mem- 
punjai bentuk jang njata sebagai tentara. -Pun perlengkapannja 
makin lama makin menjerupai perlengkapan ketentaraan djuga. 
Pada gambar: waktu sepasukan Djepang mengadakan - manoevre 
di Narashino. Mereka mempergunakan kendaraan halftracks: 
kendaraan berlapis badja dan sendjata anti pesawat udara. 

  

WarouwOrang Ku- 
Sulawesi 
Adalah Hanja Utk Me- 

ng Didalam Kabinet ? 
f h PNI propinsi Sulawesi, tuan Chairuddin 

Sjahadat menjatakan dalam keterangannja ' jang dikeluar In pada 
: letnan kolonel Warouw sebagai pe- 

mangku djabatan panglima TT VII (Indonesia Timur) itu, ditindjau 
. dari sudut politik-psychologisch adalah sangat tepat sekali. Dikatakan 

« ja bahwa ,,PNI daerah Sulawesi tetap jakin, bahwa letman 
kolonel Warouw pada waktu dan saat segenting ini dalam penjelesaian 
keamanan dibekas Indonesia Timur dan chusus untuk Sulawesi Setu 
adalah satu?nja figuur iang terkuat.” 

Mengenai pengangkatan kolonel 
Sadikin mendjadi panglima TT VII 
oleh kabinet, PNI daerah Sulawesi 
berpendapat, bahwa keputusan de- 
wan menteri itu, djustru pada wak- 
tu baru sadja mengangkat letnan 

  

   

     Pengangkatan 
muaskan Be 

  

  

Akan Dibadiahkan Ke- 
pada Pasukan2 Djerman 

Barat 

ngat tidak bidjaksana dan ,hanja 
untuk memberi kepuasan kepada 
satu golongan dalam kabinet sadja, 
guns menghindarkan krisis -kabi- 

| Amerika Serikat telah men- 
jandjikan mempersendjatakan di 

visi2 Djerman Barat dalam ten- 
tara Eropah dengan sendjata2 
berat dan lain2nja dengan tiada 
akan menerima pembajaran, de- 
mikian diumumkan seorang dju- 
rubitjara Djerman Barat. Tetapi 
ditambahkannja, bahwa Dierman 
Barat akan memikul sendiri bea- 
ja pertahanannja. 

Untuk mengganti  perlengka- 
pan sendjata dan lain? alat itu 
Djerman Barat akan memberikan 
bantuan dalam bentuk uang. ke 
pada tentara Eropah., Selandjut 
nja diterangkan djurubitjara tsb.. 

Dalam keterangan itu dikatakan 
bahwa apabila ditindjau dari sudut 
perkembangan didaerah, maka tin- 

perkembangan didaerah, maka tin 
dakan pusat itu sangat merugikan 
perkembangan daerah dan hanja 

Iebih besar dan akibat gang lebih 
pandjang lagi: s 

PNI daerah Sulawesi berpenda- 
pat, bahwa untuk kepentingan pe- 
njelesaian keadaan dan keamanan 
di Sulawesi Selatan, kolonel Sadi- 
kin harus menolak putusan peme- 
rintah itu atau pemerintah harus 

bertindak diatas keputuasnnja itu, 
sehingga memberi kesempatan ke- 
pada letnan kolonel Warouw seba- bahwa | Amerika Sena tidak 

gai pendjabat panglima TT VII se | Memberikan djandji akan “mem 

terusnja demikian pernjataan tsb. persendjatai angkatan perang 

Djerman Barat jg diperuntukkan Dalam pernjataan itu dikatakan, : Ta 
HT Su pertahanan dan jg berdiri diluar bahwa PNI Sulawesi tetap membe- 

narkan tindakan? didaerah-daerah lingkungan tentara Eropa. Ini 
seperti Djawa Timur, Sumatera Se- , djika Djerman Barat hendak 

membentuk angkatan perang se 
matjam itu. (Reuter) 

Tak Mungkin India 
Dekati RRT? 

Kalangan2 jang mengetahui di 

New Delhi tak dapat mempertjajai ke 

benaran kabaran jang tersiar di Lon 

don, bahwa Krishna Menon, wakil ke 

tua delegasi India di PBB, akan di- 
utus ke Peking dengan tugas istime- 

wa untuk mentjari tahu tentang si- 

kap Peking tentang perobahan2 jang 

mungkin diadakan pada usul2 India 
Imengenai penjelesaian masalah Ko- 

rea. Diduga, bahwa perobuhan2 sema 
jam itu untuk sementara tak akan 
dipertimbangkan. 

Para penindjau tidak resmi meng- 
anggap tidak mungkin, bahwa peme- 

'rintah India dikelak kemudiart hari 

akan mendekati " pemerintah Peking 
mengenai masalah Korea. karena 

orang di India merasa amat ketjewa 

tehadap penolakan RRT akan usul2 
India jang diadjukan di PBB itu. 

—m cm 

Ongkos mengirim  surat2 dengan 
: melalui pos udara di RRT dengan ke 

akan mengundjungi  Djepang, India |putusan kementerian PTT telah ditu 
dan mungkin djuga Korea, untuk kelrunkan 3096 lebih. Pengumuman ini 
mudian terus ke Timur Tengah dan 'mulai berlaku pada tanggal 5 Dja- 
Eropa. 5 “Dilari 

latan dan Makasar, sebagai djalan 
suntuk mentjegah perkosaan de- 
mokrasi” dan tetap menghukum 

Pertjaja pada kolonel. 
2 B. Sugeng 

Achirnja dikemukakan oleh tuan 
Chairuddin Sjahadat, bahwa PNI 
Sulawesi menganggap pengangkat- 
an kolonel Bambang Sugeng seba- 
gai pendjabat kepala staf angka- 
tan darat itu tepat sekali dan ,.me 
naruh kepertjajaan tentang penje- 
lesaian peristiwa '17 Oktober dan 
memelihara keutuhan Angkatan Pe 
rang chusus Angkatan Darat.” 

STEVENSON N AKAN KELI- 
LING DUNIA 

Alillai Stevenson, gubernur Illinois 
dan bekas tjalon Partai Demokrat 
dalam pemilihan presiden Amerika 
jg lalu, menjatakan pada hari Senen, 
bahwa ia bermaksud untuk mengada 
kan perdjalanan keliling dunia untuk 
mengetahui lebih dalam berbagai-ba- 
gai masalah internasional jang pen- 
ting. 

Menurut rentjana ia akan memulai 
perdjalanannja kira2 pada permula- 
an bulan Maret jad. dan antara lain     

  

anna na 

| Semangat : 

Kekuatan Amerika—Pahar Sangat Melemahkan 
Lenin Bahwa Perang 

(lah Dari Djaman Pre-Atom 

Pesan Terachir Trurian Sbg Presiden 

PRESIDEN AMERIKA, Harry S. Truman hari Rebo menerangka: 

bahwa ,,proses ketjemasan jang mendalam” jang mulai berkembang 

di Amerika Serikat merupakan suatu tanda bahaja jang akan mem- 
berikan sumbangan bagi kemenangan Sovjet Rusia dalam perang di- 

ngin dewasa ini. Truman jang mengutjapkan pernjataan ini dalam 
» pesan tahunan kepada kongres — jang terachir sebelum ia meninggal 

kan djabatan — selandjutnja mengatakan, bahwa sumber2 kekajaar 

   
     Tak Dapat Di-Elakkan Ada- | 
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Truman lebih landjut mensrang- 
kan. bahwa-ada beberana fartw jg 

dapat memindahkan Teuntungan 
ihak Sorjet Rssia. Saar sa 

» Jaribadanja iant Jasa WN a- 
Aan kita: ““demiklan Tria” 

adalah ketjemasan dan ketakutan 
jang mengganggu kepertjajaan. F1 
ta, menghilangkan kemerderaan 

pertentangan rakjat antara 
rakjat”. 

Truman melandjutkan: :,'Tanda2 
daripada bahaja itu telah. tampak. 
bahkan ketjemasan proses itu te'ah 
Nimulai”. Setiap berkurangnja kesa 
Daran, paksaan, tuduh menuduh 
ian setiap nafsu demonstrasi seita 
sembatasan undang2, ada'ah tanda 
lain, bahwa kita akan kalah terha- 
Gap ketjemasan dan ketakutan itu” 

   
        

Peringatan kepada 

Sa Stalin. 1 
Kemudian presiden Truman me- 

njampaikan pesan pribadi kepada 
Stalin, dalam mana dikata 
kannja, bahwa ramalan Lenin bah 
wa peperangan antara negara2 ko 
munis dan kapitalis tidak dapat di- 
elakkan, adalah buah fikiran se- 

orang ,pre-atom”, jang melihat 
masjarakat? dan masa silam dgn 
mata pre-atom”. 

»Sedjak ramalan itu, telah ba- 
njak terdjadi peristiwa? besar, ja' 
ni siasat peperangan dan tjaranja 
telah berobah”, demikian Truman. 
Peperangan sekarang bukan ,,pha- 
se” dala m kemadjuan apapun dju- 
ga, tetapi hanja suatu kemusnahan 

bagi tanah air dan pemerintah tu- 

an”, demikian Truman, jang selan- 
djutnja menambahkan, bahwa ia 

tidak dapat mengetahui berapa Ia 
ma lagi fihak komunis baru mau 
mengakui hal tersebut, ,,akan teta 
pi, apabila mereka mengakuinja”, 
mereka tentu akan mentjapai sa- 

ling pengertian, bahwa dunia akan 
disingkirkan dari mara bahaja jg 
mengantjamnja.” 

Politik Truman 
Truman mengatakan, bahwa poli 

tik jang didjalankan olehnja sedjak 
tahun 1945 adalah,untuk sedapat 

  
mungkin menjingk#tkan perang to 
tal. 

,Sedikitnja kita telah berhasil 
mentjiptakan keadaan2 jang men- 
djauhi peperangan sematjam itu”, 
demikian Kkatanja. 

Truman melandjutkan, bahwa po 
litiknja bukan sadja membangun 
kekuatan militer, tetapi djuga mem 
beri kesempatan kepada dunia mer 

Geka untuk berkembang subur. 

Pesan kepaia Eisen- 
hower. 

Selandjutnja presiden jang akan 
berhenti itu mengutjapkan pesan 
langsung kepada presiden terpilih 
Eisenhower, supaja politik jang te 

lah didjalankan olehnja dilandjut- 
kan terus dengan tiada menyada- 
kan beberapa perobahan penting. 

"Apabila kita sekarang berputus 
asa, maka segala struktur jang te- 

lah dibangunkan itu akan hantjur 
dan segala usaha selama 8 tahun 
ini tidak ada artinja. Sebaliknja 
Truman mengakui bahwa beberapa 
perobahan dan pembaharuan harus 
dilaksanakan guna menjiapkan diri 
bagi keadaan2 baru. Tetapi dengan 
meninggalkan dasar politik selama 
ini, maka pastilah dunia merdeka 
akan tenggelam dalam kegelapan, 
sebagaimana diramalkan oleh fi- 
hak komunis, ja'ni saat jang dinan 
ti-nanti dan diharapkan mereka. 
Truman berkata: ,,Apabila kita 

tetap menghargai kemerdekaan 
dan tjara penghidupan kita dan 
ingin terus selamat, maka tantang 
an itu dan segala akibatnja harus 
kita terima, tetap sedia dan melak 
sanakan politik kita”. (UP). 

PERDAGANGAN TAK DA- 
PAT BERKEMBANG DJIKA 

TAK BERDAGANG DENGAN 
BLOK SOVJET. 

Menteri perdagangan dan per- 
industrian India, Krishna Mecha- 
ri, hari Selasa menerangkan, bah 
wa perdagangan tak akan dapat 
berkembang bila tak mengada- 
kan perdagangan dengan negara? 
blok “Sovjet. 

Mechari jang 'mengutjapkan 
pernjataan itu dalam sidang pa- 
nitia soal2 Asia dan Timur Dja- 
uh dari Balai Dagang Internasio- 
nal. pada achirnia mengharap, ba 
lai dagang itu akan sanggup me- 
njelesaikan soal2 perdagangan in- 
ternasional lebih effektif dari pa- 
da organisasi2 dengan latar  be-   lakang politik. 

Amerika ditindjau kembali 

alam dari negara2 bukan kemunis, sudah tjukup untuk melawan Krem 

  

Kpd Luar Negeri Diku- 

Sekali 

SENATIR PAT MacCAR- 
REN, wakil partai demokrat 
Ur. Nevada — pada hari Senin 
rialam mendesak supaja diumlah 
bantuan kepada luar negeri diku 
rangi dan pula supaja bantuan 
ekonomi jg diberikan. sekarang 
ini pada' dunia luar dihentikan se 
jurahnja. 5 

Senater McCarren, penjusun 
uadang2 immigrasi baru, jang di 
duais internasional telah menim 
bulkan banjak tentangan, menga 
takan, bahwa dia mendasarkan 

desakannja itu pada laporan dari 
sub-panitya dari Senat jang ber 
tugas menjelidiki pemberian ban 
tuan kepada luar negeri. Dia ada 

diah2 pemerintah” itu. 

000.000.000 untuk rehabiltsasi lair 

besar"“diberikan sebagai pindjam-se- 
wa selama perang jang lalu, demikian 
diterangkan MeCarren. : 

Laporan sub-panitya tadi menun- 

peroleh bantuan jang paling banjak   
tahun itu Inggris 
$ 31.559.000.000 atau lebih kurang 

Dia mendesak supaja peraturan bea b 

giatkan perdagangan luar negeri, te 
tapi tidak mengatakan bahwa dia 
menginginkan pengurangan bea jang 
lebih besar daripada jang telah ter- 
tjapai dalam persetudjuan2 dagang bi 
lateral. ' 

Sementara itu senator Taft mene- 
rangkan, bahwa dia setudjusakan di 
landjutkan perdjandjian2. dagang jg 
sekarang itu. Taft adalah bakal pe- 
Imimpin kaum republikan di Senat. 

Thelanthropus 
Machluk Antara Manusia 

Dan Binatang? 

Berhubung dengan terdapatnja di 
Afrika Selatan  tulang-belulang ma- 

nusia jg” hidup ribuan abad jg lalu, 
(Homo Thelantropus) ig. djauh le: 
  
'bih tua lagi dari pada homo java- 

jnensis (ig tulangbelulangnja didjum- 
pai didesa Trinil, ditepi Bengawan 
'Sdlo), Antara” Amsterdam menda- 
1 . 

pat keterangan dari prof. van Koe- 
'nigswald di Utrecht, — penjelidik jg 
telah: mendjumpai homo javanensis 
dan djuga turut menjelidiki homo 
sinensis (manusia jg tulang-belulang- 
(nia didjumpai di Peking) — bahwa 
mungkin sekali ig didjumpai di A fri 
ka Selatan itu satu machluk antara 
manusia dan binatang bentuknja jg 
sering disebut-sebut oleh para penje 
lidik di Afrika Selatan. 

Didalam bulan Oktober 1952 
prof. Boon mendjumpai bagian dari 
tulang-belulang manusia jg tertua di 
dunia, ig ribuan abad lebih tua dari 
pada 'homo jayanensis dan homo si- 
nensis. 

Besar kemungkinan, bahwa se- 
orang ahli ilmu manusia pada Bri- 
tish Museum, Oakly, jg telah berang 
kat ke Afrika Selatan, akan sepen- 
dapat dengan prof. Boon, 

  

HARI ANGKATAN DARAT 
IRAK. 

Pada hari Selasa Irak meraja- 
kan Hari Angkatan Darat. Pera- 
jaan ini diselenggarakan dengan 
demonstrasi angkatan udara dan 
angkatan darat jang lamanja em- 
pat diam. Ribuan orang berso- 
rak2 ketika eskoder2  pesawat2 
terbang menderu2 diatas mereka 
Kesatuan2 angkatan darat diper-   lengkapi dengan sendjata?2 terba- 
ru. 

  

   

    
Mc Carren: 

Supaja Bantuan Amerika 

rangi Dan Bantuan Eko- 
nomi Dihapuskan Sama 

lah ketua sub-panitya tsb. Selan 2: 

djntnja dinjatakan pengharapan | 

nja, mudah2-an modal partikelir | " 

dapat mengganti kedudukan ,,ha 9 

Kongres telah memberikan ',.djum- | 

  

a 
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200 Sampai 
300 Djuta 

Kesediaan Djepang 
Utk Bajar Kerugian 
Perang: Dua Per- 
tiga Utk Pilipina ? 

    3 
   

     
utnja dalam waktu lima tahun, 

      
     

   
   

  

ersebut untuk Pilipina. 
Menurut ,,Asahi” 

     

  

PLOMATIK DJEPANG 
DI ASIA. : 

Wekii2 diplomatik D'epang di 
ui negara Asia Tenggara hari 
Selasa telah mulai dengan kon- 

| perensi jang berlangsung selama 
3 hari di New Delhi. Menurut 

kalangan Dijepang di New Delhi, 
konperensi itu akan membitjara- 
kan soal2 perdagangan. 

Jang hadir adalah wakil2 diplo 
matik Djepang “di India, Pakis- 

|tan, Thailand, Sailan, Taiwan. 
'Djuga konsol2 Djepang di Dja- 
ikarta dan Surabaja telah meng- 
hadiri konperensi tersebut. 

Kementerian luar negeri Dje- 
bang antaranja diwakilkan oleh 
Wajima, direktur kantor urusan 
Asia dari kementerian tersebut. 

