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5 £ - san kehormatan, mereka diantar 

at neka Tunggal Ika. 
2 ika 

' Kemudian pada pk» TUAS ketua 
|. Parlemen Mr. Sartono membuka si 

| dang dengan memj. "tan Presi 
den mengutjapkan pida unja. Sesu 
sudah selesai, lagu kebangsaan ber- 

|... bunji lagi, maka Presiden dan Wa- 
00 'kil Presiden dengan diantar para wa 

kil ketua meninggalkan sidang. Ke- 
| tua lalu menutup sidang. 

0 Pembukaan sidang mendapat ba- | 
njak perhatian. Hadir 135 anggota” 
P.M., wakil P.M. serta para anggo- 

“ta kabinet lain?nja, ketua Mahka- 
mah Agung, Djaksa Agung, kepala 
Polisi Aa Walikota, para pega- 

- wai tinggi dan 
Pun hadir 'pe 
D Bam g 

mo, se ei 
ni: Let. Kol. 
Bambang Utojo 

-corps diplomatik. 
Uu djabatan KSA 
, Kol. Djatikusu 

vira2 territorium, jak 
Si: alip dari TT I, Kol. 

- dari Na Kol. 
Ba 2 ae T MHI, Let. Kol. Bah- 

e roen TT IV, Ket. Kol. Sudirman 
3 TT V, Kol. ur VI dan Let. 

x Kol. Warouw UE Dab si 

PEN mengambil gambar dari dja 
lannja sidang, sedang” RRI menjiar- 
kan melalui radio. 

Kepada sidang, ketua Sartono me 
njampaikan laporan tertulis .menge- 

3. nai pekerdjaan Parlemen dalam ma 
sa, sidang ke-III 1952. 

Pidato Presiden. 
Pidato Presiden selengkapnja ada- 

lah sbb: 
Pada hari ini Dewan Perwakilan 

Hakan akan memulai tahun-sidang 

: Kesempatan ini patutiah dipergu- 
? nakan untuk menindjau keadaan di 

5 masa jg lampau, dan, dengan me- 
z ngingat perkembangan? dan kemung 

$ 2 pada dewasa ini, merentjana 
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tindakan? kita dalam tahun jg 

ta Tak Dapat 

      

   

  

ekaan 

, 2 a 

Pembu 

Sesudah kedu 
oleh para wak 
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Diantara pemerintah Republik In- 
donesia dan pefmerintah Amerika Se 
rikat seland       

   
    

  

sesuaian mengganti persetu- 
djuan jg m ai MSA tertanggal 
5S Djanuari 1982. 

Persiapan2 sedang diadakan. guna 
melandjutkan perundingan2 untuk 
menjelenggarakan perhubungan anta- 
ra Indonesia dan Belanda atas dasar 
Statut-Uni mendjadi. hubungan jg 
berdasarkan perdjandjian interhasio- 
nal biasa, jg menghilangkan hasil2 

KMB jg merugikan rakjat dan nega 

ra kita. : 
lam pada itu, telah 

persetudjuan untuk membul 

dingan -mengenai Misi 
da dak waktu sebel 
lan Maret jg akan datang. “ 
Dengan sendirinja hasrat 

meneruskan. perdjuangan n 
kan Irian dalam 
factb Indonesia setjepat2nji 

    

  

    
    

         
     

    

  

    

      

    
   

         P. | datang. 

f : Luar negeri. 

BA . Sekalipun keadaan “internasional 
g sampai sekarang masih tetap suram, 
: a. d -     dalam u 

luar ne     

untuk mei 
      

   
        

£ & "2 et jg. eng: 

|. ban kita dalam kekeluar ba 
1 sa2 dan dengan kepentingan nasio- sian pemeri an 

f nal, telah tertjapailah hasil2 

53 berikan harapan baik. : 
$ Dalam hubungan ini kami menje- 

botkan terutama  kerdja-sama baik, 
-didalam maupun diluar PBB, anta- 

|.ra Indonesia dan negara? Asia dan 

- Afrika. Kerdja-sama itu antara lain 
ternjata dalam memberi bantuan ke 
pada perdjoangan-kemerdekaan ne- 
geri2 djadjahan dan setengah-dja- 
djahan, dan akan masuknja Indone- | 
sia kedalam Plan-Kolombo: 

Tetapi djuga dengan lain2 negara 

Te un daripada jg tsb diatas, kerdja-sama 
RE kita baik, dan pertalian kita diper- 

luas. 3 
Dengan dibukanja legasi2 baru di 

negeri2 Italia dan Djerman Barat, 

f maka perwakilan kita diluar negeri 
2 bertambah djumlahnja mendjadi 37 

buah. : 
Dengan beberapa negeri kita telah 

mengadakan persetudjuan? perdaga- 
ngan. 

   

— Chiang 

| pemerintah. 

jg mem melaksanakan azas2 dan dasar? pe- 
merintahan sebagai 
Undang? Dasar kita. 

akan mena: perhatian besar, ari 

     

3 

  

2 Usaha? 
daerah 

    
untuk 

tegtjantum dim 

     

Dirikan Ne 
0001 Proklamasi Sadja | 

atuk Tjita2 Negara Perlu Terus Menerus P engorbanan 
. Pidato Pembukaan Parlem n Oleh Presiden “0. ) 

| SIDANG PARLEMEN 1953 Kemaren « : 
30 menit mengenai soal2 luar negeri dan teru 
jang lampau serta perhitungan untuk masa datang. 
ra sbb: Pada pk. 10.10 Presiden dan Wakil Presiden tiba digedun 
wakil ketua Parlemen, lagu kebangsaan dibunjikan. 

uka dengan “Gisertai pidato Presiden jang , lamanja- 
dipusatkan pada usaha2 kemakmuran - dimasa 

120 sidang it dilakukan dengan upatja- 

' 1 | kil ketua masuk keruangan sidang dan dipersilahkan 
“duduk pada tempat sebelah kanan, diapit dua bendera Merah Puti 

-telah ditjapai per-: 

ing soal transmigrasi: 

pen-demokraT 

"pembangunan dan penjebaran 

SEMARANG, 

  

  

g Parlemen, disambut oleh para 
a pembesar itu memeriks» bari- - 

h, dibawah lambang negara Bii- 

Satu undang2 pokok. pemeritita- 

dang disiapkan untuk mengganti un 
dang2- No. 22 tahun 1948 dari Re- 
publik Indonesia dulu dan undang2 
No. 44 tahun 1950 dari Negara In- 
donesia Timur dulu. 

Sambil menunggu 
undang2 pokok pemerintahan 
rah baru tsb., telah dibentuk atau 
disiapkan pembentukannja daerah2 
otonom baru dipropinsi2 Sulawesi, 
Maluku dan Kalimantan. 
Dilapangan agraria beberapa ran- 

tjangan undang2 jg perlu2 sudah 
siap, sedang usaha ' mengembalikan 
tanah? partikelir diteruskan. 

Hal lain jg meminta perhatian ki- 
:ta dalam melaksanakan politik dim 
negeri ialah soal keamanan. 