    

    

   

  

   

  

: A.S. SETJARA RES 
1 MENJATAKAN EISENHO- 
WER TERPILIH MENDJADI 

. PRESIDEN A.S. 
'“Sidang bersama dari madjelis   lah jang mengedjutkan, jakni $ 100. "      

     

  

   

   
   
   
   

bangsa” selama 12 tahun terachir ini, t 

dan dari djumlah tersebut bagian ter 

djukkan, bahwa Inggris telah mem-, 

diantara negara2 lainnja jang menef 
rima bantuan Amerika. Selama 12) 

  

     

    

telah menerima| 

sepertiga daripada seluruh djumlah. 

endah dan senat A.S. pada hari 
asa setjara resmi menjatakan 

terpilihnja Eisenhower mendjadi 
presiden A.S. dan senator Ri- 
'Cchard Nixon mendjadi wakil pre- 
siden A.S. 
| Ternjata bahwa  Eisenhower 
clan Nixon mendapat 442 suara 
pemilih —— negara, sedangkan 
candidat2 partai Demokrat Ad- 

lai Stevenson dan John Sparkman 
janja mendapat 89 suara. 

| Sadikin Akan 
Ikut Djedjak 

(“Gatot Subroto? 
KOLONEL SADIKIN pada ha 

ri Selasa menjatakan bahwa pe. 
5 ti 

menambah 
beresmj: keadaan didaerah itu, te 
tapi bahwa sebagai militer ia 
tidak dapat menolak keputusan jg 
telah diambil oleh pemerintah wa 
laupun ia menerimanja dengan 
hati jg berat. : 
Atas pertanjaan ,,/Merdeka”, apa- 

tusan pemerintah itu, kolonel Sadi- 
kin mendjawab: : 

Sebagai pendjabat dalam tentara 
tidaklah pantas bagi saja untuk me- 
njatakan menolak keputusan peme- 
rintah. Tetapi sebagai warga-negara 

. jang menghendaki keutuhan dan ke- 
rukunan dari Angkatan Darat saja ti 
dak segan pula untuk mengikuti dje- 
djaknja kolonel Gatot Subroto bela- 
kangan ini.” 

Buku Karangan 
Hirohito 

Dalam: musim panas tahun ini akan 
terbit buku ilmu pengetahuan jang ke 
dua jang ditulis oleh kaisar Hirohito 
dari Djepang. Buku itu mengisahkan 
kehidupan binatang2 laut, terutama 
dari organisme2 ketjil jang dikenal 
sebagai ,,Ascidian”. 

Untuk penjelidikan ' telah dibutuh- 
kan waktu 6 tahun dan buku kini di 
beri nama Album of Sagami Bay 
Ascidians”. Tebal buku 200 halaman 
dan dihiasi oleh potret2 dari kumpu 
lan Hirohito. Dalam buku itu dilukis 
kan mengenai 81 djenis organisme2 
jang dimaksud, antaranja 21 jang be- 
lum dikenal hingga dewasa ini. 
Dalam penjelidikan dan penjusunan 
buku tersebut, kaisar Hirohito telah 
dibantu oleh dr. Takashi Tokioka da 
ri universiteit Kyoto dan oleh dr. 
Knotaro Hatto jang bekerdja pada 

Haboratoria istana. 

DOLLAR “USA PALSU. 
Polisi telah menahan M. dan Di. 

bertempat tinggal di Surabaja. kare- 
na kedapatan membuat uang dollar 
USA tiruan dari $ 10 dan $ 20. 
Bukti terdiri dari S buah uang palsu 
dari $ 20 dan 7 dari $ 10 disita oleh 
jang berwadjib.  Dimuka polisi ke- 
dua terdakwa itu mengakui perbua- 

  

  tannja. 
  

Bambang Sugeng Minta Keterangan Tertulis MengenaiBatas2 Kekuasaannja 
DENGAN PESAWAT terbang 'pat memberikan keterangan2 ten- vb. : 

terhadap per- | Dengan demikian, maka ia sudah ' pada itu 

ter- akan dapat bertindak selaku Men- 
me- 

karta setelah menengok keadaan ngambil keputusan untuk memin- 
Ber- dahkan kclonel Sadikin dan sete- 

sama dia tiba pula di Djakarta'lah Kolonel Bambang Sugeng me- teri Prawoto, 

berhenti. 
el Sudirman dan|Seperti diketahui, Wakil Perdana peroleh kepastiannja, akan tetapi 

Komandan PMT V Major Slamet (Menteri Prawoto dalam keduduk- 
Pertaha- atau 
menolak 'panglima berlangsung. Dapat di- 

jang terachir dari Surabaja Rebo tang perlapatnja 
malam, Kolonel Bambang Su- ikembangan2 jang terachit 
geng telah tiba kembali di Dja-iutama setelah pemerii:tah 

keluarganja di Surabaja. 

Panglima - Divisi 5 Brawidjaja madjukan 
Letnan Kolonel 

permintaan 

Menteri 

telah 
A. Junus. Mereka akan hadrlannja sebagai 
delam konperensi para Komandan Inan ad interim 
Teritorja jang akan diadakan dil permintuan itt. 
Djakarta hari ini. Pada malem-| 

Perdaha Menteri Wilepo hanja ini 
dan 

Idang kabinet jang akan datang. 

terj Pertahanan ad interim dja- 
batan mana selama ia sakit di- 
pegang oleh Wakil Perdana Men- 

Bilamana kabinet 

lakan bersidang, masih berum di- 

  

mungkin sekali diadakan sesudah 
selama  konperensi para 

(kabarkan, bahwa rapat para 
'panglima territorium dimulai hari 

dipimpin Kolonel Bambang 
19 ng, Rapat seluruh panglima 
“ind adalah jang pertama kalinya 

'semendjak Bambang Sugeng di- 

     

sudah dapat memimpin si- angkat sebagai pemangku KSAD. 

v 

   

Kalangan2 

menerangkan kepada 

Antara, bahwa kemungkinan utk 

menindjau keputusan tentang pe- 

mindahan Kolonel Sadikin masih 

tetap terbuka, Dikatakan, bahwa 

perletakan djabatan dari Kolonel 
Bambang Sugeng sekarang ni 
akan menambah kesulitan2 dlm 
penjelesaian soal Angkatan Pe- 
rang, 4 

Dalam pada itu mengenai per- 
mintaan berhenti Kolonel Bam- 
bang Sugeng wartawan ,, Antara”   di Surabaja mendapat  ketera- 
ngan dari kalangan jang dekat 

  

pemerintah dalam: dengan Bambang Sugeng, , bahwa 
'ia menghendaki keterangan ter- 
tulis dari Mertfteri Pertahanan ad 
interim, karena penolakan  Pra- 
woto baru2 ini hanja disampai- 
kan dengan lisan KSAD akan 
niinta | ketegasan tertulis akan 
batas2 kekuasaannja, dan setelah 
ketegasan tertulis itu diterimanja 
dan  dipeladjarinja, “akan baru 
ditetapkan lebih landjut apakah 
ia bersedia mengerdjakan kon- 
sepsi pemerintah itu ataukah te- 

HARIAN DJEPANG ,,Asahi” hari 
'bo mengabarkan bahwa Djepans 

rsedia menjediakan sedjumlah 
D0 hingga 300 djuta dolar untuk 

bajaran ganti kerugian perang 
epada semua negara jang menun 

“ Dalam tulisan jang dimuat diha 
an muka surat kabar itu selan- 

jutnja mengatakan bahwa peme- 

rintah Djepang berniat menjedia- 
an kira? dua pertiga dari djumlah 

5 perundingan 
dengan delegasi Pilipina mengenai 
ganti kerugian perang itu akan di 
buka kembali pada achir bulan ini 

KONPERENSI WAKIL2 DI- | 

kah ia menerima atau menolak kepu| 

& 

Dengan senjum kegembiraan, Pa 

kan. Pemberian burung dara seb 

  

- Pendjadjahan 

KONPERENSI SOSIALIS 

Dikatakan, perdarmaian dunia tak 
mungkin selama masih ada beberapa 

ra terus didjadjah. 
-“Alex' Bebbler dari Yugoslavia ka- 
|takan, “bahwa “negara? Asia berdiri 
terdepan dalam -perdjoangan untuk 
dunia jg bebas dari pada budak dan 
stuan”. Selandjutnja Bebbler mem- 

peringatkan, bahwa Sovjet Uni da- 
pat merupakan - ,,negara perampas” 
jg lebih hebat dari pada jg dikenal- 
nja dalam sedjarah. 

Suzuki dari partai sosialis Djepang 
sajap kiri, memperingatkan bahwa 
Asia dan Afrika harus awas terha- 
dap dua negara jg hendak mengua- 
sai dunia, jakni Amerika Serikat dan 
Sovjet Uni. : 5 
Matsuoka dari partai sosialis Dje- 

pang sajap kanan, katakan bahwa 
rakjat Djepang jg merasa menjesal 
bagi kedjahatan2 di waktu perang 
dunia HI kini berharap dapat mem- 
bantu Asia dalam usahanja untuk 
menghapus kemelaratan. 

Wakil India Diangkat 
mendjadi sekretaris 

5 Konperensi. 
Delegasi India, Prem Bhasim, te- 

lah dipilih mendjadi sekretaris kon- 
perensi setelah pemilihan U Ba Swe 
selaku ketua. 

Delegasi Malaya, Sopiee, menegas 
kan pentingnja kaum sosialis Asia 
membantu rakjat2 jg didjadjah hing 
ga mereka itu dapat menduduki tem 
pat jg pantas, bebas dari pada im- 
perialisme Barat. - 
Mengenai pidato Suzuki selandjut 

nja dapat ditambahkan, bahwa so- 
sialis Djepang sajap kiri itu menga- 
takan djuga, kaum sosialis Asia dja 
ngan menumpahkan darah orang 
Asia bagi kepentingan seorang dikta 
tor atau politik jg dikendalikan oleh 
uang dollar. 

Dikatakan, bahwa. wilajah Dje- 
pang telah dirobah mendjadi suatu 
pangkalan militer Amerika. Kami 
kini berdjoang terhadap pemerintah 
Yoshida jg reaksioner. Partai kami 
mempunjai maksud untuk menghan- 
tjurkan kaum reaksioner dan me- 
agoper pemerintahan di Djepang, 
demikian Suzuki. 

  

DITAHAN KARENA Ditu- 
DUH KORUP MENGENAI 
DJUMLAH RP. 50.000. 

Pembantu-inspektur polisi Ach 
mad  Fadliah atas pertanjaan 
membenarkan kabar jang telah 
tersiar di Subang, bahwa kepala 
Kantor Penempatan Tenaga di 
Subang, O.M., kini ditahan, ka- 
rena dituduh telah melakukan ko 
rupsi atas keuangan. kantor jang 
dipertjajakan  kepadanja sebesar 
Lk. Rp. 50.000. Ia telah diperik- 
sa oleh Kantor Kepolisian di Pur- 
wakarta. Achmad Fadilah tidak 
bersedia memberi keterangan le- 
bih djauh mengenai ini. 

Dalam pada itu iapun benar- 
kan, bahwa banjak kabar2 tersiar 
mengenai perkara korupsi Jainnja 
lagi didaerah Subang, tetani per- 
kara2 tersebut tidak atau belum 
disampaikan kepada polisi. 

717 PEMANTJAR RADIO DI 
SELURUH RRT. 

Radio Moskow pada hari Selasa   tap akan minta dibebaskan darj 
djabatannja, Berdasarkan — un- 

dang2 darurat pemerintah akan ! 
dapat menolak sesuatu perminta- 
an berhenti, tetapi ini adalah, 
soal lain, demikian pihak itu. 
  . 

  & 

    

Lembasa Kabudaraan Ingone | 
nKon. Berariasich Ganooteha 
yan Kur man Watentche bone ak | 

    

menjiarkan berita dari Peking jang 
menjatakan, bahwa pada waktu ini 
terdapat 77 buah pemaatjar radio di 

seluruh RRT. 26 Pemantjar dianta- 
ranja telah mulai bekerdja sedjak ta 
bun 1949, 

Anasir2 
Subversif 

» Terdapat Dlm Perguruan2 

Tinggi USA $ 

PANITYA KONGRES untuk 
keg'atan2 bukan-Amerika sedang 

an penjelidikan terhadap 
subversif” pada perguru 

i, Penjelidikan tsb. me 
Iputi 25 buah perguruan tinggi 
penting, demikian United Press 
har! Selasa dari Washington. 

Ketua panitya Harold  Velda 
gkan, bahwa salah 

    
   

  

Se-. 

  
burung dara jang dihadiahkan ke padanja oleh anak? 
tu mereka mengundjungi Paus da lam suatu audiensi 

Kaum Sosialis Harus Lebih Giat Berusaha 

Mewudjudkannja 

mengandjurkan supaja kaum sosialis lebih bergiat guna mer 
pus pendjadjakan. Delegasi partai Neo 
menerangkan bahwa rakjat Tunisia sangat menderita didjadjah 
ranfjis. Kaum sosialis Eropa periu sekali berusaha lebih k 
tuk mengachiri perdjadjahan jarg rienumpahkan darah itu, « 
kian Slim. Menteri pertahanan Birma, U Ba Swe, jang telah dipi- 
lih mendjadi ketua konperensi itu atas usul Moshe Sharett, menic- 
ri Juar negeri Israel, dalam pidato pembu 

pada 2 ekor 
Roma, wak- 
dikota Vati- 

agai hadiah kepada Paus tadi me 

us Pius memandang 

rupakan suatu tradisi jang didjun djung tinggi oleh anak2 di Roma. 

Harus Hapus 
Utk 

    
Asia jang - dimulai hari S 

Destour Tunisia, 

   

  

    

annja, menjatakan dju- 
ga rasa simpati bagi negara2 jang masih belum merdeka. 

ROSENBERG SUAMI-ISTERI 
MENGADJUKAN APPEL Kr- 
PADA PRESIDEN TRUMAN 
PA PP EPA 

Emmanuel Bloch, pembela Rosen- 

berg suami-isteri jang mendapat: hu- 

kuman mati karena melakukan peker 

djaan mata2 dalam lapangan atom, 
mengumumkan di Washington pada 

malam Rebo bahwa Rosenberg sua- 
mi-isteri pada hari Sabtu jad akan 
meminta keringanan hukuman kpd 

presiden Truman. 

Hakim federal Irving Kaufmann, 
jang telah mendjatuhkan hukuman 

mati atas diri Rosenberg suami-isteri, 
pada. hari Senen telah mengatakan 

bahwa ia akan menunda pelaksanaan 
hukuman. itu, djika Rosenberg sua- 
mi-isteri sebelum achir minggu ini 

mengadjukan appel kepada presiden 
Truman. Pelaksanaan hukuman tsb 

telah ditentukan pada tanggal 14 Dja 
nuari djam 11 malam. 

iri ke duabelas anggauta 
telah Isma mengada 

Idikan pada perguruan2 
selatan. : 

   
   

   finggi di:   riksaan itu mungkin telah dilakukan 

terhadap 25 buah perguruan tinggi ig 

telah diketahui dengan pasti, bahwa 
“disana terdapat anasir2 subversif. 
| Ja mengemukakan lebih landjut pen 

' dapatnja, bahwa infiitrasi komunisme 

(dilapangan pendidikan adalah salah 
Isatu sendjata “jang di gunakan 

“oleh Stalin untuk meruntuhkan peme 
rintah Amerika, dan menambahkan 
bahwa pemuda djaman sekarang” 
adalah pemimpin2 dihari depan, se- 

ibab itu adalah penting sekali supaja 
kpemuda2 tersebut mendapat pendidik 
lan dalam semangat Amerika jang se 

sungguhnja, demikian Horolh Velsla. 

(U.P.). : 

Djangan Ikut? Selidiki 
| Pengetahuan Perang 

Kuman 
Menurut berita ,,Tass” dari 

London, perhimpunan dokter2 di 
kota tsb. jang bertudjuan ustuk 
mentjegah petjahnja perang  te- 
lah mendesak kepada dokter2 
dan ahli2 ilmu pengetahuan lain 
nja supaja djangan mengambil 
bagian dalam penjelidikan2 raba 

sia jg dimaksudkan untuk mem 
perbaiki alat2 sendjata kuman. 

i Dewan pimpinan organisasi tsb. 

| menerangkan kepada pers, “bahwa 

tindakan tadi didasarkan kepada la- 
oran jg diterima oleh organisasi tsb 

dari komisi internasional jg menga 

dakan penjelidikan tentang perang 
kuman di Korea dan Tiongkok. Di 

katakan, bahwa perhimpunan tsb te: 
ilah pula mengadakan pertukaran fi- 

|kiran tentang hal ini dengan Dr. Jo- 
!seph Needham, wakil Inggris dalam 
komisi internasional tsb. (Antara). 

  

AKIBAT PEMOGOKAN BUS 
PD NEW YORK. jok 

Akibat pemogokan bus di New 
York, jang dimulai pada hari Ta- 
hun Baru, pada hari Senin, jaitu 
hari kerdja pertama setelah hari2 
libur jang lalu, amat terasa keti- 
ka beberapa djuta' orang, jang 
biasanja mempergunakan bus 
untuk pergi ' ketempat bekerdja- 

i terpaksa mempergunakan 
trem dibawah tanah. : 

Ijak pukul “7 pagi hari . itu 
t dibawah tanah penuh 
ang dan pada pukul 9 kesibuk- 

entjapai  puntjaknja. 
membawa mereka 

nja, 

    

  

    Gap: 

semua ke 
mikian seorang pembesar trem 
dibawah tanah, ,.tetapi kemudian 
mereka djanganlah ditanja ba- 
gaimana rasanja”,   

      

Persetudjuan Djepang 
Taiwan Dan Korea Selatan? 

KALANGAN JANG men 
kan, bahwa Syngman Rhee 

djutnja dirundingkan tindakan? 
tuan antara Djepang, Korea Sel 

Getahui di Tokio hari Selasa kata- 
dan Shigeru Yoshida dalam pertemu 

annja terutama membitjarakan soal keamanan bersama. Selan- 
bagi diadakannja suafu perseku- 

atan dan Tiongkok Nasionalis, Se- 
perti telah diberitakan, duta besar Tiongkok Nasionalis di Tokio,, 
Hollington K. Tong, telah mengadakan pembitjaraan dgn. 
selama 25 menit. « 

Djuga Agen 
Kominis Di 
Kanada? 

POLISI, JG MELAKUKAN 
penjelidikan routine dalam perka 
ra kematian seorang laki-laki di 
sebuah pension di Montreal, te 
lah menemukan bukti2, jang me 
nundjukkan, bahwa orang tsb. 
adalah seorang kaki tangan ko 
munis. Pada hari Sabtu tengah 
malam polisi ditelpon dari pen 
sion tsb., berhubung dengan ke 
njataan, bahwa seorang . penghu 
ninja Constantine  Stathapouios, 
alias Costa Poulos, jang berusia 
€0 tahun, telah meninggal duni 
Rupa2-nja kematiannja tu kema 
tian sewadjarnja, 

Dikamar orang jang mening- 
gal itu polisi menemukan buku? 
batjaan komunis, pisau pemburu 
jang tadjam, seputjuk pistol eto- 
maus, sarung pistol daripada Ka- | 

ju jang dipakai dibanu uan bebe- 

tapa @o0os peluru, buku ,, Fanta- 
Agan kepata Kemerdekaan” da- 
lam bahasa Inggris, Rusia dn 
Junani, jang rupa2nja  dikfirang 
oleh Stathapoulos sendiri, djuga 
beberapa dokumen - jang menun- 
djukkan bahwa Stathapoulas, 
sedjak 1927 diam di Kanada, 
lah ikut bertempur dipihak 

  

ge 

takan “dibawah tanah komunis 
Junani selama perang dunia ke- 
dua jang lalu. 

Nama Ktaus . Fuchs, sardjana 
atom dari Hatwell jang, kini me 

ringkuk dalam, “pendjara “untuk 

mendjalani hukuman 15 tahun di   Inggris, karena dipersalahkan 

   

Rhee 

Selandjutnja diberitakan, bahwa 
"menteri luar negeri Tiongkok Na- 
| sionalis, George Yeh, dalam perdja 
|lanan pulang dari Amerika akan ti- 

ba di Tokio pada tanggal 9 Djan. 

| “Tentang rundingan  Yoshida-Rhee 

dapat ditambahkan, bahwa  rundi- 
|ngan ini dihadiri djuga oleh djende- 

|ral Mark Clark dan duta besar Ame 
rika di Djepang, Robert Murphy. 

Menurut kalangan tadi, Yoshida 

|dan Rhee telah membitjarakan soal 
iperlunja  Djepang, Korea Selatan 

,dan Tiongkok Nasionalis  memben- 
Ituk suatu. front. bersama terhadap 
Komunisme . 1 

| Diusahakan oleh Amerika. 
Hari Rebo Syngman Rhee mening 

| galkan Tokio kembali ke Korea. 
Rundingan2 'Rhee di Tokio itu 

“oleh kalangan ig mengetahui diang- 

| gap Sangat penting, mengingat per- 

Injataan djenderal Fisenhower jang 
' menghendaki Asia harus dipertahan 
jkan oleh bangsa Asia dan mengi- 
ngat djuga kundjungan Fisenhower 

|ke Korea, dimana dia telah bertemu 
:dan mengadakan pembitjaraan dgn 
: djenderal William “Chase, penasehat 
militer Amerika untuk Chiang Kai 

' Shek. 
| Kalangan pemerintah Djepang da 
ilami pada itu . berpendapat, - bahwa 
| Amerika dengan kegiatan itu sedang 
berusaha: 

|. mendamaikan Djepang dan Ko 
tea Selatan dengan maksud mele- 
njapkan pertentangan ' dalam kamp 
anti-Komunis: 
2 menjusun kekuatan Djepang. 
Korea Selatan dan Tiongkok Nasio- 
nalis dalam suatu sistim pertahanan 
bersama menurut  tjontoh perseku- 
tuan “antara Amerika Serikat, Aus- 
tralia dan New Zealand: (Antara), 

  

t 

taeingenkan rehasiaD atom kepa 
da Ruma, pun terd pat dalum bu 
kU fjatatan  Stathapoulos “itu 
(Reuten), 

  

Diterangkan olehnja, bahwa peme- 

        

at 
ketempat tudjuannja”, de- - 

      

ta 

at
i 

   



    

  

    
        

  

    

    

    

    

   

"Ka 

bar Kota 

    

   
orang tidak 

njaknja lebih dari 

  

perlu chawatir pula dengan lar. Dari dj bone Indonesia di 
bi 00.060 orang ini, 

0 orang jang kena penjakit typ hus” 

SUARA 

MERDEKA 

SEMARANG, 8 DJANUARI 1953. 
& 

' Pemberantasan Malaria 
16.123 rumah di Kota Smg. akan 

disemprot den. D.D.T. 
"KESEHATAN RAKJAT di Kota 

umumnja diwaktu belakangan ini, 
Besar Semarang pada 
“mengetjewakan dan 
adanja penjakit menu- 

Kota Semarang jang ba 
tertjatat tiap Mingsn ik, 
demikian dokter, Suparto, 

tidak 

| kepala Djawatan Kesehatan Kata Semarang dimuka pare “wartz- 
wan, 

. Malaria. 5 
|. Diterangkan selandjutnja 
kota Semarang, 

Nae Malaria, sedangkan ' malaria 

malaria, jaitu 

(malaria sawah), 
dan malaria pegunungan 
malaria), 
njai sjarat hidupnja masing2. 
berantasan terhadap njamuk 

mengenai pemberantasan 

. mungkin terus diusahakan 
menggunakan obat a. aconitus 

    

| rantasan njamuk malaria itu 
(00 dikeluarkan 

000.—, belum lagi termasuk 
belian obat D.D.T. 

tjara baru. 
na Seperti diketahui 

|. gian daerah di Indonesia ini, 
Pemerintah Pusat 
nakan tenaga? ahli, 

|. malaria, dengan menggunakan 

  

, Pen nja pendapat baru ini, maka 
gai pertjobaan kedua, Kota Sema-, 

|| rang akan mendapat giliran 
akan -dimulai pada tgl. 12 

0 jad. Untuk pemberantasan mala- 
ria ini telah di datangkan 20 
alat? semprotan 
di-isi 
Untuk keperluan 

  

000,— dan obat2 D.D.T. tela 

sat sebanjak Lk. 15 ton. 

Menurut rentjana tahun 1953 

protan terhadap malaria ini 
“ ditudjukan pada sebanjak 1 
. buah rumah penduduk -“dise 
| Kota Semarang: Pada tgi. 12 

  

ta seperti disekitarnja daerah 
. wosari, Kuningan, 
dan Panggung. 

tan itu, akan diselenggarakan 

“rut menjelenggarakan sesuatu 

guna 
Seperti diketahui, 
njamuk. malaria menurut tjara 

-ialah menggunakan djuga 

  

protkan kepada sarang?nja nj 
“ag tyara baru ini, berlainan 
1, 

  

Ma he 9 

bahwa 
termasuk daerah 

| terdapat disini itu, ada tiga matjam | 
» malaria air tawar, 

malaria air asin 
,heuvel 

jang njamuknja mempu- 

ria tsb. diatas, terus dilakukan, ha- 
nja jang mendjadi kesulitan adalah 

njamuk 
sawah.. Walaupun demikian pembe- 
rantasan njamuk sawah ini sedapat 

dengan 
.. Se- 

lama tahun 1952 ini untuk pembe- 

uang sebesar Rp. 53. 

Pemberantasan malaria se 

dibeberapa ba- 

dengan menggu- 
telah ditjoba 

mengadakan pemberantasan njamuk 

protan obat D.D.T. jang hasilnja sa- 

ngat memuaskan pula. Dengan ada- 

jang selandjutnja 
dengan tjairan obat D.D.T. 

pemberantasan 
malaria bagi Kota Semarang ini te- 

lah disediakan uang sebesar Rp. 65. 

“kirimkan pula oleh Pemerintah Pu- 

16.123 rumah di K.R:S. 
akan d'semprot dng DDT 

KN € —ng 
“ja.d. ini akan dimulai dibagian Ko- | 

Bandarhardjo 

-Tjara menggunakan alat sempro- 

diri oleh pegawai2 Djaw. Kesehatan 
Kota Semg., tapi umum diminta tu- 

dikehendaki oleh para pegawai tsb. 
melantjarkan tugas mereka. 

pemberantasan 

Semarang termasuk daerah 

| 
jang 

Pem- 
mala- 

telah 

pem- 

oleh 

sem- 

seba- 

jang 
Djan. 

buah 

h di- 

sem- 

akan 
6.123 
luruh 

Pur- 

sen- 

jang 

lama, 

obat   
D.D.T. dan obat ini hanja disem- 

amuk. 

seka- 
jaitu semprotan “akan diadakan 

semprotan 

lah Pelajaran di Semarang, 
beaja seluruhnja mendjadi 4!2 djuta 

jang hinggap didinding, njamuk itu 

mendjadi , 

Ba laa mati, sedangkan obat jg. 

melekat didinding itu, dapat tahan 

selama 6 bulan hingga 1 tahun. 

Obat2 D.D.T. jang disemprotkan 

itu, tidak akan mengganggu keseha- 

tan umum, kalau sjarat2 jang dibe- 

rikan oleh pegawai? tsb. dituruti se- 

bagaimana mestinja. Mengingat nja- 

muk malaria tidak hanja terdapat 

didalam rumah, maka djuga kan- 

dang (stal) hewan akan disemprot 

dengan tjara baru ini. Perlu diketa- 

hui, bahwa kalau sudah dilakukan 
dengan tjara baru ini, 

maka sementara waktu tidak diper- 

kenankan orang melabur rumah 

ataupun menggosok dinding segera 
setelah diadakan penjemprotan tsb., 
karena ini akan melenjapkan pula 
obat D.D:T. jang melekat didinding 

tadi. 
Djuga tinggi dan rajap 
akan mati, : 

Selain dari memberantas njamuk 

malaria dengan tjara baru ini, obat 

tsb. dapat pula mematikan tinggi 

atau rajap, tapi untuk menggunakan 

obat itu terlebih dahulu harus di- 
minta keterangan kepada pegawai2 
jang melakukan tugas tsb. 5 

Achirnja dokter Suparto menjeru-. 

kan kepada umum, supaja turut ser- 

ta membantu para pegawai jang 

nantinja mengadakan semprotan 
tsb., dengan mengindahkan ketera- 

ngan? jang diberikan 'oleh mereka, 

hal mana adalah untuk keselamatan 

dan kesehatan diri sendiri. 

MEMPERLUAS SEKOLAH 
PELAJARAN. 

Hari ini, Ir. Ratjani dari Djawa- 
tan Pelajaran Pusat di Djakarta te- 
lah datang di Semarang untuk,me- 
nindjau bangunan Sekolah Pelajaran 

jang lagi dibangun didjalan Siwalan 
Semarang. Seperti pernah dikabar- 
kan, beaja untuk membangun ge- 

dung tsb. ialah 4 djuta rupiah, uang 

mana kini sudah dikeluarkan oleh 
Pemerintah, karena dianggapnja Se- 

kolahan ini ada penting untuk Ta- 
nah Air kita. 
Disamping itu rumah2 untuk para 

guru Lk. 10 buah djuga direntjana- 

kan dan memakan beaja 42 

Dengan diluaskannja 

Seko- 
maka 

rentjana mendirikan gedung 

rupiah. 

MENINDJAU TEMPAT2 
PEKERDJA BEKAS J 

PEDJOANG. 
Didapat “kabar, bahwa dalam 

minggu j.a.d. ini, Residen Milono 

djuta j 

rupiah, uang mana kini ditunggu di' 
keluarkannja. 

    

lemah hingga ia lambat 

  
  

   

nja: Kata I 
Djakarta Dihinggapi Penjakit ,,Standing” Dan Main 

»Internasional. Internasionalan” 

UNTUK 
    

    

   

    

   

  

rintahan j ku | 
ketua Masjumi Djawa Bai 
pertiakapan. dgn yearkayg    

  

  

  

Suruh Baka 

  

   
   $ KORG da ye £ 5 4 

PADA HARI SELASA siang 
kira-kira pukul 14:00 telah ter- | 
djadi kebakaran besar dikampung 
Kamong Galur, Tanah Tin 
Djakarta, K.l. 200 buah: 
habis terbakar, diantaranja bebe | 
rapa buah toko dan sebuah trans | 
formator bioskop rakjat. Kerugi 
“n jg diakibatkan kebakaran itu | 
ditaksir Rp 500.000.— Menurut 
keterangan jg-diperoleh dari fihak 
polisi, seorang perempuan pendu 

kampung itu telah mati terba 

  

   2 

    

  

Api jg menjala kurang lebih 
satu djam telah banjak memakan 
rumah2 gubug ditempat itu jg sa- 
ngat rapat sekali letaknja, sehing 
za bagi barisan pemadam kebaka 
ran sangatlah sulit sekali untuk 
menguasai api itu. : 

Apa sebab2 kebakaran itu fihak 

polisi belum bersedia memberikan 
keterangan, sebelum pemeriksaan le- 
bih landjut dilakukan. 

Kabarnja seorang jang tidak. di- 

kenal pada waktu kebakaran itu ter- 
djadi telah dipukuli oleh penduduk 
disana karena dituduh telah memba- 
kar rumah2 itu. Orang ini mendapat 
luka2 sehingga terpaksa dirawat di- 
rumah sakit. Menurut kabar, orang 
ini telah disuruh oleh salah seorang 

tuan tanah untuk membakar kom- 

plex rumah2 dan gubug2 dikampung 
tersebut untuk maksud tertentu. 

Mengenai hal ini fihak polisi tidak 
mau memberi keterangan2, tetapi 

atas pertanjaan, pihak. polisi mene- 
rangkan bahwa tuduhan itu' ada ke- 
mungkinannja, dan hal itu baru 'da- 
pat dipastikan apabila pemeriksaan 
telah selesai. 

  

o 

KELAHIRAN DAN 
KEMATIAN... 

Menurut tjatatan dari Djaw. Ke- 
sehatan Kota Smg., ditahun 1950: 
terdaftar 4.794 orang jang mati, di- 
antaranja 2002 orang jang mati 
kena sakit, malarias “ditahun 1951 
ada 5.945 orang jang mati, dianta- 
ranja 1.838 orang jang” kena mala: 
ria, dan didalam triwulan ke-III 
tahun 1952 ini, ada 4.940 orang, 
diantaranja 1124 orang mati karena 
diserang peniakit malaria. 

Disamping mereka jang mati ka- 
rena menderita penjakit malaria, 
terdaftar djuga tiap minggunja Lk. 
30 orang jang mati, karena typhus. 
Perlu . diterangkan disini, - bahwa 
Orang jang mati tsb. diatas ini, baru 

      

didinding-dinding rumah dari lantai akan menindjau beberapa tempat pe- 1 

sampai 214 meter tingginja. Obat | kerdja dari bekas pendjoang jang pmengenai orang Indonesia sadja, se- 
D.D-T. jang disemprotkan itu akan ada disekitar Semarang “dan jakin dangkan bagi bangsa asing” belum 
melekat didinding-dinding jg. achir- | bahwa orang2 ini pun perlu dipe- lagi didapatkan keterangan jang 
nja djadi kristal. Kalau ada njamuk | hatikan. lengkap. 

3 Aa 
    

syaa 

Mundur Bae her ini 
nja dari sabannja. Tjobe kutanjakan sebabnja. 

  

Dicuh 

  

bene” kurana- 
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Mengapa Didi? Ke- 
tangkasanmu 
kenggalkan dimana? 

Entch aimana Tol.$ 
Rasa badanku lemas | | 
dan lesu. Nafsu makan" 

. Ipun tak ada. Aku'ada 
niat meninggalkan ge- 
langgang .olah-raga. ). 

     kou 

    

       
           

    

dan vitamine jang 

s 23 

    

  
timewa. 

meninggika 
1 

'buat hidangan mendjadi hidangan pesta 
/ ketjuali dari itu ia sunggu uh menjehatkan oleh karena 

'kekajaannja akan vitamin 
“ 

  

hanja sebab kurano nafsu makan. Dil Mintalah 
Ibumu mentjaba margarine Palmboom jang sudah 
tersohor itu Kau tentu akan mendjadi gembul. 

banjak dikandung Palmboom 

pe" £ bisa djadi Gojamu memang berkurang. Tapi. 

2 akan mengembalikan sae jang dulu f 

Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 
YA Ae 

irasa asli dari tiap makanan dan mem- 

  

  

dibanggakan. 