Sekalipun dalam tahun jg silam 
telah tertjapai kemadjuan2 dilapa- 
ngan ini, namun pengeluaran nega- 
ra untuk mendjamin keamanan da- 
lam negeri masih perlu mendapat 
prioritet dalam menjusun anggaran 
belandja 1953. 
Dalam rangkaian pengurangan be 

landja disekiruh Japangan, maka pu- 
la biaja Angkatan Perang telah di 
kurangi sampai batas jg dapat men- 
djamin pemeliharaan seperlunja. Pe 
ngeluaran modal untuk tahun 1953 
dibandingkan dengan tahun 1952 ter 
paksa pula sangat dikurangi. 

Walaupun demikian, pemerintah 
menganggap perlu untuk menambah 
biaja untuk Corps ' Tjadangan Na- 
sional dan Corps Demobilisan. Pela- 

terwudjudnja 

  
  

djutnja mengenai Angkatan 
pemerintah. merasa perlu 

atakan kejakinannja, bahwa so- 
al 17 Oktober akan dapat penjele- 
saran jg sebaik-baiknja. 

Dalam ' menindjau usaha2 untuk 

   

gara Dengan | 

han daerah jg baru dan uniform, se- 

dae- | 

    
iii 

Soal transifigrasi. | 

   

    

    

    
     
|lapangan perhubungan  terus-me 

Itus2 kemungkinan. 

ngad,aran « perlu 

huruf dan mendidik guru setjara 
besar2-an, baik untuk  menjalur 
kan hasrat bersekolah jang luar 
biasa besarnja, maupun sebagai 
persiapan guna penglaksanaan ke 
wadjiban beladjar dihari jg akan 
datang. - 
'Dalim hubungan' ini diperhati 

Nasib pegawai negeri senantia 
sa. mendapat perhatian pemerin- 
tah. Berbagai-bagai. peraturan te 
lah diadakan dan disiapkan utk. 
memperbaiki kedudukan pegawai 
negeri. 

| Kesukaran2 dan usaha2 
seterusnja. 

Sekianlah gambaran sepintas lalu 
dari pada usaha2 jg telah dilakukan 
dimasa jg lampau. 

Dalam -pada itu perlu kiranja ka- 
mi dengan sepatah dua patah kata 
memperingatkan pada sebab2 jang 
mengharuskan kita membatasi diri 
sendiri dalam 
dan melaksanakan usaha2 kita. 

Banjak benar kesukaran dan kesu 

lama tahun jg lalu sebagai akibat 

ekonomi dunia pada umumnja dan 

kemunduran “ perdagangan ' interna- 
sional pada chususnja. 

Seperti diketahui, maka djatuh- 
nja harga2 dipasar-dunia disebabkan 

baru akan meletus dalam waktu je 

rena persediaan bahan2 Negara2 be 
sar masih tjukup. 

Keadaan tsb diatas mengakibat- 
kanlah pula -“djatuhnja . harga2 dida- 
lam Negeri sendiri, ig masih sangat 
tergantung pada Negeri2 sasing itu. 

Sekalipun demikian, pada dewa 
sa ini terlihatlah tanda2 jg meng 
gembirakan kita dan jg menim 
bulkan harapan? jang baik untuk 
tahun jg akan datang. 5 

Usaha dilapangan  pertanian- | 
rakjat mengenai sektor bahan-ma 
kanan, dalam tahun 1951 berkat 

   

    

   
kaas Uselenggarakan dalam ba 

Dilapangan pendidikan dan pe Ff: 
: | disebutkanlah | 

|usaha uatuk membanteras buta 

    

         | £ 

   
  

  

   Penerbit 

Penjelenggara: 
Alamat: 

Tilpog 

Harga Leng F 
lam kota, Rp. 11,— luar ko 
terai) Adv. 80 sen per min. 

N.V. Suara Merdeka”. 

Hetami « 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. ' 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) Rp. 10.— dida- 
2 (ditambah Rp. 0.30 untuk me- 
kol. Harga Etjeran 60 sen per 

  

        

gannja tidak tjukup besar 
memenuhi lain2 sjarat bank 

chnis. S 
Achirnja kami hendak  menje 

butkan suatu usaha dilapangan 
politik jang 'menggembirakan dar 

akan dihadapi dalam tahun jg 
an datang. . Aa 3 

| Didalam tahun-siding 1952: pe 
imerintah telah menjampaikan ke 
pada Dewan Perwakilan Rakjat 
sebuah rantjangan undang? ten 
tang pemilihan anggota Konsti- 
tuante dan Dewan Perwakilan 
Rakjat, jg pembitjaraannja akan 
dilandjutkan dalam tahun-sidang 

  

kan djuga perluasan pendidikan | 
pegawai2 medistechnis. ad 

mengedjar tjita2 kitat 

litan jg dialami oleh Negara kita sef » 

langsung “dari pada perkembangan t 

karena dugaan bahwa perang-dunia | “ 

singkat ternjata tidak benar, pun ka|r 

1953. 

Pemilihan Umum. 
Dengan mengingat segala 

kinan dimasa jg akan datang, ma 
ka pemerintah telah  menjusun 
Anggaran Belandja Negara untuk 
tahun 1952 dan 1953, disertai 
Nota Keuangan dan Laporan De 
vissn, jang telah kami sampaikan 
semuanja dgn amanat kami kepa 
da Dewan Perwakilan Rakjat pa 
da tgl. 13 Desember 1952. 

Harapan kami ialah supaja do 
kamen2 itu mendjadi dasar pe 

ndingan bagi Dewan Perwaki- 
an Rakjat dan Pemerintah dlm 
membitjarakan segala hal 
mengenai pokok2 haluan politik 
Nagara dimasa jg akan datang. 
| Dan dengan sangat kami harsp 
kan, supaja pemilihan umum ang 
gota2 Konstituante dan DP.R. 
enar2 dapat diselenggarakan da 

dm waktu jg singkat. 

“ Achirnja kami mengharap su 

     

   

     

    

   
paja kita sekalian bekerdja seke 
'as2-nja dengan rasa tanggung 
ljawab jang sedalam2-nja. Ke- 
serdekaan adalah tanggung 

diri sendiri. Tjita2 untuk mendja 
di suatu bangsa jg bertanggung 
djawab kepada diri sendiri ada 
lah satu tjita2 jang mulia, jang 
luhur, jang sutji. Dan kita pun 

sgjah lama mengidam-idamkan ter 
| wudjudnja tjita2 itu. Tetapi tjita2 
ini adalah satu tjita2 jang hanja 
dapat dibeli dengan harga jang 

at mahal, satu tjita2 jg hanja 
pat ditjapai dengan usaha2 su 

  

     
       kegiatan Rakjat dan kerdja-sama 

ang baik antara instansi? 
Ian dgn organisasi2 Rakjat 

h mentjapai hasil taraf   memperbesar De saag Manan Takjat, 
naka saja menjebutkan "pertamaktas 

  

gl “transmigrasi Ini tida 
dilihat lagi sebagai usaha 
ngurangi. penduduk daerah? 
lampau padat belaka, tetapi harus 
hubungkan terutama dengan   Maksud kita jg bulat jalah mem- 

beri bangunan pemerintahan jg ber- 
otonomi didaerah2 jg seragam. 