   KG 

  

Oa aa 0 

  

    
   

  

Matjam kidjang larimu 

tadi. Sungguh boleh 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

   

     

   

“| Banjak-banjak terima 

kasih, To. Djugo me- 
ngenai nasehatmu 

    

   

    

      

im dherjang" baik, lepas 

« memikirkan kemewahan, 

  

    

    

angkan oleh Kijai ! 

'Iwasa ini jalah, bahwa didaerah2 

sa ' y Na 

esempatan kepada pemerintah | | 
: seg pengaruh | 

bih baik ibukota R.I. dipindahkan 
Sumatra. Djakarta dewasa ini su | 

- Penjakit jang terpenting 1 
jakni 

lin ternasional pem 
itu untuk pemerintah 

| baik untuk mendjalankan peme 
1 . Isa Anshary, 
| anggota parlemen dalam suatu 

    

Isa Anshary telah kembali ke 
Bandung setelah k.l. satu bulan 

| mengundjungi Sumatra Tengah, 
suatu daerah, dimana menurut 
katanja sendiri, pada umumnja di 
adjukan pertanjaan, apa jang di 
lakukan di Djakarta untuk kepen 

“|tingan pembangunan. 
| Sumatra Tengah, jang ham 
pir sama besarnja den seluruh 
Djawa, aman dan tenteram. Sua 
tu hal jang patut disajangkan de 

jang aman dan tenteram praktis 
|tidak disediakan uang untuk pem 
|bangunan. Dan djustru ' untuk 
dacrah2 jang kurang aman di Dja 
wa disediakan berdjuta-djuta ru 
biah. Di Sumatra Tengah orang 
berpendapat, bahwa  pembangu- 
aan hanja dapat dilakukan didae 
rah. daerah jg aman. Orang he 
ran, mengapa di Djakarta, jang 
melantjarkan dalil ini, diberikan 
terlampau sedikit: perhatian kepa 
da dacrah2 jang aman dan ham 
vir tidak menjediakan uang utk. 
pembangunan. 

Saja dapat mengatakan, bhw 
penduduk di Djawa dan Sumatra 
bersikap masa bodoh. Sikap masa 
bodoh ini didaerah daerah jang 
kurang aman di Djawa telah tim 
bul dari tidak adanja kepastian 
hukum. Di Sumatra jang aman 
itu orang telah mendjadi apatis, 
karena sudah bertahun2 lamanja 
menunggu akan goodwill Dja- 
'karta untuk menjediakan uang jg 
diperlukan guna pembangunan di 
Sumatra, demikian Isa Anshary. 

Kenjataan, bahwa baru2 ini 
atas perintah Djakarta telah di 
lakukan penangkapan terhadap 
dirinja wedana Pajakumbuh (Su- 
matera Tengah), menurut Isa 
Anshary telah menimbulkan ke 
gontjangan didaerah jg tenteram 

aman ini. Kabarnja wedana tsb. 
telah mendjalankan tindakan? js 
“bertentangan dgn hukum “ dalam 

hari2 pertama dari perdjuangan 

kemerdekaan, diadi kediahatan2 

ig dilakukan sebelum penjerahan 

kedaulatan. 

..Djika harus diambil tindakan? 

terhadap perbuatan2 sematjam itu, 

mengapa hingga kini tidak diambil 

tindakan terhadap puluhan “bahkan 

ratusan orang di Djawa, jang djuga 

  

  

     

  

        

2. 

ton dan New York, rombongan 

     

      
hatian hadlirin jang kemaren pagi' menjaksikan pembukaan NU. 
akan Semarang” di dil. Tawa ng. 

aga sedang melihat berputarn ja mesin rotatie jang mentjetak. ha- 
rian ,Suara Merdeka” dalam pertjetakan tadi. 

Setelah Mempeladjari Soal2 Perbu- 
ruhan Di Amerika 

ENAMBELAS ORANG pe mimpin serikat buruh Indonesia 
telah menerima keterangan bah wa mereka telah mengichiri pela 
djaran mereka selama dua bulan 
han pada State College di Penn 
han surat keterangan itu antara lain hadir ketua State College, 
Milton Eisenhower, seorang kak ak dari presiden Amerika ji 
terpilih itu. Setelah mengadakan kundjungan singkat ke W 

melalui Inggeris dan Nederland. Rombongan tsb. ditunggu keda 
tangannja di Indonesia k.l. dua bulan lagi, 

Tampak residen Milono dll. 

(Ipphos) 

dgn baik tentang soal2 perburu 
syivania. Pada upatjara penjera 

baru 
: ashing 
itu akan kembali ke Indonesia 

  

Djalan Baru 
Di Brunei 

Dgn Sistim Wetsand Mix 

DIDAERAH MINJAK Seria 
di Kalimantan Utara pada waktu 
ini sedang dimulai pembikinan 
djalan2 baru dengan bantuan pro 
cede ,,wetsand mix” Inggris jang 
akan menelan biaja sebesar 500. 
090 pound sterling, Menurut tja 
ra ,,wetsand mix” jang sekarang 
untuk pertama kali dilaksanakan 
ditanah panas, maka jang diguna- 
kan hanja perkakas sederhana ig. 
dapat dipakai oleh buruh2 tidak 
bersekolah. Batu2 keras tidak per 
lu dipakai sehingga dengan demi- 
kian tidak memerlukan pengang- 
kutan, karena pasir jang dipers 

Tukar ditempat pekerdjaan dapat 

   

  

   

Jipomp3”. Duchess of Kent keti- 
ka baru2 tai menguana Seria 

| menggunakan dialan2 baru 
au. Tjzra ,,wetsand mix” ternjata 
erupakan djrwsban jang tjepat 

m rngkos ates beberapa masa-. 
lah bertalan “dengan konstruksi 
di AL Ker mantan. 

“Rentjana pembuatan djalan adalah 

sebagian dari perkembangan sesudah 
perang dari lapangan2 minjak Seria 

di Brunei. , 5 Pn 
disatu daerah pantai 

  

Seria terletak   
itu selama djaman revolusi. Bukan- 

nja suatu rahasia umum lagi, bahwa 
dewasa ini ada orang2 jang kaja raja 

di Djawa jang telah memperkaja 
diri didjaman revolusi. 
Mengapa tidak diambil tindakan2 

terhadap “mereka, untuk menjelidiki, 

dengan tjara bagaimana mereka te- 
lah memperoleh kekajaannja itu”, 
demikian Isa Anshary jang selan- 
djutnja menjatakan, bahwa soal ini 

seharusnja  dibitjarakan oleh kabi- 

net. 

.Djika pemerintah tidak dapat 
menjelesaikan soal ini dengan  bi- 
djaksana, maka ada kemungkinan, 
bahwa hal itu akan merugikan kon- 
solidasi negara. Bahkan kepada be- 
kas anggota2 KNIL jang sebelum 
penjerahan kedaulatan telah melaku- 
kan kedjahatan2 terhadap R.I., telah 
diberikan pengampunan dan mereka 
diterima "masuk kedalam APRI, un- 
tuk kepentingan pembangunan. Me- 
ngapa harus diambil tindakan terha- 
dap bekas pedjuang untuk perbua- 
tan mereka. sebelum penjerahan ke- 

daulatan?” demikian Isa .Anshary 
jang achirnja menjatakan, bahwa 
Masjumi Sumatera Tengah telah 
mengadjukan resolusi pada "pemerin- 
tah dengan permintaan untuk mem- 
bebaskan kembali wedana jang telah 
ditahan itus 

  

"RUMAH GADAI GELAP. 

Oleh Polisi jg bersangkutan kini 
Itelah ditahan seorang njonja Tiong- 
hoa K. jg tinggal di Kaligawe. Ia di 
tuduh telah membuka rumah gadai 
gelap. Barang2 dan bukti2  menge- 
nai perkara itu telah dapat disita 
oleh Polisi dan “bertalian dengan 
itu, pelbagai orang jg merasa mema 
sukkan barang dirumah gadai tsb ki 
ni telah didengar keterangannja oleh 
pihak Polisi. 
Pengusutan masih dilandjutkan te- 

rus. 

: KONPERENSI LURAH KOTA 
BESAR SEMARANG. 

Bertempat dipendopo Ketjamatan 
Semarang-timur pada tgl. 5-1-53 pa 
gi hari telah diadakan CONFEREN- 
TIE LURAH ,.seluruh Kota Besar 
“Semarang” jg dipimpin oleh bapak 
Walikota sendiri. 

Kota, DJAPEN. Kotabesar/Ketjama- 
tan2, ' Beberapa Instantie  Cviel/ 
DPD. 
2 setjara jg terpenting, ia- 

ah: 

DJAWATAN KESEHATAN Ko- 
ta akan segera actief mengadakan 
.pembrantasan njamuk Malaria” di 
tiap2 rumah penduduk dan DJAW. 
KEHUTANAN Prop. akan segera 
actief mengadakan ,.penanaman po- 
hon-tahun” diatas tanah2 jg gundul 
(selain mendjaga tanah longsor, pun 
pula menghindarkan crisis brand- 
hout). 

Kepala rakjat Semarang "diminta 
bantuan sepenuhnja dan kepada 

bantuan moreel 
.campagne-pe- 

DJAPEN diminta 
dengen mengadakan 
nerangan” diplosok2, agar usaha2   baik. tsb dapat berdjalan dengan 
sempurna guna kepentingan rakjat. 

melakukan ,,kedjahatan2” sematjam 

153 dan dihadliri 

Para Ass. Wedana/Lurah seluruh !. 

nat tidak adanja batu lapisan bawah 
“atau untuk permukaan djalan. Tem- 

pat2 baru jang terdekat sekali terle- 
tak kurang ftebih 240 kilometer dari 
lapangan? minjak itu. 

Tjara jang digunakan sekarang un- 
tuk pertama kali'dipakai dalam pepe 
rangan terachir pada pembuatan lan 
dasan lapangan terbang Inggris. 
Pengalaman2 paling achir di Ne- 

derland, Belgia, Perantjis membukti 

ngan tjara ,,wetsand mix” ini. 

KONP. PARTAI KATFOLIK. 

Konperensi Partai Katolik wilajah 
Djawa Tengah jg dilangsungkan di 
Semarang pada tg. 3 dan 4 Djanuari 

oleh segenap tja- 

bang2nja ' serta anggauta2 DPRD/ 

DPD seluruh wilajah Djateng dan 
daerah Istimewa Jogja jg beragama 

lah merundingkan soal2 konsolidasi 

mengumpulkan usul2 guna mengha- 
dapi Kongres jad. Oleh utusan DPP 
Partai Katolik telah diberikan pula 
instruksi2 berkenaan dgn Kongres 
jad. Ta 
Dalam resepsi jg dilangsungkan pa 

da tg. 3 Djan. '53 malam, J.M. Mgr. 
Spegijopranoto telah berkenan pula 
memberikar. amanatnja jg sangat 
berharga. 

DUA SPEDA DIKETEMUKAN 
Oleh Polisi Seksi I kita diminta 

kabarkan, bahwa baru2 ini 2 buah 
sepeda telah diketemukan: dipekara- 
ngan Stasiun Tawang. Jg pertama 
memakai berko, kettingkas, tjat hi- 
tam no. E.W.B. 46, sedangkan jg 
lainnja memakai kettingkas seperam 
pat dan nomernja tidak kelihatan. 
Kepada mereka jg merasa kehila- 
ngan, diharap dengan membawa buk 
ti2 suka datang di Seksi I, djl. Pur- 
wodinatan untuk diurus “selandjut- 
nja. 

Lebih djauh pun diketemukan se- 
buah foto album jg terisi 3 gambar 
barang mana telah didapat oleh se 
.Orang pada tg. 6-1 djam 9.30 didja- 
jlan Bodjong, Semarang. 

  
“ 

  

RADID SEMARANG 
Djuma'at tg. 9 Djanuari '53. 

Djam 17.00 Pembuka'an: 17.05 
Taman Peladjar: 17.30  Pengumu- 
man dan berita daerah: 17.45 Ta- 
man peladjar: 18.00 Tzigane: 18.15 
Tjahja kemala: 18.30 Lagu2 Mesir: 
18.37 Adzan, 18.40 Menghias sen- 

dja: 19.00 Tanda waktu, 19.10 Ibu 
kota hari ini, 19.15 Tindjauan Ta- 
nah Air: 19:30 Nights in the gar- 

den's spain: 19.54 Gesekan Biola: 
20.00 Warta berita: 20.05 Siaran 
Pemerintah, 20.30 Wajang Orang 
Surakarta, 21.00 Berita bahasa Dja- 
wa: 21.15 Wajang Orang: 22.00 War   ta berita, 22.10 programa besok ha- 
ri 22.15 Wajang Orang: 23.30 Tu- 
tup. / 

bi 

jang sempit dan kesukaran pertama | 
i dalam pembuatan djalan ialah kare- 

Katolik dsb.-nja pula, antara lain te 

partai dengan setjara mendalam dan: 

kekota-kota 

Kursus jang - telah diikuti — oleh 
pemimpin2 serikat buruh Indonesia 

itu merupakan sebagian dari rentia- 

na kundjungan mereka ke Amerika 
jang disusun oleh ahli2 Amerika da- 

lam lapangan perburuhan dan ang- 
gota2 Technical Cooperation Admi- 
nistration. Pemimpin2 buruh itu te- 
lah mempeladjari soal2 perburuhan 
pada industri Amerika, gerakan bu- 
ruh dunia dan soal2 tentang efisien- 
cy. Kepada mereka pun telah diberi- 
kan pendjelasan2 tentang tjara2nja 
berunding setjara kolektif, mengurus 
peristiwa2 jang ditimbulkan oleh ke- 

tidak-puasan kaum buruh, memim- 
pin serikat buruh dan organisasi dari 
serikat2 buruh. 

Maksud kursus ini ialah untuk 

memberi pengalaman dan pikiran2 

baru jg dapat dipergunakan di Indo- 
nesia. : 

Selama mereka menuntut peladja- 
ran pada State College itu mereka 
pun turut dalam penghidupan biasa 
sehari-hari diluar kuliah2 mereka di 
sebuah kota ketjil. Dan pada hari 
Natal mereka kerap kali diundang 
oleh penduduk kota itu untuk bera- 
mah tamah. Disamping ini mereka- 
pun telah mengadakan penindjauan 

industri Pittsburg dan   
Hi 

.ka untuk beladjar dan untuk menga 
kan kebaikan pembuatan djalan de- 

Allentown, dimana mereka bertukar 
fikiran dengan pemimpin? buruh 
dan pekerdja2 sosial disana. 

' Pemimpin2 buruh Indonesia itu 
telah tiba di Amerika ' dalam bulan 
'Oktober. Mula2 mereka mengikuti 
kursus bahasa Inggris pada perguru- 
an tinggi Amerika di Washington ! 
setelah mana mereka berkundjung 
ke Hamilton di Ohio. Hamilton ada ' 
Jah suatu masjarakat jg typisch bersi 
fat Amerika. : 53 

Rombongan ini merupakan seba- 
gian dari lebih dari 100 orang2 Indo 
nesia jg sekarang berada di Ameri- 

dakan penindjauan. Jg lain2nja me- 
nuntut peladjaran dalam ilmu perta 
nian, kesehatan umum, untuk Peker 
djaan umum, cinematografie produk 

Juntuk turut serta 

  

1 
js 

net, berhubung dengan beratnja 

Darat itu, : ! 

nan disajangkan  keluarnja menteri 

pertahanan Sultan Hamengku Bu- 

wono dari kabinet, jang dipandang: 

nja tetap masih dapat menjelesaikan 

nja pengangkatan 

dilakukan pada waktu jang tepat 

mungkin sekali 
Buwono tidak perlu mengundurkan 

diri dari djabatannja sebagai mente- 
ti pertahanan, demikian kata mr. 
Tambunan. A 

Selandjutnja dikatakan, — bahwa 
tindakan  kolonel. Bambang Sugeng 
untuk memanggil panglima2. dari 

ia mengemukakan perlunja diada- 
kan konperensi para perwira seluruh 
Indonesia. Fa 

berbagai fihak 
dr. Leimena, sebagai menteri perta- 

hanan diterapekan, bahwa sepan- 
djang pengetahuannja dr. Leimena 
tidak akan menerima usul itu, ka- 

Irena ia merasa lebih tepat mendjadi 
menteri kesehatan. 

  

Tilpon Otomatis 
Utk Pertjepat Hubungan 
Kantor2 Kementerian 

Untuk melantjarkan hubungan te- 
lepon sehari2 diantara kementerian2 
oleh pemerintah pusat di Djakarta 
akan dipergunakan pesawat2 telepon 

otomatis jang baru didatangkan ke 
Indonesia, demikian kabar dari Ke- 

mehterian Perhubungan. Djumlah pe 
sawat2 ini Kk. 1000 buah. Pemakai- 

an pesawat2 telepon "jang otomatis 

bagi umum, baru “dapat dimulai di 
Bandung. Untuk Djakarta persedia- 
annja belum mentjukupi. 

Casey Dan Ikut Sertanja 

tjana Kolombo 
Richard Casey, menteri luar ne- 

geri Australia menerangkan pada 
hari Selasa dalam suatu komentar 
atas keputusan pemerintah Indonesia 

dalam rentjana 
Kolombo, bahwa ia mengharapkan 
dapat “segera mengadakan  perun- 
dingan2 dengan utusan2 Indonesia. 

Menteri Casey mengharapkan da- 
pat berunding dengan Indonesia ten- 
tang peranan Australia dalam me- 
madjukan perekonomian dan kema- 

adalah negeri ke-enam diluar” Com- 
monwealth Inggeris jang turut serta 
dalam rentjana Kolombo. Negara2 
lainnja ialah Birma, Nepal, Laos, 
Kambodja dan Vietnam. 

LAPANG TERBANG PALU 
Pekerdjaan pembangunan lapangan 

terbang Palu, menurut Radio Maka 
sar telah dimulai sedjak bulan De- 
sember. Setiap hari k.l.- 400 orang 
buruh giat memindahkan tanah. Ki 
ra2 26.000 m3 tanah harus dipindah   Si radio dan sebagainja. kan. 

: & Na 1 Fe 
Kita Tidak 8isa Ris- 

“keren Krisis-Kabinet 
DEWASA INI KITA tidak dapat r'skeren adanja krisis Ie bi 

soal Angkatan Perang itu. Seandai- 

: kolonel Sadikin 

sebagai pendjabat panglima T.T. Vu 

Sultan Hamengku | 

seluruh teritorium guna merunding- 
kan soal2 Angkatan Perang itu ada- 

lah sesuai sekali dengan usulnja jang 
telah dimuat dalam surat2 kabar be- 

berapa waktu jang lalu, dalam mana 

Atas pertanjaan tentang keinginan 
untuk mengusulkan 

Indonesia Dalam Ren- 

djuan tehnik di. Indonesia. Indonesial 

persoalan jang harus diselesaikan 
oleh pemerintah, m'salnja penjele siian soal Angkatan Perare ss'u 
ruhnja, pemilihan umum dan ang gywras belandja”, demikian ketera 
ngan wakil ketua I parlemen, mr, Tambusan dan ketua fraksi Par 
kindo kepada P.I. Aneta. Mr. Tamburan dapat membenarkan pu 
tusan kabinet untuk menolak perm'ntsan berhenti dari pendjabat 
kepala staf angkatan darat, kolo ne! Bamhang Sugeng, karena bagi 
pemerintah sangat sulit utk men tjari pereganti -kolonel Bam 
Sugeng, jang telah diberi tugas wituk menjelesaikan “soal Angk. 

bang 

Dalam pada itu oleh mr. Tambu- 

  

DEM 2NSTRASI TENNIS DI 
DJAKARTA. 
djuga di Semarang 

minggu jl., oleh Pelti Tjabang 
Djakarta pada Sabtu hingga 
Minggu sore jad. akan diadakan 
demonstrasi tennis  digelanggang 
tennis Stadion Ikada. Dalam de- 
monstrasi tennis itu nanti akan 
turut serta djago2 tennis, a.l. dja 
g0 Hongkong dan djuara 
K.H.Ip, Tan Liep Tjiauw dan 
Ketje Sudarsono dari Djakarta, 
Itjas dan Gan Koon Djie dari 
Bandung serta zen salah se- 
orang pemain a jang terkuat 
di Djakarta. 

Dalam  'atjara 
single, menurut keterangan pi- 
hak Panitia Penjelenggaraan 
akan dipertandingkan Sabtu sore 
Itjas melawan K.H.Ip dan Ming- 
gu pagi antara K.H.Ip -melawan 
Tan Liep Tjiauw. Dalam permai- 
nan double jang akan diadakan 
pada Minggu sore a.l. akan diha- 

Seperti 

   
    

  

pertandingan? 

dapkan pasangan Tan Liep 
Tjiauw/Liem Joe Djiem mela- 
wan K.H.Ip/Ketje - Sudarsono. 
Sore itu djuga akan dipertanding 
kan K.H.Ip melawan Lyzen. 

ROCKY CASILLO MENANG 
T.K.O. DARI JOEY HEN- 

NIGSEN. 
UP mengabarkan dari Chica- 

go, bahwa petindiu Chicago kelas 
ringan. Roeky Casillo telah mem- 
beroleh kemenangan technisch 

knockout dari petindju St. Lou 's. 

Joey Hennissen . dalam pertandi- 

ngan semalam di Rainbow Are- 

na. Chicago. £ 
Wasit menghentikan pertandi- 

ngan d'ibabek ke 6 karena keadz- 

an Hennigsen ada waktu itu 

sangat menjedihkan. 

MENGFLILINGI DUNIA. 

Menurut Kantor Berita Italia, Est- 

Ovest, wartawan Afghanistan A. Ha 

mid Tarzi dari Kabul, kini sedang 

melintasi Italia. Tarzi telah mening- 

galkan Kabul achir tahun jl. dalam 
perdjalanan mengelilingi dunia de- 

ngan bersepeda. Ia tiba di Italia da- 
lam perdjalanan menudju Timur Te- 

ngah dan Junani, dan meneruskan 

perdjalanan ke Perantjis dan Inggris 
Raya. Disini permintaan Tarzi untuk 
mendapatkan visa buat Amerika di 
tolak. Karena itu Tarzi pergi ke 

Belgia, terus melintasi Dierman me- 
nudju Swiss, Spanjol dan Tangier. Di 
Tangier kembali ia menemui kegaga- 

lan untuk mendapatkan visa untuk 

masuk Maroko, Lybia dan Mesir. Se 

bab itu, dengan melalui Gibraltar, 
Tarzi bermaksud untuk kembali ke- 

tanah airnia dengan ' terlebih dulu, 
melintasi Spanjol, Perantjis dan terus 

ke Italia. Kini ia sedang dalam per- 
djalanan menudju kota Bern. 

REN STAR—MUNICH 2—9 

Kesebelasan terkuat dari Yugosla 
via, Red Star Belgrado dalam .per- 
tandingan hari Selasa . di Munich, 

Djerman telah mengalahkan kesebe- 

lasan kota Munich dengan angka 2 

— 0, demikian dikabarkan oleh UP.   Pertandingan “tersebut disaksikan 

oleh Ik. 14.000 penonton. Kedudu- 
kan diwaktu istirahat 2 — 0. 

      

bagai perusahaan di Kebumen, 

»Suara Merdeka” di Magelang, 
BRN selama tahun 1952. 

Rp. 977.000.— 
dari pusat. 

Oleh Mustadjab dinjatakan le- 
bih landjut, bahwa djumlah uang 
modal pemberian dari pemerin- 
tah pusat sebanjak Rp. 977.000: 
diantaranja buat membuka peru- 
sahaan Peti Rp. 450.000.—, Ba- 
tu merah Rp. 100.000.—, Sepatu 
Rp. 55.000.—, Pendjaitan Rp. 
80.000.— kesemuanja di kota 
Magelang, perusahaan peniamak- 
an kulit Rp. 210.000.— “Gi Wo- 
nosobo, Genteng Rp. 150.000.— 
dan Gamping Rp. 32.000 didae- 
rah kabupaten Kebumen. 

Perusahaan2 itu djalannja da- 
pat berkembang, sudah berdjaian 
lebih kurang 3 bulan pemasukan 
uangstidak kurang dari Rp. 50. 
000.—. Pengemudi dan pekerdja 
nja mereka adalah bekas pedju- 
ang bersendjata jang sudah men- 
dapat latihan vak selama 1 ta- 
hun, perusahaan Peti dengan te- 
naga 30 orang setiap bulan dapat 
memprodusir 4000 peti, Batu me 
rah dengan 21 orang 200.000 bi- 

dji, Sepatu 19 orang 300 pasang, 
Pendjaitan 19 orang mendapat 
50 kodi, perusahaan kulit 16 
orang 1 ton, Genteng 22 .orang 
100.000 bidji . dan perusahaan 
Gamping dengan tenaga 9 orang 
sebanjak 25 ton. 

Sudah mempunjai pa- 
sar jang luas. 

modal 

  
muanja didjalankan oleh 136 ang 
bawah pimpinan B.R.N. Demikian 
pala perwakilan kantor BRN dae 

  Dalam pada 'itu buat mengatur 
pendjualan produksi, oleh BRN 

  

(RB N. Kedu 

Dgn Modal Dari Pusat Telah Dapat Membuka 
Pelbagai Usaha Jg Madju 

(Oleh: wartawan sendiri) 

DENGAN MODAL JANG diberikan oleh emerjntah Pu- sat, sedjak 7 bulan jang lalu Bu ro Gatokai al Kedu, telah dapat membuktikan usahanja, 
Rekonstruksi Nasional daerah 

dengan membuka pel- 
Wonosobo dan Magelang,  kese: 
gauta Ex pedjuang bersendjata di 
keterangan Sdr. « Mustadjab ' ke- 

rah Kedu kepada 
afas pertanjaan mengenai usaha 

sendiri mulai Djanuari 1953 te- 
lah membentuk Biro Administra- 
si. Produksi peti sebagiah banjak 
dibeli B.A:T. Semarang, kulit dan 
genteng dikirimkan ke Djakarta, 
Sepatu sampai Sumatera. Sedang 
hasil Batu merah, gamping “dan 
Genteng baru dalam lingkungan 
daerah Kedu dan oleh Mustadjab 
mengharapkan agar” dikalangan 
djawatan jang mempunjai tugas 
pembangunan Suka mengambil 
dari usaha2nja-bekas pedjuang. 

Perusahaan . pergangkutan 
barang segera akan diada kam, ar 

Direntjanakan dalam tahun 1953 
BRN akan menjelenggarakan peru- 

sahaan pengangkutan barang, Kedu 
akan mendapat bagian tiga buah 
truck dari pusat, selain buat keper- 
luan pengangkutan hasil dari pada 
perusahaan djuga dapat disewakan 
kepada mereka jg membutuhkan. 

92 ex-pedjoang daftarkan 
diri keluar Djawa 

Selandjutnja' didapat keterangan, 
bahwa ex pedjuang 'jg diluar lingku- 
ngan BRN ada 92 orarig terdiri 170 
djiwa telah mendaftarkan dirinja ke 
pada BRN bermaksud minta diki- 
rimkan ke Sumatera atau Kaliman- 
tan sebagai transmigrant.  Sebetul- 
nja pemindahan itu sudah dapat di- 

djalankan dalam tahun 1952, tetapi 
berkenaan ketetapan pemerintah ba- 
gi rayon Djawa Tengah termasuk 
tahun ini, kemungkinan besar keper 

pembantu : 

PEMBAGIAN CAMBRICS 
D:ILAKUKAN OLEH N.V 
EATARI DAN KOPERASI 

PBAS 

Dari Pengurus Koperasi PBAS (Pe- 
ngusaha Batik Arab Surakarta) dida- 

pat kabar, bahwa permintaan PBAS 
untuk mendjadi badan saluran pem- 

bagian white cambrics/grey's kepa- 
da anggauta2nja ,telah disetudjui 
oleh Pusat Djawatan Perekonomian 
di Djakarta. 

Dengan demikian, maka pembagi- 
an cambrics untuk daerah Surakarta 

dan Koperasi PBAS. 
Seperti pernah dikabarkan, bebera 

pa waktu jang lalu PBAS telah meng 
adjukan protes kepada 
djib, berhubung dengan “diserahkan- 
nja pembagian cambrics bagi daerah 
Surakarta hanja kepada N.V. ,,Bata- 
ri” sadja, sedang dalam tjara mem- 
baginja oleh N-:V, ,,Batari” diberikan" 
langsung kepada para pengusaha ba- 
tik setjara perseorangan dengan me 
njampingkan koperasi2 batik lainnja 
jang ada. Hal 'itu dipandang oleh P 
BAS tidak 'adil, karena tindakan se- 
demikian akan mematikan koperasi2 
batik lainnja. “   

  tahun ini giannja mereka didalam 
djuga. 

  

Protes tersebut mendapat perhati- 
an instansi jang bersangkutan di Dja 
karta dan PBAS dikabulkan 2 kan men 
di badan saluran pembagian AI 
cambrics/grey's kepada  anggauta2- 
nja. 

(TJILATJAP 
BERITA SINGKAT, 

— Cieh djawatan penerangan 
kabupaten Tjilatjap dengan di- 
bantu oleh djawatan2 penera- 
ngan Jogjakarta dan Kedu dari 

Itgl. 2 s/d 4 Djanuari telah diper- 
tundjukan sandiwara dan petilan 
wajang orang keliling didaerah? 
Maos serta Madjenang. 

Sarinja dimaksud - untuk me- 
lantjarkan pemilihan umum jang 
akan datang. 
minggu. 
— Seekor ikan tjutjut besar ba 

ru2 ini telah terdampar dipantai 
Nusakambangan dan merupakan 
hadiah bagi pegawai2 pendjara 
serta orang2 tawanan Nusakam: 
bangan. 

Pandjangnja ikan tersebut ada 
Kl. 3'm. dan lebar badannja 14 
m, 

Pelti 

akan dilakukan oleh N.V. ,,Batari” » 

jang berwa- - 

   

» 
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AS 

Ten 
1 R 

Ta 
| ngan ini, bahwa Hoover belum 

bisa 
| Akan tetapi seorang sahabat Hoo 

“ran tsb. Diduga bahwa 

   ' Pemimpin 
FBI Hoover 
Ditawari Djadi Pemim- 
pin International Box-    

   
     

   
Dunia Tindju 

jg memberi tahukan hai itu me 
jatakan lebih landiut '” bahwa 

1 IBC Jim Morris akan 
paikan tawaran tsb. kepa 

i Hoover. Ng 
farkas besar FBI di Washing 
menerangkan dalam habu- 

   

  

    

    
bisa memberi keterangan apa2. 

dan komentator radio Walter 
ell berpendapat bhw mung 
cover akan menolak tawa 

Hoover 

“akan terus bekerdja pada FBI di 

    

| “mana ia telah bekerdja sedjak 
1924. 
“Ketika berita mengenai tawa 

ran itu diumumkan, telah timbul 

banjak kegelisahan, karena ba 
njak djago adu tindju dan pemim 

pin2 perusahaan jang ditjurigai 

berada dibawah pengawasan ka 

um ,gangster” dan mereka meng 

: harap segera akan terdjadi ,,pem 

bersihan.” 
# 

  

Russia Perotes 
1. 

5 k 

Amerika Edarkan Pener- 

bitan2 Jg Berisi Anti- 

Bussia 

" PADA HARI | SELASA peme 
rintah Rusia telah mengad: 

protes kepada pemerint Mesir 

| terhadap penjiaran pamflet2 oleh 

orang2 Amerika dipameran pla 

kat2 untuk pelantjongan interna 

sional di Kairo, jang dikatakan 

berisikan ,,propaganda menghina, 

bermusuh dan agresif” terhadap 

Sovjet Uni. Protes tsb. disampai 

kan oleh duta Rusia di Kairo, 

Kozoyrev, kepada menteri luar 

negeri Mesir, dr. Mahmoud Faw 

s | diurubitjara legasi Rusia 

kk Nan dr. Fawzi telah 

mendjandjikan mengada
kan pendek 

dikan dan mengambil tindakan? se- 

nja. 
: 

ai jang lalu, Hongaria, Po- 

landia dan Bulgaria telah mengun- 

durkan diri dari pameran tersebut, 

karena mereka pepes Hala 

usaha pameran itu, jaXni , 

den thebis de beaux arts” Mesir, telah 

memperbolehkan orang2 Amerika 

mendjalankan propaganda. politik ter 

hadap republik2 demokrasi rakjat. 

Rusia sendiri tak ikut serta pada pa 

“meran tadj. (Reuter). 

ba 

ing Club Utk Beran-| 

tas Gangsterisme Dim || 

hajgi Selasa di New" York. Salah 
atu direktur club Harry Markson 

Ikan kepada Djaksa Agung. 

0. Iusensi 

  

Peringatan Djaksa che ng 

  
wa peringatan djaksa agur 
nai pendjualan lisensi2 pada 
Suatu ,,herinnering”. Dengai 
bahwa fasiliteit2 jang 
nakan sedemikian 
laksana. Maksud 

   

pemerintah j 
b, golongan importir Indonesia jang kuat 

alamannja. : 

  

njelidiki kapan diusahakan sede 
mikian rupa, .sehingga maksud 
pemerintah. terlaksana, — maka 
orang menghadapi pertanjaan: 
kapan orang  menjimpang dari 
maksud ini? Pertanjaan kedua 
jalah kapan orang menjimpang 
dengan sjah dari maksud ini dan 
kapan tidak sjah. Hal ini belum 
lagi ditentukan dengan djelas, de 
mikian mr. Kosasih. . : 

Mungkin dapat dianggap seba 
gai suatu pelanggaran jang tidak 
sjah suatu tindakan sedemikian 
rupa, sehingga tidak tertjapai pe 
'mambahan modal dan  penamba 
han pengalaman bagi importir 
Indonesia. 5 n 

Telah diketahui, bahwa  djika 
orang memeriksa surat2 edaran 
dari kantor urusan import, surat2 
ini seringkali memuat sjarat2 jg 
harus dipenuhi, djika suatu offer 

an . 
. 

Mr. DJAIDIN PURBA AKAN 
| DIADILI MAHKAMAH 
AGUNG? 
«Dari: kalangan pengawas ke 

djaksaan Sumatra Utara, diper 
oleh kabar, bahwa perkara ketua 
Jajasan Gedung Nasional Me- 

dan, mr. Djaidin Purba telah se 
lesai diperiksa oleh pihak kepoli 
sian. ada waktu ini perkaranja 

sedang dipeladjari oleh kedjaksa 

an Medan, untuk dapat Ta 
ta 

barnja, karena. mr. Djaidin Pur 

ba adalah anggota parlemen ma 

ka ja" akan diadili oleh Mahka 

mah Agung di Djakarta. 