Disamping melaksanakan peker- 
djaan itu, jg akan memakan waktu 
tidak sedikit, maka kita telah men- 
tjoba mengisi sebanjak mungkin 
otonomi daerah jg sekarang “belum 
sempurna itu dengan menjerukan be 
berapa kekuasaan pemerintah. pusat 
kepada pemerintah daerah, antara 
lain dilapangan kesehatan, pekerdja- 
an umum, pendidikan, perhewanan, 
pertanian, perikanan dan sosial. 

Bertalian dengan tjita2 tsb diatas, 
maka telah dibentuk .Panitya Per- 
imbangan Keuangan”, jg telah me- 
njiapkan suatu rantjangan undang2 
tentang Nagan keuangan anta 
ra negara dan daerah2 otonomi, be 

jserta peraturan pelaksanaannja. 

2 MO ea Sian 

| 35 Siap Dgn. 
  

5 Persiapannja SN 
Agaknja Belum Djuga | @ Lepaskan Keinginan- na .. nja Utk Serbu Daratan Tiongkok 

CHIANG KAI SHEK berpendapat, bahwa Tiongkok Nasio- 
nalis sudah siap untuk melakukan operasi pendaratan didaratan 
Tiongkok jang diduduki oleh or ang2- komunis. 
bahwa dalam dipersatukannja kekuatan  Djepang, 

jakin, 
dan 

Dia pun 
Korea 

Tiongkok. Nasionalis kekuatan komunis di Timur Djauh dapat di- 
patahkan, demikian dikabarkan harian ,,Mainichi”. Atas pertanja- 
an dari koresponden harian tersebut avakah 
sudah siap melakukan serangan 
,Saja berpendapat, b 
ngan itu. ek kemudian 
persiapan2 - - 

. 

Selama interview itu Chiang me- 
ngandjurkan supaja partai2 komunis 
dinjatakan tidak sjah dan ' membe-| 
rantas kegiatannja. ,,Adalah penting | 
untuk menekan komunisme itu dgn 
kekuatan sendjata dan polisi, tetapi | 

: |. djika sebagian daripada akar2nja 
: — masih diberi kesempatan berkem- 

0 bang baik, maka komunisme itu 
akan meluas pula”, demikian 

(4 Chiang. Karena itu sesuatu nega- 
ra tak dapat membinasakan partai 

pemerintah Taiwan 
pembalasan, Chiang mendjawab: 

at, bahwa kita sudah siap dengan persiapan2 sera- 
hari kita harus  melandjutkan 

Djuga Thd 
" 

.Mau Mau 
Dilakukan Operasi .,Ha- 

lilintar“ 
DJENDERAL Sir Brian Ro-. 

bertson, panglima angkatan darat 
Inggris di Timur Tengah, akan 

  

komunis itu, djika negara tsb, seper| mengikuti ,,operasi halilintar” jg 
ti Djepang umpamanja, masih mem 

“ perbolehkan partai komunis hidup 
terus dan mengakuinja sebagai par- 
tai legal”. : "“ 

2 Mengenai j p 
Korea Selatan Rhee kepada Djepang 
Chiang berkata: ,,Saja pertjaja, bah | 
wa Djepang, Korea dan Tiongkok | 
merupakan ketiga negara, jg meru- 
pakan barisan depan dalam pertem 
puran melawan komunisme di Ti- 
mur Djauh. Djika ketiga negara tsb 
mempersatukan tenaganja dan ber- 
tjita2kan pembinasaan partai komu- 

is, maka tidak ketiga negara itu 
harus kerdja sama” (Aneta—UP). 

   

    

    

  

Dalam laporan polisi jang kita te 
“..Tima hari Kemis dinjatakan bahwa 
| dari rumahnja A. Wieslander, Kon- 
“sol Swedia untuk Djawa Timur, te- 

Tah ditjuri 3 lembar bendera Swedia | 
dan matjam2 barang pakaian semua   

kundjungan : presiden 2 

akan dilakukan oleh polisi dan 
pasukan2 Inggris didaerah pegu 
1ungan Aberdare terhadap orga 
nisasi Mau Mau. . 

Pasukan2 ini jg akan dibantu 
»leh mob:l2 berlapis badja, pe 
mjelidik2 bangsa Afrika dan 
spembantu2” Kikayu, pada hari 
Rebo telah menangkap lagi se 

ng anggota gerombolan jg ter 

iri dari 20 orang, jang pada 
hari Selasa telah d'serang  #teh 
serdadu2 anggota King's African 
R'fles. 
Dalam serangan ini seorang ang- 

|gota gerombolan tewas dan seorang 

lainnja mendapat luka2. Kini polisi 

mengharapkan orang2 jg telah di 

tangkap itu akan suka memberitahu 

kan tempat2 sembunji kawan2 mere 

ka. 
Wakil komisaris polisi mengata- 

kan pada hari Rebo, bahwa operasi 

.nja ditaksir seharga Rp. 5.000.— Penlitu berdjalan dengan ,.memuaskan” 
@ gjuri telah berhasil masuk rumah. Idan akan berlangsung 10 hari lagi, 

ga-produksi setjara merata diseluruh 
kepulauan Indoneiia j 

Berhubung dengan iti? maka pe 
lu diusahakan agar supaja transmi- 
grasi ini sedapat mean dapat di 
perluas. Dengan - perasaan menjesal 
dinjatakanlah disini, bahwa berhu- 
bung dengan keadaan keuangan ne- 
gara, hanja dapat dipenuhi sebagian 
sadja dari kebutuhan? dilapangan pe 
rumahan rakjat. : 
Mudah-mudahanlah dgg  perbai- 

kan keuangan h negara, pada tahun2 
18 akan datang pemerintah dapat 
memusatkan  perhatiannja terhadap 
pekerdjaan2 modal dilapangan ini, 

Pembangunan “dan lalu- 
lintas. 

Selain usaha? pembangunan jg njata dilapangan? pengairan, dja lan2, djembatan2 dan gedung2, maka perlu ditjatat disini bahwa 
dalam . tahun jg lampau telah di ambil langkah2 pertama kearah 
nasionalisasi perusahaan?  Jistrik 
dgn djalan naasting. 
. Usaha2 pembangunan jg njata 
itu telah dikerdjakan pula dilapa 
ngan perhubungan. 

Pesanan alat2 baru untuk mem 
perbaiki perhubungan dgn kereta 
api untuk sebagian sudah tiba 
dan dipergunakan. " 

Untuk menjokong perkemba- 
ngan lalu-lintas didarat dengan 
kendaraan bermotor, telah didiri 
kanlah suatu badan bernama Ja 
jasan Motor, 

Dalam melaksanakan politik 
perhubungan dilaut, diadakanlah 
pembagian sebagai berikut: pela 
jaran antar-nusa dikuasai dan di 
miliki untuk sebagian “ terbesar 
oleh pemerintah, pelajaran pantai 
dan pelajaran samudera diserah- 
kan kepada inisiatif dan kegiatan 
perusahaan — nasional partikel!r, 
dgn bantuan dan dimana perlu 
dengan ikut-sertanja pemerintah. 
Dalam pada itu telah dibentuk 
suatu perseroan terbatas dengan 
nama ,,Pelajaran Nasional Indo- 
nesia” atau PELNI, jg sekarang 
memiliki 13 buah kapal, jg akan 
ditambah dgn 45 coasters baru. 