  

— 

Kooperasi RRT 
Berdjumlah 36000 

Di RRT kini terdapat 36.000 per- 

kumpulan? kooperasi dgn. djumlah 

anggota 120 djuta lebih, demikian di 

tulis oleh Harian Rakjat Peking hari 

Selasa dalam karangan jang membi- 

tjarakan tentang peranan gerakan 

kooperasi bagi perekonomian Tiong- 

kok. Dikatakan, bahwa gerakan itu 

telah mengambil bagian aktif dalam 

memulihkan dan ' 'memperkembang- 

kan perekonomian nasional. 

Pada achirnja “harian tadi mengi- 

ngatkan adjaran Mao Tse Tung jang 

mengatakan bahwa gerakan koopera- 

si harus mengabdi rakjat dan kare- 

nanja harus mengutamakan kepen- 

tingan rakjat. 

  
#3 

« 

  

DAUN DEKAN pemerintah dapat ter- 

Djika orang hendak tjoba me 

Pendjualan 
Import. 

. »herinnering” 

Hi MR. KOSASIH, ketua Gabungan Pembeli dan Importir 
|donesia atas pertanjaan PI PA Meta "mbijatakua ndapat atu 

- harus 

'agung kepada importir2: Indonesia menge- 

Tn Mai. apat dianggap « sebagai 

bahwa dapat dibentuk ' suatu 
. modalnja dan tjukup peng 

te hendak dimintakan 
an Jebih. djauh. 5 $ 

Sjarat2 ini menurut mr. Kosasih 

demikian luasnja,- sehingga hampir | 
semuanja dapat diartikan dengan- 

penindjau 

Inja.. Selandjutnja hampir semua su- |. 

|rat2 edaran dari kantor urusan im- 
port menjatakan, bahwa hak atas 

izin devisen dengan tjara apapun dju 
ga tidak dapat diserahkan kepada pi 
hak lain, tea Kaban A3 

Hak untuk menentukan apakah 
sjarat tersebut dipenuhi, atau apa- 
Ikah ada kedjadian penjerahan hak 
kepada pihak lain, ada pada kantor 
urusan import dan kementerian per 
ekonomian. Andaikata telah ternjata 
Sjarat2 itu tidak dipenuhi atau andai 
kata menurut pendapat instansi2: jg 
bersangkutan itu ada terdjadi penje-, 
rahan hak devisen jg tidak sjah, ma: 
ka oleh instansi2 ini masih dapat di 
ambil sanksi2. 
dak menindjau lebih landjut suatu 
offerte jg telah diadjukan atau pena 
rik kembali izin devisen jg telah di | 
keluarkan. , 

Sifat hukum pidana kalau 
djaksa turut tjampur. 

Tetapi djika djaksa agung ikut 
tjampur tangan dalam urusan ini, 
maka soal ini memperoleh sifat 
hukum pidana. Dalam hal ini ha 
rus diadakan suatu pembatasan 
jang teliti dan positif daripada 
pelanggaran jg dimaksud dan un 
tuk dapat mendjalankan sanksi2 
menurut hukum pidana terlebih 
dulu harus “ada peraturan2 —un- 
dang2, dimana pelanggaran ini di 
hjatakan dapat dihukum.  Sepan 
djang pengetahuan mr. Kosasih 

belum ada peraturan sematjam 
itu. : 

Berdasarkan hal ini mr. Kosa 
sih kesimpulkan, bahwa hanja da 
pat didjalankan sanksi2. admini 
stratif dan bahwa peringatan 
djaksa agung hendak Tea tegas 
mengingatkan kita kepada mak 

sud pemerintah untuk ' memben 
tuk suatu golongan importir Indo 
nesia jg kuat. 
Ketua Gapindo menganggap perlu 

untuk menentukan batas2, bilamana 

kerdjasama dengan - modal asing di 

izinkan dan bilamana kerdjasama se 

matjam itu tidak diizinkan. 
Menurut mr. Kosasih mudah di 

mengerti, bahwa seorang importir In 

donesia kadang2 berpendapat dapat 

memperoleh hasil jg lebih besar den 
kerdjasama dengan modal asing. Me 
mang ini harus membagi ,keuntu- 

ngannja,. akan tetapi jg penting ja- 
lah bahwa ia memperoleh keuntu- 
ngan dan pengalaman, sedang. djika 

ma 

| Terlalu Di Besar-Besarkan : KataHKosasih H 
Agung Boleh Dianggap Sbg Suatu 

Misalnja dengan ti-f. « 

Ai   

     
   

        

    

  

   
  

nuh dimuati 

Naa 

  

Ar At 

MENTERI LUAR negeri 

Uni Josef Stalin tidak bersun 

perang di Korea ini berachir. 

Dalam pidatonja tadi, Eden a.l. 
mengatakan: & 

1 Nasib Eropa - tergantung 
daripada diratifikasi-tidaknja per. 
djandjian pertahanan Eropa oleh 

z SE Naa £ 

Sebuah ,,Globe-Master” dari angkatan udara Amerika, jang pe- 
dengan anggauta2 te ntara USA jang mau berlibur pa 

da”Hari Natal, telah djatuh hantjur waktu mau bertolak dari lapa 

ngan terbang Larson, di'Washing ton. Ketjelakaan 

korban lebih kurang 88 orang ma ti, dan 
penerbangan jang 'terbesar sendiri dalam sedjarah penerbangan. 

Atas Kesungguhan Russia Utk 
Achiri Perang Korea 

lam Rabu mengatakan dimuka tjorong radio, bahwa ia tidak| 
melihat adanja kemungkinan bahwa perang Korea dapat 
lekas berachir, Dituduhnja, bahwa Perdana menteri Sovjet 

menerangkan bahwa Sovjet Uni berhasrat berusaha supaja 

keadaan diluar negeri tadi, Eden dengan sangat pedasnja 
menjerang negara2 Blok Sovjet. : 

memberantas tentara Vietnam H) 
Chi Minh. « 

pidatonja tadi. (Antara). 

  

    

7 

tadi meminta 
merupakan ketjelakaan 

Inggeris Anthony Eden ma- 

gguh hati, ketika ja achir2 

Dalam laporannja mengenai 

Demikianlah a.l. kata Eden dim 

  

Perantjis dan Djerman, dalam 
mana kedua negara tadi akan 
Imenjediakan pasukan2 bersendja- 
ta mereka untuk digabungkan — 
bersama2 Eropa lainnja — dalam 
satu ketenitaraan. 

2. Inggeris harus bekerdja ber- 
sama dengan negara manapun 
djuga, asal sadja tertjapai per- 
damaian, walaupun Inggeris tidak 
menjetudjui sistim politik ne- 
geri tadi. 

8, Sifat nasjonalisme didaerah 
Timur Tengah adalah sedemikian 
rupa, hingga sangat sulitlah utk 

menggabungkan negara2 tadi dim 
pakt pertahanan kolektif, tapi 
Eden mengatakan bahwa ia ma- 
Sih mengharapkan akan tertja- 
painja persetudjuan dengan Iran 
tentang masalah minjak dan: dg. 
Mesir tentang Sudan. : 

4. Bahaja perang telah berku- 
rang, ,,tetapi ini disebabkan ka- 
rena negara2 Barat mendjadi 
kuat: bukan karena Ko- 

dikemukakan kpd. : 
saat badan ini mulai membitjar 
dasar2 fikiran kearah ' pembentukan 

Pakis tan 
Republik Dlm Common- 

wealth ? 
DALAM SIDANG kabinet Pa 

kistan pada hari Senin telah di-, 
ambil keputusan yntuk memadju- 
kan usul kepada konstituante su 
paja Pakistan dirobah mendjadi 
sebuah republik dalam Common- 
wealth Inggeris, jakni atas dasar 
sama seperti jang berlaku untuk 
India, demikian sumber jang la- 
jak dipertjajia menerangkan Se- 
nin petang di Karachi. . 

Sumber tadi menerangkan lebih Ian 

djut bahwa usul jang dimaksud akan 
: pada 
arakan     

dangkan politik 
'akan timbulkan pertentangan? di 

djui pengangkatan 

ngan progresif 

   

    

   
Dalam Soal2 

erantjis 
Ikut Serta 

Luar Negeri: Rene Mayer Ben:- 
tangkan Politik Jg Harus Ditempuh Oleh Perantjis 

Harus 

Ken Pte Pi : De 

RENE MAYER, pembentuk kabinet Perantjis, jg sedang ber 
'usaha mendapatkan persetudjuan parlemen. Perantjis untuk diang 
kat: mendjadi: perdana me materi, pada hari Selasa malam, 
"membentangkan program politik nja, menegaskan bahwa Perantjis, 

ketika 

bersama dengan negara2 sekutur ja, harus tetap memperhatikan de 
ngan saksama keadaan dunia. ,,Sedangkan Peranitjis sendiri ma 
sih menantikan anggaran 
dunia menantikan 

belan dja, Eropa, Afrika dan 
terbentuknja suatu pemerintahan baru 

seluruh 
Peran 

tjis,”” demikian Mayer, jg selan djutnja menundjukkan akan pen 
tingnja ikut sertanja 
akan datang. 1 

, Tetapi dalam pada itu dia mem- 

peringatkan, bahwa Perantjis tak 

akan ikut serta pada perundingan2 

tsb, djika ..kita masih ragu2 dalam 

tudjuan kita dan . djika kita masih 

mentindjokkun Eepada dunia luar se 

olah2 dinegara kita terdapat suasa- 

na jg katjau dan tidak stabil”, 

..Djika kita hadir pada konperen- 

si2 tsb, maka kita harus menundjuk 

kan, bahwa politik internasional tak 

dapat dibagi2 dalam beberapa bagi- 

an terpisah jakni jg mengenai Ero 

pah, Afrika dan Timur Djauh. Dji 

ka, politik internasional itu dibagi? 

demikian djuga, maka  terdapatlah 

risiko bahwa kita akan lemah, se- 
sematjam itu pun 

antara negara? dari dunia merde- 

ka”, demikian Mayer selandjut- 
nja. 2 
'Ketika menjinggung suasana dim 

sidang Dewan Menteri Luar Negeri 

negara2 NATO di Paris baru2 ini 

mengenai masalah - Indo-Tjina, Ma- 

yer berkata: ,,Saja tegaskan, bahwa 

pendirian Dewan tsb mengenai Indo- 

Tjina harus disusul dengan suatu ke 

putusan untuk meringankan beban 

berat jg sudah dipikul Perantjis: 8 

tahun lamanja.” 
Selandjutnja — dikatakan, bahwa 

pembentukan persatuan Eropah me- 
rupakan-batu landasan daripada po- 
litik. Perantjis. 

Masalah Afrika Utara. 
Jang mengenai masalah Afrika 

Utara, pembentuk kabinet mengata- 
kan, bahwa Perantjis menurut tradi- 
si bersikap bersahabat terhadap du- 
nia Islam dan penduduk Afrika. ,.Pe 
rundingan2 di Tunisia dan Rabat ha 
rus dilandjutkan.' Perundingan2 tsb 
harus berdasarkan pemeliharaan ke- 
tertiban dan. keamanan umum, ig 
mendjadi pertanggungan djawab Pe 
rantjis- Dan - Perantjis akan mene- 
nuaikan tugasnja ini dengan tiada 
mengidzinkan intervensi dari luar,” 
demikian Rene Mayer. Setelah dia 
mengutjapkan pernjataan tsb kaum 
kanan dan moderat menjambutnja 

dengan tepuk tangan. 
Setelah membahas masalah angga 

ran belandja dan keadaan ekonomi 
Perantjis Mayer mengachiri pidato- 
nja didepan parlemen. 
Kemudian berbitjara Guy Mollet, 

pemimpin sosialis. Dia menjatakan 
bahwa partainja akan“tidak menjetu 

Mayer sebagai 
menteri. Pun wakil golo- 

(komunis) menjata- 

Perantjis dalam perundingan2 internasional jg 

itu dan beberapa kali pidatonja itu 
harus dihentikan. Ketika pidatonja 
sudah berlangsung sedjam lebih, pa 

ra anggota parlemen satu demi satu 
meninggalkan sidang hingga pada 

achirnja Duclos berpidato didepan 
ruangan jg hampir kosong......... 

  

Pertjobaan 
Pembunuhan 
Ov. Harjono 
Colson Dan Meine Pot 
Didjatuhi Hukuman Te- 
rus Dibebaskan, Djaksa 
Belanda Naik Appel 

KEDUA ORANG Belanda jg 
dalam bulan Mei j.l. telah men- 
tjoba membunuh atase militer In 
donesia di Den Haag, It.-kolonel 
Harjono pada hari Selasa telah 
didjatuhi hukuman pendjara se 
fjara formil dan kemudian dibe 
baskan kembali, karena mereka 
telah lama berada dalam tahanan 
muka. 

Bekas pegawai konsoler,- Meine 
Pot, jang berusia 29 tahun formil 
didjatuhi hukuman pendjara satu 
tahun sedangkan terdakwa kedua, 
F. A. Colson, jang berusia 24 th. 
didjatuhi hukuman pendjara se 
minggu. Djaksa telah menuntut 
hukuman pendjara 9 tahun bagi 
kedua terdakwa. 

Kedua terdakwa itu mengaku, 
bahwa mereka telah mentjoba me- 

ngambil dokumen2 dari letnan ko- 
lonel Harjono mengenai perkara 

Westerling. 
Dalam pada itu wartawan PI Ane- 

ta di Den Haag mengabarkan, bah- 

wa terdakwa2 Van Delden dan Spek 
telah didjatuhi hukuman denda ka- 

rena dipersalahkan melanggar un- 
dang2 mengenai sendjata api. 

Tuduhan bahwa mereka tersang- 
kut dalam. usaha pertjobaan membu- 
nuh letnan kolonel Harjono diang- 
gap tidak ada bukti2nja. 

Opsir Justisi wejanda 
: naik appel. 

.Opsir justisi pada pengadilan 
di Den Haag telah minta appel 
karena tidak dapat menerima 'pu 
cusan pengadilan dalam perkara 
pertjobaan pembunuhan atas Let. 

      

      

Perdamaian 
Churehiil Dan Truman 

   
Menganggap Kemung: 

kimannja Lebih Baik 

PRESIDEN TRUMAN dan 
perdana . menteri. Winston Chur- 
chill bersamaan pendapat, bahwa 
kemungkinan perdamaian kini 
lebih baik- dari pada setahun jg 
lalu. Pekan jg lalu Truman menc 
rangkan dalam konperensi pers 
bahwa harapan akan perdamaian 
dalam tahun 1952 lebih baik. 
Churchill sewaktu tiba di New 
York hari Senin ' telah menjata- 
kan bahwa antjaman perang du » 
nai ke-3 dalam tahun 1952 telah 
berkurang. 
Optimisme Truman dan Churchill 

itu telah disetudjui oleh ahli2 militer 
dan diplomatik Amerika jg dapat 
membatja djuga keterangan? jg dira 
hasiakan bagi umum. 
Menurut para ahli tersebut, dalam 

tahun jg lampau telah dilakukan ba- 
ajak pekerdjaan . baik untuk perda- 

maian. : : 
Selandjutnja — dikatakan, bahwa 

kaum komunis” tidak melihatkan 
tanda2 telah mengadakan persiapan 
untuk perang. Dalam tahun jg lam- 
pau itu kedua belah pihak jg berpe- 
rang di Korea tidak mengambil tin- 

dakan2 jg dapat meletuskan perang 
dunia ke-3, demikian para ahli Ame 
rika tadi. (Antara). t 

KENONG DAN KETJREK GA 
MELAN PURBAKALA. 

Di Majang kabupaten Djem- 
ber baru2 ini diketemukan se- 
buah kenong dam serenteng ke- 
tjrek zaman purbakala dari da- 
lam tanah. Kini barang2 itu di- 
simpan dikantor ketjamatan Ma- 
jang. 

DPR Djawa : 
Timur 

Benar2 Dekat Hubu- 
ngannja Dgn Rakjat 

KETUA PANITYA intern da 
lam negeri dan panitya interde- 
partemental mr. Wongsonegoro 
ig baru kembali dari penindjau 
annja kedaerah Djawa Timur da 
lam pertjakapan dgn P.I.-Aneta 
menerangkan bahwa perdjalanan 
nja itu adalah jang pertama kali ' 
diadakan sedjak panitia tersebut 
dibentuk. Pada tg. 16 Djanuari 
ja akan melandjutkan — perdjala 
nannja kedaerah2 lain, guna me 
nindjau keadaan setempat berhu 
bung dgn pelaksanaan kekuasaan 
otonomi bagi .daerah2 otonom. 
Mr. Wongsonegoro menerangkan 
bhw. sampai sekarang ternjata di 
daerah2 masih ada residen2 jang 
mempunjai kekuasaan jg seharus 
nja Sudahy tidak ada lagi, sedang 
kan kedudukan para residen ini 
makin lama makin kuat. 
Tentang kesannja di- daerah Dja- 

wa Timur Wongsonegoro menerang- 
kan bahwa pemerintahan didaerah 

tersebut berdjalan “dengan lantjar. 
Hubungan antara DPD/DPR Djawa 
Timur sangat dekat dengan rakjat 
berlainan dengan keadaan dilain- 

negara2 N 
mis- telah bertukar haluan, ja- 
menguasai dunia”. 5 

kan Sikap semalam itu. 
- Digedung parlemen orang menjata 
kan Se pemungutan suara 
itu. Pemimpin komunis, Jacgues 
'Duclos, mengetjam Mayer dengan 

tidak demikian fnungkin “akan 
memperoleh: hasil jg lebih sedikit | - 

atau mungkin tidak sama sekali,| Tentang perang Korea, Eden 
berhubung dengan kekurangan mo-|a-l. berkata bahwa negara2 Barat 

I'dat dan pengalaman. L..Isangat besar pengorbanannja di- 

sebuah konstitusi ke-Islaman dihari 
depan. Perdebatan2 akan dimulai tg: 
21 Djanuari jang akan datang. ' Sa 

Menurut teks dari dasar? fikira 

    

      

lain daerah di Djawa. 

Selandjutnja mr. Wongsonegoro 

menerangkan, bahwa penindjauannja 
ini dibantu oleh beberapa or9ng jg. 

    Kol. Harjono. 
Sebagai telah kita kabarkan, 

pengadilan di Den Haag telah 
mendjatuhkan hukuman pendjara 

  

    
   

  

Mendekati Penjelesaian? 

mua importir Indonesia mendjual Ti- |s 

  

  

lam negeri. Dalam bulan Maret dan 

en 2... . 1 23 4x0 Korea, terutama tersebut jang diimumkan “dalam bu-fsengit. Dia menggunakan bahasa jg : : : . 2 an 2 

1 . Min ak Telampau bersiiat umum, (ifdan Perang , : NN na 1 a JS|1 tahun dipotong waktu tahanan |akan disebarkan diseluruh Indone- 

Sekitar Perselisihan Vai J 3 Disamping AN Kosasih “meng Amerika Seril dan tak se- lan Desember, kepala Dea tadjam, hingga menimbulkan bebera| 7 bulan atas Meine Pot. sedano Isia. Diharapkan bahwa achir Dja- 

. . Y pun mewrheridaki  supaja| tan harus beragama Islam. | pa insiden dalam sidang parlemen Tang aan 2 pa Sah indi: Sen 

In eris-Iran anggap pengumuman  djaksa agung| ' Pn ban 2 # opsir justisi memintakan huku- |nuari penindjauan ini sudah akan 

5 8 an aa . : T itu terlampau bersifat umum. Mung (Pang Mi ea na aa man 9 tahun. Terdakwa2 Frans Selesai dan dalam bulan Pebruari 

rs Seham Minjak Di Wallstreet Jlurun kin timbul kesan, seakan-akan se-|- Eden seterusnja . menjatakan SA ea EN ni " Colson dan tain2-nja dibebaskan hasil2 penindjauan itu sudah Ingat 
etudju dengan pernjataan PM sEkspedisi Penjelidikan dari tuduhan melakukan pertjoba dibitjarakan dalam kementerian da- 

sensi2. Hal ini tentu tidak demikian. |India Shri Nehru, bahwa ada 
michaer MCDERMOTT, djuru bitjara kementerian: luar 

Lama TO clah diadakan di Te- suatunja sendiri serta sekali-kali ber yantuk menembus djalan « buntu 

- negeri A.S., Henry 

|. Inggris, Anthony Eden. 
.. Byroade, jg mengurus S mr 

1-4 ngenai Timur Tengah, sedjak ming- 

. diri ke Berlin Barat. 

menteri Iran, Mohammad Mossadeg, jang t 

heran baru2 ini. Djuru bitjara me 

Dari London sementara itu diwar 

takan bahwa pembantu menteri luar 

Byroade, dan 

duta besar A.S. untuk Inggris, Wal- 

ter Gifford. pada hari Selasa telah 

mengundjungi menteri luar negeri 

soal2 .me- 

  

. Lagi Pemberonta- 
«kan Bolivia? 

Selasa 

Ia hanja mendjelaskan bahwa 
nolak memberi keterangan lebih 

gu jl. ada di London untuk menga- 

dakan penindjauan umum mengenai 

soal2 Timur Tengah dengan pembe- 

sar2 Inggris. Pembitjaraan2 jg dila- 

kukan oleh Byroade itu bertepatan 

dengan pembitjaraan2 antara Hen- 

(maksud untuk mendjual izin2 devi- 
sen. mereka. $ 

njangsikan apakah djumlah pendjua- 

Jan lisensi2 itu demikian besarnja. Ta: 

sendiri baru satu kali mengetahui 

pendjualan serupa itu. 

usaha berdasarkan  surat2 “edaran   derson dan Mossadeg di Teheran. 

Menurut pengumuman kementeri- 

an luar negeri Inggris pertemuan an 

tara Eden dengan Byroade dan Gif- 

ford itu diadakan untuk  membitja- 

rakan lebih landjut hasil2 dari per: 

temuan2 antara Byroade dengan 

pembesar2 Inggris, a.l: dengan wa- 

kil2 menteri luar negeri Inggris Sir 

Pierson Dixon dan Sir James Bow- 

ker. Diumumkan selandjutnja bahwa | 

kantor: urusan import selama enam 
bulan menjelidiki 
sen telah diberikan kepada k.l. 700 
importir Banteng dan berapa dianta 
'ranja mungkin didjual dengan serja 
ra tidak sjah. Katanja mr. Kosasih 
dapat menarik kesimpulan, bahwa 

lah seluruhnja. 

Lagi pula mr. Kosasih pernah ber-f 

berapa izin devi-( 

djumlah- ini kl. 49o daripada djum- 

sekitar masalah tawanan perang 
orea,. walaupun sajang sekali 

tjapai perletakan sendjata di Ko- 
rea, dengan sjarat2 jang demiki- 
an rupa hingga orang2 tawanan 
perang memperoleh perlindungan. 

Tentang keadaan  dinegara2 
Blok Sovjet, Eden mengatakan 
al. bahwa dinegeri2 tadi kjni ter- 
dapat ketegangan. Dikatakannja 
bahwa pemimpin2 Komunis dine- 
geri2 tadi: jang dahulu disebut2 
sebagai pahlawan rakjat, kemu- 
djan didjatuhkan dan ditewaskan. 
'Dikatakannja bahwa terdakwa2 
tadi berbuat seperti mesin sadja, 
jang mengaku bersalah. 

Eden seterusnja mengatakan, 
bhw karena kegagalan ekonomi, 

rikat, jang dikemudian hari akan 

Dalam melandjutkan ,,ekspedi- 
si penjelidikannja” mengenai pe 
merintahan baru itu,  Churchill 
membitjarakan masalah2 . umum 
dengan kedua politisi “Amerika 
tsb. Pada hari Rebo sore dia me 
ngadakan pertemuan lagi dengan 
Eisenhower, jakni sebelum dia be 
rangkat ke Washington. 

Gubernur Thomas Dewey dari 
New York, pada hari Rebo ma 
lam ikut serta pada djamuan ma- 
kan dirumah  Baruch, tempat 
Churchill menginap, tetapi Jam 

Pa aa ta menin- | pembitjaraan2 ini akan  dilandjut- EKA » Imaka Tjekoslowakia tidak mampu Hagerty, sekretaris pers  Eisen- 

Ta tia j se bekdan bermak | Kan. “eka (Tind P j b kirim barang? jang diminta So-|hower, tak dapat mengatakan, 

si Tanda menteri2 ig dituduh | UP kemudian mengatakan La in akan ember - vjet dan oleh sebab itu lekas2 apakah presiden terpilih itu akan 

j 5 menurut berita2 pers pada hari AA mendapatkan korban, berupa pula datang. 
oleh kaum pemberontak pro Komu- 

nisme. 3 

« Diterangkan, dalam pengumuman 

itu, bahwa pemberontakan tadi di 

atur oleh beberapa anggota dari. Ge- 

takan Nasional Revolusioner (MNR) 

presiden Victor Paz Estensore sen- 

dikta : 5 

"Antara pemimpin2 kaum pembe- 
— rontak adalah Cataldi “(kepala staf 
angkatan darat), kolonel Lopez (ke- 
pala staf angkatan udara) dan pe- 
mimpin2 M.N.R. Penaloza dan Ro- 
berts. Ba 
Kaum ' pemberontak telah berha- 

sil menangkap menteri Pertanian 
Chavez, tetapi gagal dalam pertjoba- 
an menangkap menteri  pertamba- 
ngan Juan Lechin dan menteri per- 

sa dalam garis besar telah tertjapai 

persetudjuan tentang tjara penjele- 

saian pertikaian minjak Iran dan ka 

binet Inggris kini-sedang mempela- 

djari suatu perumusan dari persetu- 

djuan itu. 

“AFP sementara itu mewartakan da 

ri Washington bahwa ahli tentang 

soal2 Timur Dekat di kementerian 

luar negeri A-S. pada hari Selasa 

telah mengatakan bahwa walaupun 

perundingan? tentang ' 

Iran mendapat kemadjuan, jg meng- 

'gembirakan,” tetapi suatu persetu- 

djuan belum lagi dapat tertjapal. ' 

| pernjataan ini diberikan segera se 

telah di ,,pasar Wall street ternjata 

4   soal minjak/ 

koers saham2 minjak turun banjak 

sihan Baru Di 
Kenya ? 

Pemerintahan Kenya telah menju- 

sun sebuah rentjana pembersihan, jg 

akan dilaksanakan oleh angkatan pe 

rang, polisi dan tjadangan polisi, un- 

tuk membersihkan daerah disekitar 

pegunungan Aberdare, 

mendjadi sarang Mau Mau, demiki- 

an diumumkan oleh pihak resmi. 
Pemerintah itu telah ' menjatakan 

daerah hutan Aberdare sebagai dae- 
rah tertutup. Sedjak hari Minggu jg 
lalu orang tidak diperbolehkan me- 

daerah itu telah diambil beberapa   
jang diduga. 

masuki daerah tsb. Untuk penduduk 

orang2 tsb. djatas tadi. 

Dikemukakannja pulas bahwa 
ketika bulan Mei j.l. negara2 Ba- 
rat telah menandatangani per- 
djandjian2 untuk membina ma- 
sjarakat pertahanan Eropa, d'm 
pada itu disajangkannja bahwa 
-Djerman “dan .“Perantjis belum 
lagi meratifikasinja. 

Mengenai peranan Inggeris, 
Eden mengatakan bahwa Inggeris 
terutama adalah . anggcta Com 
monwealth. 

Inggeris tak akan henti2nja 
'berusaha memetjahkan “masalah 
Trieste dan memperbaiki hubu- 
ngan antara Italia dan Jugosla-   Masalah. minjak Iran. 

Presiden Truman dan Chur- 
chill diduga akan membitjarakan 
usaha2 jang dirahasiakan untuk 
menjelesaikan masalah pertikaian 
minjak Iran, djika kedua pemim- 
pin negara itu saling berdjumpa 
pada hari Kemis, kemudian diper 
oleh keterangan dari  kalangan2 
jang mengetahui. 

Djurubitjara2 jang berkuasa 
menerangkan, bahwa sudah da- 
pat dipastikan, bahwa Iran senan 
tiasa akan mendjadi pokok pem- 
bitjaraan djuga, djika kedua ahli 
segara itu membitjarakan masa- 
jah2 dunia. Tetapi baik kemente-   buruhan German Burtren. Isekali karena tersiar kabar2 bahwa (tindakan jang bertudjuan mendjamin wia. 1 rian luar negeri Amerika . mau- 

Demikian pengumuman pemerin- suatu persetudjuan . mengenai perti- kelantjaran operasi jang akan dilaku-|. Dipudjinja Perantjis berhubung | pun kedutaan besar Inggris tak 

tah Bolivia tadi. (Antara). kajian minjak Iran telah tertjapai, kan itu. Bag |Gengan usaha megara ini untuk | mau memberikan komentar atas 

  

Kalangan2 jg mengetahui di 
Berlin Barat pada hari Selasa 
mengumumkan, bahwa bekas sc 
kretaris negara Republik Rakjat 
Djerman, prof. Leo Zuckermann, 
telah minta asyl di Berlin Barat. 
Dikatakan, bahwa dua minggu jg 
lalu professor itu dengan isteri | 

“dan anak2-nja . telah melarikan 

U.P. selandjutnja  mengabar 
“kan, bahwa Zuckermann berkua | 

— tir akan ditangkap berdasarkan 

— Djuga Penguberan 
prof. tersebut tiga minggu jg lalu 

telah tiba di Berlin Barat. 

' Zuckermann, seorang Jahudi, 

pada hari Minggu telah disebut 

central comite partai. komunis 

Djerman Timur sebagai spion ZIO 

nist. Hingga tahun jang lalu dia 

mendjabat kepala kanselarij presi 
den Djerman Timur Wilhelm 

Pieck. Sebelum melarikan diri dia 

mendjabat kepala lembaga ilmu 

pengetahuan di Potsdam. 

Pada hari Minggu itu komunis   tuduhan spion zionist. Pembesar? 
Berlin Barat mengatakan, bahwa 

. 

Djerman Timur telah menjerang 
Zuckermann dan lain2 komunis 

  

Jahudi Di Djerman Timur? 
terkemuka dan menjebut mereka 
sebagai agen2 negara-negara ba- 
rat. dan spion2 zionist. Tetapi da 
"lam penjerangan mereka itu, ti- 
dak disebut2 tentang pelarian k 
luarga' Zuckermann. #4 

| Central Comite tsb. mengata- 
kan, bahwa Zuckermann” telah 
berusaha memaksa orang2 Jahu 
di didaerah Sovjet untuk memper 
satukan diri untuk menerima ban 
tuan dari ,,panitya distribusi ga 
bungan Amerika,” jang oleh cen 
tral comite itu disebut suatu tja 

Merker, bekas anggota Politbiro, 
dan Kurt Mueller, bekas wakil 
ketua partai komunis, disebut se 
bagai anggota komplotan zionist 
ig bertudjuan melawan Dierman 
dan Sovjet Uni. 

Selandjutnja -central comite itu 
mengatakan, bahwa proses Slan- 
sky di Praha telah membuktikan 
bahwa ,,agen2 ziontst, Titoist dan 
Trotskist telah merembes dalam 
partai2 komunis. 

Para penindjau negara2 Barat 
berpendapat, bahwa  Gerhardt       bang spionase, 

Selain Zuckermann, djuga Paul 

  

Eisler, jang minggu jang lalu di 
petjat dari djabatannja sebagai 

  

kepala kantor penerangan daerah 
Rusia ,di Djerman Timur, ' pada 
waktu mana dia telah menuntut 
pembebasan suami isteri 'Rosen- 
berg. Penindjau2 tsb. menduga, 
bahwa Eisler akan dibiarkan hi 
dup tenteram. dahulu dengan 
tidak diperbolehkan “ memangku 
sesuatu djabatan sebelum ditang 
kap. 1 Na 
Mereka telah diperlakukan de- 

mikian djuga. Ditahun 1950 dia 
dipetjat dari Politbiro, dan sebu 
lan setelah proses Slansky ' dia 
ditangkap Mueller telah ditang 

kap ditahun jang sama. 1 

iah mengadakan pertemuan dengan 2 orang politici Amerika Se- 
berhubungan erat dengan peme- 

mendjadi duta besar untuk Inggeris, setelah pada hari Senin ma- 
lam dia mengadakan pertemuan: dengan Eisenhower. 

dugaan ini. 
Pada hari Kemis Churchill 

akan mengundjungi rumah di 
Brooklyn, tempat kediaman ibu- 
nja, Jennie Jerome,  dipertenga- 
han abad jang lalu. Dia akan di- 
sertai tuan rumahnja di New 
York, Bernard Baruch, dan wa- 

literri. 

an pembunuhan: mereka hanja di 

. Terkedjut. 
Mengenai putusan pengadilan 

Den Haag itu ,,Het Paroot” dim 

wadjib mengemukakan rasa ter 
kedjut dan heran jang ada pada 
banjak orang, ketika mendengar 
putusan pengadilan mengenai per 
kara Mein Pot dan Colson ini. 

Selandjutnja ,,Het Parool” ka 
takan, bahwa djatuhnja Republik 
Weimar antara lain disebabkan 
karena sebagian besar dari hakim   

'likota New York, Vincent Impel- dak tidak-demokratis (kalau 
hakimnja berpikiran dan  bertin 

ti- 
dak dikatakan  anti-demokratis) 

April rentjana undang2 jang dimak- 

: $ 2 engum kepada pers a hari Selasa bahwa | Banjak diantara importir2 Indonesia jkuiknja pula India telah menga- ( hall Di A . bukupy Karena mempuniat sendia | 

: TR mi is Se ban tahu AP Aa sifat pena na ig sudah tjukup modal dan pengala-' TA, ng epada 51 hurc 1 1 merika ta jang tidak sjah. Demikian ., 2 - Me esan Kn dimadjukan 

"yag 4 ni, dan ana Iman dan jg mendjalankan segala se- dang Umum , daiam usaha : tara” Amsterdam. alam sidang kabinet dan kemudian 

ALS. untuk Iran, Loy Henderson, Ps 2 : 5 PADA HARI Selasa perdana menteri Winston Churchill te- S3 en kepada parlemen. 

  

dalam proses2 jang ber-aspek po 

landjut tentang itjaraan tsb. : neladi Eu jet Uni dan RRT telah meno-| rintah Inggris, dan. kemudian membuat rdjandji rt , f Ap Tap 
: rtemuan itu telah memvelagja -hirni f takan Ye Kab 74 5 ? 5 CL perdjandyan pertemuan | komentarnja menjatakan, bahwa |litik. 