'Mengenai tjorak perusahaan jg 
menjelenggarakan penerbangan si 
pil ig kurang memuaskan itu se 
dang dilakukan pertukaran. fiki- 
ran. 

Sementara itu terus dikedjar- 
lah perluasan dan perbaikan di 

       

  

m perang-dunia kedu 
5 i berhubui 

urang- 
1 talk £ 
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DO: p. 

ih 800.000 dji 
ksi beras dalam 

mentjukupi 

bung dgn itu maka kita 
masih perlu meng-import beras 
'dari luar negeri. 

Akan tetapi besar 1 ke- 
mungkinannja bahwa aa 
kan tidak lagi sedjumlah kurang 

bih 600.000 ton setahun, melain 
an kita harapkan dan kita ichtiar 

kan tidak akan melebihi 400.000 
ton. Ph 3 

Usaha menambah hasil beras 
dgn djalan Pe perta 
nian Rakjat dan perluas 
areal sawah dan ladang serta ren 
tjana2 ig bertalian dengan usaha 
usaha itu tetap minta perhatian 
sepenuhnja. 
“ Usaha memperbesar produksi 
tsb. perlu dilaksanakan djuga' di 
lapangan perekonomian  Rakjat, 
djustru dalam -keadaan seperti se 
karang. 

Industri ketjil dan kredit 
Disamping terus memberikan 

perhatian pada usaha2, persiavan 
persiapan dan tindakan2 untuk 
mendirikan perusahaan2 besar 
seperti paberik2 pemintalan, soda, 
pertjetakan dan sebagainja, maka 
pula tindakan2 untuk  memper 
kembangkan perindustrian ketjil, 
jang dgn njatastelah dimulai pa 
da Aka 1952,” akan diteruskan 
'dan diperluas pada tahun 1953. 
Begitu djuga usaha Pemerintah di 
lapangan pertambangan menun 
djukkan tanda2 kemadjuan. 

Lebih2 daerah diluar  Djawa 
jang memenuhi sjarat2 utk. pem 
bangunan perindustrian, ' menda 
patlah perhatian. 

Salah satu sjarat jang penting 
untuk memperkuat perekonomian 
nasional ialah memperluas dan 
memperbaiki perkreditan. 

Usaha ini didjalankan tidak 
hanja dgn memperbesar modal 
dan memperbaiki organisasi bank 
bank Negara, seperti Bank Nega 
ra Indonesia, Bank Rakjat Indo 
nesia dan Bank Industri Negara, 
akan tetapi djuga dgn  menga- 
djak lebih aktif ikut-sertanja 
bank sentral dalam usaha mem 
Ba perekonomian nasional jg 
uat. 

Dalam usaha2 tersebut diatas, 
penting pula kedudukan Jajasan 
Kredit Pusat dan Jajasan Kredit 
Daerah, jang telah dibentuk di 
tiap2 propinsi dan jang bertugas 
memberikan kredit kepada usa 
ha2 jang sehat dalam lapangan 
perekonomian rakjat, jg dengan   udara baik didalam negeri, mau 

pun dgn luar negeri. " 

KETUA SEKSI LUAR negeri par 

lemen Mr. Djody Gondokusumo me 

njatakan kepada ,,Antara”, bahwa 
tiap2 bantuan dari luar negeri kepa 
da Indonesia jg tidak mengikat ne- 
geri ini, akan  diterimanja dengan 
baik. Keterangan ini diberikan ber- 
hubung dengan pernjataan menteri 

luar negeri Australia Richard Ca-   
  

tjara biasa tidak dapat diberikan 
oleh sesuatu bank, karena tang- 

Djody: Tiap Bantuan LN 
sey jg mengatakan, bahwa pemerin- 

tah Australia mengharapkan supaja 

selekas mungkin dapat diadakan pe- 

rundingan antara pemerintah Austra 
lia dan Indonesia jg telah mengam- 
bil putusan untuk ikut dalam Ren- 

tjana Kolombo. Dalam perundingan 

tsb, demikian Casey, diharapkan su- 

paja dpat “ diperbintjangkan soal 

   
    

. ag 
$ 

  

pajah terus-menerus dan kor 
a terus-menerus. Sesuatu ne 
tidak berdiri hanja sekedar 

       

   

      

diatis -kerdjanja segen 
bertahun-tahun, mungkin b 
si-generasi. Sesuatu bangsa. 
dapat memenuhi dharma ig 
an. itu, tidak dapat  memiliki-terus 
kemerdekaannja, meski ig 
mampu merebut . kemerdekaan itu. 
Kami harap bangsa Indonesia, dan 
terutama sekali pemimpin2nja, 
menginsjafi benar akan hal ini. 

Kami do'akan agar Tuhan Ig 
Maha Esa memberikan taufik dan 
hidajat kepada sekalian anggota De 
wan Perwakilan  Rakjat dan peme- 
rintah dalam menunaikan  tugasnja 
ig penuh dengan tuntutan tanggung 
djawab itu. : $ 

Dengan harapan dan. do'a ini, ka 
mi membuka tahun-sidang 1953 De 
wan Perwakilan Rakijat. 
Demikian pidato Presiden. 

Osa Johnson 
. Meninggal 

Pada hari Rebo, “pengarang wani 
ta njonja Osa Johnson, djanda dari 
pengembara dan penjelidik daerah? 
baru Martin Johnson, telah dikete- 
mukan mati dikamarnja di. New 
York Hotel. Bersama suaminja al- 
marhum Olsa Johnson telah meng 
rang dan mebuat pilem tentang g 

hidupan binatang2 liar dengan dibe 
rikan nama ,,Bring 'em Back Alive”. 

Kini polisi: mulai penjelidikan2nja 
sebab2 kematian tersebut. Menurut 
United Press, kematian njonja Osa Johnson itu disebabkan karena se- rangan djantung. 

PNI Puja Konsep Utk 
Penjelesaian -Soal 

17-Oktober 
| ATAS PERTANJAAN kita, Sibi- lal Rasjad anggota Dewan Pimpinan 
PN, menjatakan bahwa Dewan 
Pimpinan PNJ. telah mempeladjari 
Pu nga "nagita telah men- 

pat sesuatu djalan bagaimana tja- 
ranja pemerintah seharusnja menipia 
saikan peristiwa 17 Oktober itu: 

Tentang baga'mana tjara djalan- 
nja, Sibilal tak bersed'a memberikan 
keterangan dan hanja menegaskan 
bahwa keputusan Dewan Pimpinan 
PN. itu telah diinstruksikan kepada 
seluruh Menteri P.N.I. didalam kabi- 
net Wilopo ini. Katanja selandjutnja, 
keputwsan P.N.I. ini akan dapat di- 
Tihot kelak didalam beleid Perdana 
Menteri Wilopo sendiri dalam meng- 
hadapi. penjelesaian itu, » 

      

  

  
Kanaan LaaenaaPaN 

bantuan jg dapat diberikan oleh pe- 
merintah Australia kepada Indone- 
sia dalam usaha 'pembangunannja 
dim rangkaian Rentjana Kolombo. 

# 

Mr. Djody menjatakan selandjut- 
nja, bahwa hingga kini pemerintah 
kita belum menjampaikan soal ikut- 
nja Indonesia dalam Rentjana Ko- 
lombo kepada parlemen, 

  

? 

ng yemk uni    

  

AMAN EA Memakan y PR Meta Nan 

  

2 VA ran ya 

Lembaga Kebudayaan Indonesia 
sKon. Botani satch Genocgmchas | 

hahhen 
me Pi AA Bee Ap ang Bisa 

  

Anggaran Belandja dan | 

pe 
ngalaman dimasa jg lampau dan | 
memperhitungkan segala kemung 

jang 

d 
Wwab. Tanggung djawab . 5 

tua Mr. Sartono. Gambar: 
kan amanatnja-pembukaan. 

tua I dan II, Mr. Tambunan 

ketahui lebih djauh. 

Memang sebelum diadakan pe- 

nangkapan beberapa kompi koman 
danten dari Bataljon jang dipimpin 

oleh major Basuno, dalam bataljon 

tadi benar ada aliran2 jang mena- 
ruh simpati atas gerakan ,D.I.”, 
hingga sampai terdjadi adanja pem 

berian bantuan sendjata terhadap 

golongan D.I. tadi. Berkat ketaatan 
major Basuno pada pemerintah, 

dan fahamnja jang njata2 tak bisa 
membenarkan gerakan DI tadi ma 

ka achirnja oleh beliau telah dise- 

rahkan sendiri 4 orang opsirnja ta 
di kepada Divisi, karena beliau ang 
gap menjalahi disiplin tentara. 
Dengan ditangkapnja 4 orang 

  

  
    

    
      

      

       

   
   

     

    
   

        
tadinja 

  

kompi komandantennja ini, maka 

  

. Benih2 jang me- 

ada gerakan DI 

. Tapi dengan de 
DI mulailah mendja 

ija kepada major Ba 

eka anggap djadi se 
: 'hilangnja simpati da- 

aljonnja terhadap gerakan 

   

        
       

  

     

  

Di 
5 Pemberontakan Bat. 426 

taatan major Basuno bersama 
bataljonnja ini benar? melesetkan 
rentjana pemberontakan bataljon 
426. Tadinja Sofjan cs mengira 

bahwa kalau pemberontakan batal- 

jon 426 dilantjarkan, mereka pasti 
akan dapat sokongan dari major 

asuno dengan bataljonnja: tetapi 

seperti apa jang telah terdjadi, 
sangkaan mereka keliru. Major Ba 
suno bersama bataljonnja tetap ber 

diri dibelakang pemerintah. Gagal- 
lah rentjana pemberontakan Bn. 

426: Sofjan cs djadi kalang kabut 
menghadapi gempuran2 pasukan2 

kita. Tadinja mereka mengira, bah 
wa bila pemberontakan Bn 426 pe- 

tjah, major Basuno dengan batal- 

jonnja akan mengadakan aksi pula 

di daerahnja, hingga dengan demi- 
kian kekuatan perlawanan dari pa 

sukan2 kita terpaksa harus mengha 

dapi dua front. 

Tapi dengan taatnja major Basu 
no tadi, front kedua tak djadi ter 
bit, hingga segala kekuatan peme- 

rintah dapatlah dipergunakan un- 

tuk menghadapi Sofjan cs sadja 
Kemarahan fihak DI terhadap ma 

jor Basuno makin mendjadi2. Putu 
san hukuman didjatuhkan, major 

Basuno musti disingkirkan. Dan hu 
kuman ini terlaksana pula dengan 

adanja pembunuhan jang dilaku- 

kan terhadap diri dan puteranja 
pada tanggal 8 Nopember djam 
01.00 malam, tepat semalam sebe- 

lum beliau berangkat bersama ba- 
taljonnja keluar Djawa. Pembunuh 

an dilakukan oleh suatu ,,Pasukan 

Istimewa DI” jang memang dhusus 
bertugas melakukan hukuman pem 

bunuhan ini. 
- 

Infiltrasi dalam kota. 
Dalam pada itu fihak DI setelah 

mengalami kegagalan — dengan aksi 
Sofjan cs. tadi, lalu masih sadja ber- 

usaha menanam  pengaruhnja  da- 
lam kota, baik di Solo maupun di 
Semarang. Beberapa orang  infil- 
trannja ' telah dikirim dalam kota2 
ini. Untung dalam pada itu fihak 
ig. berwadjibh selalu waspada meng- 
hadapi siasat ini. Beberapa orang 
infiltran dapat ditangkap sebelum 
mereka mendjalankan aksinja lebih 
luas lagi. Menurut rentjana fihak 
infiltran ini, mereka hendak meng- 

adakan aksi pengatjauan dalam kota 
Semarang, dan  seandainja dapat 
hendak mempengaruhi major Basu- 

Tak Men gikat Akan Diterima 
Dalam pada itu dari pihak peme 

rintah pusat djdapat keterangan, ba- 
hwa hingga kini belum ditetapkan 
bilamana dapat diadakan perundi- 
ngan2. dengan negeri2 jg bersangku- 
tan dari Kolombo-Plan, sebagai jg 
dinjatakan oleh menteri luar negeri 
Australia Casey itu, 

Soal  ikutnja Indonesia dalam 
Plan-Kolombo itu jg didjalankan de 

Pagi. Kemis 8 Djanuari 195 3 kemarin, telah dibuka sidang parlemen jg pertama dalam tahun ini, dibaw 

udjung sebelah atas duduk perdana 

    

  

    

   

   

  

naa . S 

ah pimpinan ke- 
Presid Sukar i residen Sukarno membatja- 

Disamping duduk wakil presiden Drs. H. Mhd. Hatta. Pada barisan depan kelihatan wak ka. 
dan Arudji Kartawinata.  Di- 

menteri Mr. R. Wilopo. 

Latar-Belakang Pembunuhan 
Maj Basuno 

Pengatjauan Daerah Smg. Dapat Digagalkan 
— Oleh: Wartawan Kita Sendiri — : 

DALAM REPORTASE ,Suara Merdeka” beberapa waktu jl , 
ngenai tertangkapnja pembunuh? major Basuno dan kapten Muljadi, "jang ternjata dilakukan oleh suatu ,,pasukan istimewa D.I”, telah kita 
sebut, bahwa dasar pembunuhan tadi ialah, karena major Basuno dan 
kapten Muljadi dianggap ,,merugikan” 
dimana makna arti perkataan »dianggap merugikan ini, oleh beberapa 
fihak jang mengetahui dituturkan tentang suatu latar belakang ter- 
djadinja pembunuhan major Basuno, jangkiranja ada gunanja untuk di- 

me- 

dasar perdjoangan D.I. Sampai 

no dan bataljonnja untuk menerbit- 
kan kekatjauan ini. Kalau rentjana 

ini terlaksana, maka oleh fihak DI 

seterusnja akan dikirimkan sebuah 
satuan bersendjata: dari daerah. Bre- 

bes, jang” akan: memasuki kota Se- 
marang dari arah Barat, dan selan- 
djutnja “membantu 

adanja pengatfauan ini. Seterusnja 

ini dapat digagalkan berkat -kesiga- 

pan fihak jang berwadjib: infiltran2 

DI dipatahkan dan ditangkap sebe- 
lum berbuat apa2 dan jang paling 
penting: major Basuno bersama ba- 
taljonnja tak dapat dipengaruhi un- 
tuk maksud2 pengatjauan tersebut. 

Meluasnja infiltrasi. 

L...Betapa..meluaspjasijara infilira-. 
Si ini terbukti dgn. adan 
kapan2 di Demak, dimana djuga 
tersangkut seorang Penghulu dan 
dimana djuga dapat diketemukan 
seputjuk sendjata Mauser dan 

man mesdjid. Djuga adanja pe- 
nangkapan2 di Solo itu menun- 
djukkan, betapa meluasnja gerak 
an infiltrasi |D.L ini. Seorang 
tangkapan dari Solo ini kini te- 
ah dibawa ke Semarang, untuk 
menundjukkan adanja pos? infil- 
tran D.I. dalam kota ini. Dalam 
kota Semarang ini telah diketemu 
kan dua tempat ..pos infiltran” 
ini, dan orang2 jang didakwa ada 
hubungannja dengan gerakan Di ! 
jang bersarang dalam kota Sema 
rang telah ditangkapi pula. De- 
ngan tindakan? tepat dari fihak 
iang berwadjib. ini maka pendu- | 
duk dalam kota Semarang tak 
perlu merasa chawatir, berkat 
adanja tangkapan? tadi, fihak jg 
berwadjib merasa optimistis, bah 
wa cel2 DI dalam kota ini achir- 
nja dapat diberantas sampai 
akar2nja. 

  ——.—— maa 

PERTEMUAN DP. PNI DGN 
MENTERI2-NJA. 

Rebo siang Dewan Pimpinan PNI 

telah mengadakan pertemuan dengan 

Menteri2 PNI. Menurut . keterangan 

pihak Dewan Pimpinan PNI, perte- 

muan tersebut hanja merupakan per 

temuan silaturahmi setelah Perdana 
Menteri Wilopo sembuh dari sakit- 

nja. Tidak didapat keterangan apa- 
kah soal2 hangat sekitar Angkatan 
Darat merupakan djuga pembitjaran 

penting dalam pertemuan itu untuk 

memperoleh pedoman dalam meng- 
hadapi sidang kabinet jad. 

Bolivia Ten- 

membesarkan : 

direntjanakan, untuk segala rentfana ' 

ea nga PN ja penang Takan datang, 

300 peluru jang ditanam “dihala- : 

s Bana g Sta sps. : AKUN vit 2 ad Ma 

a35 : Tk : 3 se Bes AON. S Ta : sama Ia 

jawab Amanat | Lisenhower Akan Guna- 
Presiden 

kan Sendja- 
ta Atom? 

Untuk Desakkan Perda- 
maian Di Korea: Ia Pas- 
ti Akan Dapat Soko. 
ngan Dim Niatnja Itu? 

EISENHOWER akan dapat me 
mastikan memperoleh sokengan kuat 

mutuskan untuk menggunakan sen- 
djata2 atom terhadap posukan? Ulta- 
ra di Korea, demildan tulis wartawan 

Korea, Eisenhower ketika mambitja- 
rakan tentang kemungkinan? merun- 
dingkan perdamaian jang terhormat 
dangan pihak Utara, antara lain 

mengatakan, bahwa pikak PBB kini 
menghadapi suatu lawan jang tidak 
mungkin diharap dapat didesak de- 
ngan kata2 sadja, “ bagaimanapun 
djuga manisnja, melainkan hanja der 
ngan perbuatan? jang dilakukan me- 
nurue keadaan dan ketentwan pihak 
PBB sendiri”, 

Sementara kelangan &4 Washi'ng- 
ton. bahkan berpendapat bahwa 
Eisenhower sudah mewilcrkan ten- 
tang kemungkinan mengc an S21- 
diata2 atom terhadap pihak “Utara 
ketika ia berada di Korea. 

Berapa pendapat, 
Beberapa anggota dari Komisi 

Tenaga Atom Senat, dan Dewan 

Perwakilan Amerika pada hari 
Kemis menerangkan, bahwa me- 
reka akan menjetudjui pemakajan 
sendjata2 atom dimedan perang 
Korea, bilamana menurut penda- 
pat para pembesar militer tin- 

dakan ini akan dapat mendesak 
pihak Utara untuk mengadakan 
perdamaian, 

Senator Hiekenlooper dari par- 
tai Republik menjatakan, bahwa 
Gdjika suatu putusan jang positif 
mengeniai itu telah diambil, maka 

       

    

i,,ssudah barang “tentu . Komisi 
lakan menjjetudjuinja”. Senator 
| Sterling Cole mengatakan, bahwa 
..Gjika perang dapat diperpendek 
dengan satu hari atau djika dji- 
wa2 dapat dselamatkan dengan 

tindakan “demikian “itu, maka 
bom atom harus dipergunakan”. 

Senator Hickenlooper dan Se- 
'nator Sterling adalah kedua tja- 
Ion untuk k 2. Komisi Tenaga 

Atom dalan Kongres ke-83 
: KTA Yana kek : 

saan berada dipihak partai Repu- 
bilik. Akan tetapi kedua senator' 
tu mepegaskan, bahwa putusan 

mengerai ,,dimana dan kapan” 
sendjata2 atom itu akan diguna- 
kan adalah semata2 ditangan ka- 
um militer. Ini dalam. tingkat 
terachir berarti Eisenkower, se: 
telah ia pada tg1..20 Djanuari 
nanti mendjadi presiden “dan 
panglima tertinggi pasukan2#ber- 
sendjata Amerika. (Antara). 

Hanja War- 
rTOuw 

  
    
Etat 

.Jg Bisa Selesaikan Seng- 
keta Bat 711-719 

Komisi Militer jang ditugaskan 
mengadakan pengusutan terhadap in- 
siden antara bataljon 719 dan 711 
pada tanggal 7 Djanuari telah sele. 
saikan pekerdjaannja. Hadi pengu: 
sutan dan pendapat dari komisi ter: 
sebut akan dilaporkan pada pedja- 
bat Pangliwa Letnan Kolonel Wa- 
rouw dan ia jang akan ambil putusan 
terachir. Demikian Giterangkan oleh 
Kapten Rahasia djurubitjara militer 
pada pers tengah hari ini. 

Ditambahkannja bahwa merurut 
pandangan Komisi Militer itu Kigwur 
setu2nja jang dapat gelesmikan ke- 

djiadian itu ialah Letnan Kolonel! 
Warouw. 

Oleh Rahasia dikatakan djusa 
bahwa sifat peristiwa itu tidak 
dapat disebutkan pertempuran 
antara bataljon lawan bataljon 
tapi hanja berupa tindakan per- 
seoyangan dari anggota2 tentara 
dari kedua bataljon itu. Keadaan 
sekarang kata Rahasia 
sudah Jebih reda. 

Seterusnja menigenai pernjata- 
jan Nuruddin Sjahadat ketua Pa- 
nitia Penuntut Propinsi Sulawesi 
Selatan jang menuntut penarikan   teram Lagi 

Bolivia hari Rebo telah tenteram 
kembali, setelah pemerintah berha-' 
sil menumpas suatu kerusuhan. 

Dalam suatu pengumuman dika- 

takan, bahwa keamanan di La Paz 
telah tenteram sama sekali”. To- 

ko2, kantor2 dan paberik2 telah mu 
lai dibuka kembali. 

Kerusuhan telah ditimbulkan oleh 
kaum reaksioner gerakan revolusio 

ner dari presiden Victor Paz Esten- 
zero, gerakan mana dalam ' bulan 

April tahun lalu memegang tampuk 
pemerintahan dengan mengadakan 
coup. Ini diumumkan oleh presiden 

Estenzero. Maksud daripada keru- 
suhan itu ialah untuk menjingkirkan   
menteri2 sajap kiri dalam kabinet. 
Kaum pemberontak berhasil. men 

tjulik menteri Chavez. Nasib mente 
ri itu sampai kini tidak diketahui. 

0 

ngan diadakannja perdjandjian bila- 

teral dengan Common- 

wealth Inggris akan dikemukakan le 
bih dulu kepada parlemen. Sebagai- 
mana diketahui, pada waktu ini pe- 

merintah sedang memusatkan perha 
tiannja pada penjelesaian  soal2 da- 
lam negeri. Demikian kalangan pe- 
merintah tersebut, 

n2xeri2 

  

Gubernur 

amanan dan operasi merdeka ($e- 

joleh, Menteri Dalam Negeri atas 
diri Gubernur Sulawesi Sudiro, 
diperingatkan oleh Rahasia ten- 
tang masih berlakunja pengumu- 
man komando T.T'. VII jan? me- 
larang diadakannja - mosi2 dan 
pandangan2 politik atas funksi 

dalam hubungan  ke- 

karang Halilintar). Oleh Raha- 
sia, ditegaskan bahwa Nuruddin 
Sjahadat akan dituntut menurut 
salurandnja, : 

Sebagai diketafiui “Panitia Pe- 
nuntut Propinsi Sulawesi Selatan 

terbentuk sedjak permulaan tahun 
1952, 

  

LARIKAN DIRI KE BER- 
LIN BARAT. 

Radio Peking hari Selasa menjiar- 
kan, bahwa pemerintah pusat RRT 
tefah memberi instruksi kepada sega 
la badan ekonomi dan keuangan da 
ri pemerintah, jang bertingkat lebih 
tinggi dari - pemerintahan2, propinsi 

atau kotapradja, supaja membentuk 
badan2 pengawas, 

Diterangkan, bahwa keputusan pe 
merintah ini dimaksudkan — untuk 
mengkonsolidasi hasil2 kampanje an 
ti korupsi, keborosan dan birokrasi, 

jang dilangsungkan ketika tahun j.L., 
dan untuk meneruskan perdjoangan 

tadi, supaja dapat terlaksanalah «usa 

  

:ha pembangunan nasional dalam Ren 

tjana 5 tahun RRT jang. pertama. 

dari Kongres, andaikata ia nanti se- 
bagai presiden Amerika Serikat me- | 

UP. Miler dari Washington. Dike- 

  

         
   

  

        

   

  

NA 

mukakan, bahwa pada tanggal 15 1 
Desember jl. setelah “mengundjungi $ 

    

    

   



   
  

      
   

      

   

  

    

MINTA PERHATIAN PEM- 
BATJA. 

Hingga kini kesulitan2 tehnis 
belum djuga dapat diatasi sehing-     

    
   

    
   

  

    

    

| ha-Usaha Untuk mengatasinja ma- 
sih dilandjutkan dan sekali lagi 
kami mintakan kesabaran para 
pembatja. ! 2 Direksi. 
Naa” 

PERSATUAN ISLAM TIONG 
HOA DAPAT SAMBUTAN 
BAIK : 

|. Sebagai diketahui, pada tgl. 4 
- Djan jl. di Djakarta telah didiri 
kan perkumpulan Tionghoa jang 
ber-agama Islam dengan nama 
Persatuan Islam Tionghoa” dan 
diketuai oleh sdr. Him Eng Tock. 

. Maksud PLT. itu, ialah anta- 
.ranja mempertinggikan deradjat 

| dan memadjukan kaum Islam 
.. Yionghoa di Indonesia. Pendiri 

an P.LT. ini mendapat sambu- 
tan hangat dari beberapa orang 
Islam terkemuka dikota ini dan 
selandjutnja diharapkan agar 
persataan sematjam diatas ini, 
dapat didirikan pula dikota ini. 
Jang mendjadi pertanjaan bebera 

23 pa Ulama terkemuka dikota ini 
TN atas pertanjaan “wartawan kita 
| apakah P.LT. itu memberi pela- 

2 djaran Agama Islam tjara baru, 
| ataupun lainnja, umpamanja me- 
. Durut aliran Muhamadijah, N/O 
dan lainnja lagi. Selandjutnja da- 
r' beberapa kalangan Tionghoa 
dikota ini didapat keterangan, 
bahwa pendirian P.LT. itu sung- 

. guh dihargai oleh kalangan para 
alim ulama Semarang. 

PERHATIAN UNTUK UMUM 
| Diharian kita kemaren  dikabar- 
kan mulai tgl. 12 Djanuari j.a.d. ini, 

“ sebagai langkah pertama akan di- 
| adakan dibeberapa bagian kota 
ak semprotan terhadap malaria dengan 
.& menggunakan methode baru. Ber- 
3 hubung dengan ini, maka sebelum 
0 dilakukan penjemprotan tsb.. baik- 

5 lah umum mempan soal di- 

  

      

  

          

   

  

      

     

' bawah ini: 
: 1. Djika rumah akan. disemprot, 

terlebih dahulu diberi tahukan  se- 
hari sebelumnja oleh kepala rom- 
bongan penjemprot. 2. Jang punja 
rumah menjiapkan: a. alat2 rumah 
tangga harus didjauhkan dari din- 
“ding, sedikitnja 1 meter, b. kasur 
atau tikar digulung, sedangkan ba- 
lai2 harus diberdirikan”“ 3. Pada 

"0. waktu disemprot, makanan dan mi- 
DS numan harus ditutup. 4. Pada wak- 

: 24 tu disemprot baji2 harus berada di- 
SA luar rumuh, demikian pintu dan 

00 djendela harus ditutup dan dibuka 
setelah selesai penjemprotan itu. 5 
Selama penjemprotan — didjalankan, 
jang punja rumah atau wakilnja di- 
wadjibkan mengikuti, medja kursi 
dan jang tersemprot dapat “dikering- 

Tel kan dengan lap setelah selesai. Per- set. lu- diperhatikan, sesudah disemprot 
dinding djangan dilabur atau diber- 
sihkan. 

SEKITAR PENUKARAN F UANG PERAK 
. Seperti dikabarkan, pada tgl. 5 Djan. umum mulai diperkenan- kan menukarkan uang perak pa- 

& 
2 
4 

an 
ag 
x 

x ea 

da Kas Negeri Semarang. -Sam- Ez pai tgl 8, Djati. jibil. ternjata 
« OTang jang menukarkan uang pa- 

da Kas Negeri itu, boleh dikata- kan tidak banjak atau kurang per 
hatian sama sekali. Sampai tgl tsb oieh Kas Negeri Semarang te lah diterima uang perak dari pe- 
nukafan tsb sebanjak 20.000 ma- 
ta uang terdiri dari uang ketipan, 
talenan, tengahan dan ringgitan 
Uang ketipan ada terdapat seba- 
njak 12.000.-. uang talenan seba 
njak 6000 dan lainnja uang pc- 
rak dan ringgitan. 

Selandjutnfa didapat keterang- 
an lebih landjut, bahwa orang 
jang menukarkan uang perak pa 

«da Kas Negeri Semarang itu, ada 
lah orang Indonesia, dapat dika- 
tekan tidak ada sama sekali bang 
Sa asing, sedangkan orang Indo- 
nesai itu. adalah pula para peda- 

|. gang ketjil. Rerita lain menjata- 
|. kan, bahwa diluaran banjak “dju- 

ga orang memperdagangkan uang 
perak jang harganja agak tinggi 
dari pada kalau ditukarkan di Kas 
Negeri jang ditetapkan'oleh Pem. 

PENUTUPAN KURSUS 
GURU BANTU 

Kursus Guru Bantu jang diusaha- 
kan oleh Perwari tjabang Semarang, 
pada tgl. 10 Djanuari j.a.d. akan di 
tutup lichting ke-2, bertempat di 
Balai Wartawan Bodjong. Jang lulus 
ada 9 orang wanita dan mereka ituj 
telah mengikuti kursus selama 9 bu- 
lan. Peladjaran jang diberikan ada- 
lah paedagogie, methodiek dan ba- 
hasa Indonesia, sedangkan mereka 

  

3 

itu adalah disiapkan untuk mendja- | 
| di guru kelas T dan II Sekolah Rak- 

jat. £ ) & 

TANGKAPAN DI DEMAK. 

Tentang berita penahanan 5 orang 
di Demak karena dituduh menjim- 
pan sendjata api gelap, lebih djauh 
dikabarkan bahwa hingga kini telah 

. ditahan 9 orang dan diantaranja ter- 
dapat seorang Adjung Penghulu dan | 
seorang pegawai mesdjid Demak. 

| Adapun “barang2 terlarang jang 
: telah disita itu berupa pistol ,,mou- 
—00ser”, Lk. 300 peluru sedang 2 ka- 
0. eng DDT berisi peluru pula dikete- 
Rag .mukan tertanam dalam mesdjid De- 

| mak. beta 
. Belum diketahui apa maksud 

ang2 tsb. menjimpan barang2 itu, 
i sebelum terdjadi peristiwa 'pe- 

n tsb. jang berwadjib telah 
2 orang jaitu H. seorang 

Uu mesdjid dan seorang lagi 
didakwa. ada hubungannja 
peristiwa pembunuhan atas 

2 orang perwira militer di Solo 

  

  

   
     

        

      
   

SEMARANG, 9 DJANUARI 1953. | 

   

  

MERDEKA 

4 

TABUNGAN 17 AGUSTUS 
1952 

F 4 Kabupaten menghatsil- 
: kan Rp 569.778,52 

Pada umumnja sambutan rakjat 
baik sekali mengenai tabungan 17 
Agustus 1952, demikian Residen. Mi 
lono dim. pertjakapan dengan. warta 

bahwa hasil tabungan 

marang Rp. 79.639,87: Kabupaten 
Kendal Rp. 40.814,465: Kab. Demak 
Rp. 92.542,98 dan Kab. Grobogan 

-IRp. 356.781 205,. Djumlah -itu meru 
(pakan permula'an dari modal Nasio 
nal jang dikumpulkan oleh — dari 
dan untuk rakjat sendiri. Djalannja 
tabungan. dibeberapa daerah belum 
begitu lantjar, lantaran buku tabung- 
an belum semua terbagi. Gerakan 

Jini di Purwodadi telah di-ikuti oleh 
pegawai? dan pekerdja2 dari berba- 
gai-bagai djawatan. Agar tabungan 

Ipendam, akan tetapi bergerak dan 
memberi laba bagi para penabung 
sehingga lambat laun djumlah sim- 
panan masing2 mendjadi bertambah, 

|di Purwodadi kini sedang diusahakan 
untuk mengadakan pertjetakan, de- 
mikian Residen dan selandjutnja di- 
katakan, bahwa rakjat mulai insjaf 
akan pentingnja menabung utk mem 

perkuat perekonomian. Tabungan 
harus disertai dengan penghematan. 

Dibeberapa daerah masih banjak pe 

ngeluaran uang jang tidak perlu dan 
merupakan pemborosan buat berma 
tjam-matjam selamatan, kesenangan 
dil.-nja, jang sebetulnja dapat dihe- 
mat untuk ditabung. Banjaknja uang 
jang beredar karena keluarnja ber- 
matjam-matjam kredit, perlu di im- 
bangi dengan usaha tabungan untuk 
stabilisasi keuangan. Djustru Karena 
tabungan ini merupakan djangka pan 
djang, maka perlu tabungan itu di- 
mulai sekarang. Lebih djauh menge 
nai uang padi Residen Milono' me- 
ngatakan, bahwa Djawa Tengah 
akan mengeluarkan uang sedjumlah 
Rp. 200.000.000,— untuk pembelian 
padi. Djika dari djumlah itu dapat 
ditabung sedikitnja. 196, -maka dgn 
demikian oleh peladjar2 pun mentja 
pai hasil jang baik pula. Sampai tgl 
6 Djanuari '53, djumlah uang jang 
telah diterima oleh Jajasan 17 Agus 
tus dari para peladjar seluruh Dja 
wa Tengah ada Rp. 38.259 61. 

  

SOAL SEKR. DPD/DPR 
PROPINSI. 

Pada tgl 7 Djan. il. diruangan P. 
P.D. Prop Djawa Tengah telah di- 
adakan pertemuan antara anggauta2 
D.P:D. ketua D.P.R. Prop Djawa Te 
ngah dan Gubernur Budiono selaku 

al secr. D.P.R./D-P.D. Prop Djawa 
Tengah dalam pertemuan tsb, achir 
nja dapat dipastikan, bahwa secr. 
D.P.R./D.P.D: jaitu sdr. Siswadi, 
Bupati Blora, oleh Gubernur dalam 
prinsipnja telah di terima baik dan 
keputusannja akan diserahkan kepa 
da Kem. Dalam Negeri. Selandjut- 
nja didapat kabar, bahwa dalam si- 
dang D.P.R. Prop. Djawa Tengah 
pada tgl 20 Djan. jad. ini, sdr. Sis: 
wadi sudah akan mulai tugasnja' se 
bagai secr. D.P.R./D.P.D. Prop Dja 
wa Tengah. ? 

HADIAH DARI STAND PERS. 
ISTERI DOKTER P.ML.A. 

Hadiah dari Stand Pers Isteri Dok 
ter P.M.A. jang dibuka pada tg. 
3-1-53 berkesudahan botol itu ter- 
isi 1018 bidji. Tidak ada seorang jg 
menebak betul, hingga hadiah? itu 
diberikan kepada mereka jang mene 
bak paling dekat, jaitu: 1. Liauw 
See Kiem, Gedangan 29: 2. 
Bodjong 77: 3. Liem Gwan Kiat, Gg 
Besen 52: 4s Sih Khik