Linen Sa San “metan af penjelesaian pertikaian minjak Bea bahwa desas desus ten | ii TE AG s3 aa Kemana Kar Pesanan sad Na Fergaond aa peradilan 1 Mena £ Tah Het Vrie' Voik” mesh 

“Tae ts, tang pendjualan lisensi2 itu sangat dip “5 askannja bahwa akan te- z NA AR KAA Aa pa : ". I.tiang demokrasi”. Sebab. “itu, |putusan itu djuga ,,verbijsterend” 

Iran-Inggeris besar-besarkan. Mrs. Kosasih: mes rus dilakukan usaha2 guna men-| sen Amerika Serikat, dan Winthrop Aldrich, jang telah diangkat | kata surat kabar tsb., kita merasa |dan kemukakan bertandang Apa 
jg akan dilakukan sekarang? Apa 
kah rumah2 kediaman diplomat? : 
asing di Den Haag lalu perlu di 
djaga guna mempertahankan diri? 
Demikian surat kabar itu. 
Jang dimaksudkannja tentunja: 

didjaga terhadap tjalon2 pembu 
nuh2, karena orang jang telah 
melakukan pertjobaan pembunu- 
han atas seorang anggauta korps, 
diplomatik hanja didjatuhi huku   man 1 tahun. 
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BOGOR 3 Autohandel de Vries, Panaragan 23' DJOCJA 
BANDUNG : N.V. Bantrade, Djl.. Raya Timur 78 SURABAIA 
TEGAL & : N.V. Selecta Djl. Dalam 1 MENADO 
SEMARANG: - N. V. John Younge Ltd. Pontjol 104, -MEDAN - : 

4 Hercules. Automobiel My, Tjelaket 7. MADIUN: 

Ba 5 

  

MALANG 
2 JEMBER 3 

“Ta Sp LP Nge 
Sa 

  

WA 

- didja lan sun ii, | 1 | 1 

  
auto-perusahaan jang enteng. 

Chassisnja, dilengkapkan dengan rem? hidrolis, satu bak empat pertjepitan 
jang synchromesh dengan hubungan setir, dimuka melenting bebas dengan! 

      
   
   

PITA ds 
SY 5 NN 

r 

TPT Sh      
ah 

  

Dg 

sekerup? per dan motcr A- 40 jang tersohor ialah chas untuk AUSTIN 
.mengenai KUATNJA, HEMATNJA dan KEPERTJAJAANNJA,, 

Dilever dari persediaan dengan surat izin perioritetc' 

N.V. JAVA MOTORS IMPORT CORP. 
Kramat 17 — DJAKARTA: Teli. Gbr. 200 en Gbr. 500 

Prawira Mulja, Moliobaro 43 

   3 Firma Kwee Sing Gwan 
Pa 

  

  

    

     
     

  

  

   

    

  

      
    
    

    

     

   
     

    

    

ea BE AE : sak 
P. T. PELAJARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) :3 

5 Agen : PERUSAHAAN ,,PISOK” 5 
Semarang : Purwodinatan Utara MI/4 Tilpon 372. 
Tegal : Dji. Marpangat 15. Pa 

F5 4 
: K. M. ,,CERAM” 

Semarang : tgl. 10 Januari '53 Tegal : tel. 
Berangkat ke: Tjirebon, Tg. Priok, Palembang, 
Singapore, Tg. Priok. 

9 Januari '53 
Pangkal Pinang, 

K. M. 
Semarang : tgi. Il Januari '53. 4 
Berangkat ke: Tjirebon, Tg. Priok, Telok Betong, Padang, Sibolga. 

K. M. ,,BURU” 

Semarang : tgl. 17 Januari '53. Tegal 
Berangkat ke3..Tjirebon, Tg. Priok, Palembang, 
Priok. 

»sIRIAN” 

: tgl. 18 Januari "53. 
Singapore, Tg. 

K. A. ,MENDUI” 
23 Januari '53. Tegal 1 tek 24 Semarang : tgl. 24 Januari '53. 

men anaa ke: Tjirebon, Tg. Priok, Tg. Pandan, Pontianak, Tg. 
riok. . 

K. A. , PRAMBANAN” 
Semarang : tgl. 24 Januari “53. 5 
Berangkat ke: Tjirebon, T3. Priok. Singapore, Belawan Deli. 
Singapore, Surabaja. 

: K. M. ,IRIAN” " 
Semarang: tgi. 28 Januari '53. 2 
Berangkat ke: Surabaja. 
Menerima muatan dan pasasir dck.. 
Tanggal? diatas dapat dirobah. 

  

: N.V. Java Motors Imp. Corp. : 
2 NM. Klabat EA : “Tn 

Gutwirth Trading Coy.) . : v3 Gan: 

  

  

“| Pernjataan Terima Kasih 
1 (terhadap bapak Dokter R. Moerdowo dan para sdr. Djururawat 

“ Iberikan kepada anak kami berdua: 

NT MEMENGGTLA 

   

OBAT TJAT RAMBUT: ,,RAMBUT NETJIS”, Ogawa, Japan Rp. 15,— 
OBAT TJAT RAMBUT TJAP::,,MERAK”, Ogawa, Japan "Rp. 7.50 

| TOMOSAN TABL. (Obat sakit perut) per botol Rp. 1,— 
THE IKATSU (Obat sakit maag) per blik Rp. 8.50 

    

   
     

    

Dengan ini kami mengutjapkan terima-kasih kami jang diperbanjak, 
di- 

rumah Sakit Pusat Surakarta, atas perawatan dan pendjagaan jang di- 

.I. KRESNO RIPOIONO WIIOSO. : 
H.. DOROTHYNINGRUM. 

(selama mereka diopname dirumah sakit tersebut, sehingga sembuh kem. 
bali dalam Nge sehat walafiat. , 

Semoga" TUHAN selalu melindungi kepada anak kami berdua itu. 

"3 Pg. Tasikmadu, 5 Januari 1953... " 

' 5 : | Hormat kami, 
HADISURATTO 

Pegawai 

Pg. Tasikmadu —- Solo. 
AAA Pn Naam Bea 

2 -. . 

      

para pemegang-saham' untuk datang menghadliri . ,, Rapat-umum 
| Pemegang Saham”, jang akan diadakan nanti pada: 
'a: Hari: Djumat. 4 wa 
:b: Tanggal : 16 Januari 1953 - 
c: Mulai djam : 9.— pagi. Ie 5 
d: Bertempat di: Gedung Kanfor-pusat — Djalan Hilir 37 —- 

5 Re NE : Pekalongan. . 
e: Dengan atjara: : 

SI. Pembukasn. 14 
2. , Laporan Directie mengenai massa-lampau. 
3. Mengesjahkan neratja untung-rugi tahun 1951: 
4. Menentukan diterus kannja perusahaan atau lain ke , 

putusan jang diambil oleh rapat. 
3. Memilih Directie baru. 
6. Perobahan Anggara n-dasar, 
Ts Lain2, ' . 3 
8. ' Penutup. “ 

Perhatian: : 
Djika pada hari, tanggal & waktu jang telah ditentukan djum 
lah hadlirin belum mentjukupi. maka pembukaan rapat di- 
undurkan satu djam, untuk kemudian diteruskan dengan tidak 
memandang djumlah hadiri n. & 

5 Ta N. V: JAFAR TALIB & Co. 
Directie 

  

i Hadiah jang 

/A terkenang 
Tjatatlah SEKARANG djuga 
PARKER .21” BARU adalah 
sebuah hadiah pada perka- 
winan, ulangtahun ataupun Kk 

lain? peringatan... Sebuah hadiah 
jang menggabungkan dalam diri- 
nja sifat?: tjantik, awet, dan ber- 
guna, pulajang dapat merapatkan 
persaudaraan antarajang memberi 
dan jang diberi. 
Suatu hadiah jang mengagumkany 
suatu tanda mata untuk selama'nja, 

     

    

/ 

  
Ta' satupun pena lainnja 
memiliki ini : 

  

1. Pengatur saluran tinta dilindungi hak paten, jan 
mendjamin garis tinta jang rata pula ta' ken 
putus-putus 5 $ 

-L Sifamja jang chas , smooth writing”: selandjutnja 
| dapat melintjir diatas kartas sejara ringan dan 

ta tahu rewel 

1 Tempat tandon tinta terbikin-dari pli-glass, hingga 
Tuan dapat melihat banjaknja tinta jang dida 
lamnja 1 

& Tjara men setingan dan repasit tita meng 
gerakkan djari! kita 

& Pena jang terbikin dari ortanium dengan udjungnya 
dari iridium, hingga ta dapat rusak. 

  

»1
 
P
K
/
o
.
 
06
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6. Ta mempunja bagian bagian dari karet, artinja 
H ta bwa menipis "     
  

“Wakil Parker Pen Co: LAWSIM TECMA L Ca MV,» Bjobaria 
Distributir 1 
Parker:,,21” 1 ae 4 

KIAN GWAN COMPANY (Indonesia) Limited N.V. 

  

K.P.M. 
“ 

m.s. ,,TOBOALI” berangkat dari. Semarang pada 

tgl. 9 1, Ik. 23 A4, Ik. 6 2-53 dan seterusnjaj 

langsung ke Bandjarmasin, terima muatan dan? 

penumpang dek. : | 

    
  

  

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-STOKVIS N. V. 

  

  

  

    

“Obat: Bikinan Japan : 
    

Ada Sedia : 

    
    

       

DROGISTERIJ : ,0NG", 
Kranggan 1, 1 mg. 

. TOKO OBAT: ,,0NG 
“Dj. Mataram 249, Smg. 

  

    

     
  

        

    

  
  aa 

tr ' 

| Hadiah? : 

   

  

Landjutan Teka-Teki Amal Tiong Hua I Wan. 

Bromfiets ..ALPINO“ 

. Keterangan pada Toko ,,SUPER RADIO”. 
Djl. Seteran No. 5 (Duwet), dimana hadiah? dipertundjukan. 

    

Bantulah 
PALANG MERAH 

- 

Ma
p 
an
an
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VERBAND-TROMMELS COMPLEET 

UNTUK BIS: VRACHT-AUTO: 
(KANTOR? PABERIK' PAKAI MESIN: 
LAHAN: RUMAH TANGGA (HUIS-APOTHEEK) 
HARGA MELAWAN, COMPLEET DENGAN KUNTII. 

Dapat beli pada : 5 

   

      

ea” 

Gadis ini dan sahabat2nja jg. memelihara ternak sudah — tamat 
tjeritanja untuk tjoba menghantjurkan djalanan kereta-api-ku! Sekali iri 
ia harus bajar! : 
— Nanti dulu, Hogan! Kau benar dengan katakan ada pernelihara2 

2. ternak jang telah tjoba bikin kau binasa! 
o sini tak turut tjampur! 

Oa Kranggan Timur 21 — Telp. 1419 — Semarang. 

PERTULUNGAN PERTAMA: 
PERUSAHAAN: SEKO- 

DSB.. DENGAN 

Radio  METZ. | INDONESIA 
' Sepeda HUMBER. J1 : | 

Sambil .menderma Rs. T.H.LW. bisa dapat hadiah diatas. PERAB ti 

Rumah Tangga & Kantor 
Dapat dilever dari persediaan dgn. harga Fi 
pantas. 
DJUGA DJUAL: BANTAL, GULING . II 

& KASUR. 

TOKO DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel, 1943 

ngan puas. 

  

DROGISTERY: ,,ONG”   

  

Roy Rogers 151 
N.     

  

  

   Y NY OWN NEIGHBOR, 
BRONCO WILPE, 
THIS/ HE WAS 
EVEN RUSTLING 

  

Ta HOLD IT, HOGAN/ YoU'RE 
RIGHT ABOUT RANCHERS 
TRYIN/ TO BREAK YOL, 

7 THIS |) BUT SUNNY KANE HERE 
AHAD NOTMING TO DO 4 

5 WITH IT Aib 

   

     

  

  

ag Be joe en alun MAA ine MURID 

  

— Tetanggaku sen 

-dibelakang semua ini! 

Tetapi Sunny Kane di- .Saj 
apabila bertemu Bronc 

na dia? 
se 

“ 

     

       

YLL BELIEVE 

diri, Bronco 

Bahkan ia 
telah tjuri"ternakku djuga! : asih | 
— Saja akan pertjaja jg demikian dan sedang semibunikan diri didekat 

Oo Wiide! Ma- 

       HE'5 pEAD... AP 
PROWNEP IN ji 
THE RNER/     

  

   

   

   THAT'6 WHAT 
YOU THINK, 
SUNNY KANE 

  

   

  

      

se. “Tas Sudah Mati babat 
Wilde, adalah jang mainkan peranan disungai! 

— Itulah jang kau kira,” Sunny 
Kane! kata Bronco jg, masih hidup 

situ. 

Pertjetakan Simgs No. 584/INI/A/ 718 

  

Tak ada lainnja jang dapat membandingi 

| i C 5 KP E L » Sepeda Rakjat i 

- Berdjuta-djuta orang di Eropa telah menggunakannja de- 

Sole-Distributers : 

Djl. Gadjah Mada 7 Djakarta, P.O.B. 185: Gambir 1500 

KUAT - INDAH - MURAH 

«, “ 

ki Djakarta - Importers         
  

INI MALAM D.M.B. METROPOLE : 
  

(“Claudette Colbert - Jen. 

  

ORION 4.45-7-915 (13th) | 

Susan Hayward-Rory 
Calhoun 

s WITH 

'”5-7-9 - (seg. umur) 

Stan Laurel-Oliver Hardy 
“BONNIE SCOTLAND” 

A SONG M.G.M.'s Present .IN MY HEART" 
20 Th. Century Fox" Technicolor 

  

  DJAGALAN 

7-9 - (segala umur) 
Film Tiongkok bah. Kuo Yu 

»HOA BOK LAN 

R EX 430-6.18-9 
Ten (17 th.) 

Jones -' Jose Cotten - 
Shirley Temple 
dalam David 0. Selznick's 

.SINCE YOU ' 

WENT AWAY” lusa 

  

  

| PASANGLAH ADPERTENSI 
dalam 

«SUARA MERDEKA" 
   

  

  
  

- 
- 
  

Mengena? keuanganmu, tjita'-mu dikemudian bari, pilihanmu (atas kawan 
hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasarkan ilmu penge- 

tahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan peri- 
badimu. x 1 

M. 5. RAHAT “4 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

"21 TURN 

NN 
RENA DIMAKTU PE 
MENGANDUNG A- “. 
PAUD TAN 
PERUT BIA TEN 
HAT, SESUDAH NG 

| MTI AR 
BN DENGAN MUDAK, | 
AN el Aa 

bo KLT 
NA 

TAU Ui 

    PAD THAY 
BISA DAPAT BELI Dt JANG AMAT MANDJUR 
MANA2 TOKO DAN RED 

2 

BAN SAN YOK PANG 
KAPASAN 216-218-220” S'BAIA 

& PEKALONGAN : : 
1. ENG THAN KONGSIE. | 5. Toko Obat BAN SENG HO. 
2. Toko Obat TJEE AN HO. 6. Toko THIO ENG TJHIANG. 

3. Toko KHOE HAN KIOE. 7. Toko TJHIA YAUW FAN. 

4. Toko Obat THAN 8. Toko THAIJ HWA. 

— TIOEN HO. 9. Toko Obat ,,VICT”.   
  

5 Berita untuk : 

Para-Subdealers di Djawa Tengah dari 

Bromfiets 
A l . " 

.Alpino 
Pengiriman kedua dari ,,Alpino” kami akan atur kirim 
minggu ini. Onderdelen kami terima compleet. Harap 
Tuan? dan“para-pemesan maklum adanja. 

Super Radio Company 
Dealer Besar ,,Alpino” utk. Indonesia 

Alamat Tjb. Semarang: Seteran 5. 
  

      

CITY CONCERN CINEMAS 

INI MALAM D.M.B. (v. 13 tahun) 
INGRID BERGMAN dim, 

JOAN OF ARC" 
— Color by Technicolor 

Oleh panggilan Ibu Pertiwi, satu wanita petani Dari 
Orleans (Pranyis) mendjadi pembela kemerdekaan ! Dan 
sebagai Srikau di namanja tjermelang dari "masa-kemasa. 

Heibat dan Menggemparkan. 
Besok Malam 3 Pertundjukkau 5 - 7 -9, 

Erad INI MALAM D. M. B. (u. 13 tahun) 
5 Tn DAN DUREYA - MARIE ANDERSON 

“0. »CGHICAGO CALLINGs 
$ 53 means life or death to 

LUX 
1. — 9.00 

him! gempar! 

I n d ra HANJA INI MALAM (u. seg. umur) 
1 515-715 - 915 

: LEX BAXTER — VIRGINIA HUSTON 
BERBARENG 

Roxy »IARZAN'S PERIL" 
(Tarzan dalam Bahaja!) Penuh Sensatie! J 

    

  

Tan Gia 

R I INI MALAM PREMIERE 

Xoyal (untuk 1 Malam) 

109 sITRAILING the KILLERS 
(u. seg. umur). Satu tjerita dari Andjing jang setia ! 
  

  

INDRA Beauk malam premiere besar (u. 17 th) 

445645845 P, RAMLEE ROSENANI 
BERBARENG , "“ 

ROYAL SEDARAH 
0.151.115.915     

.. 

  AB, 

kalm Malaya jang Menggemparkan! 

   Na aa Pa ME ON ai
   

 


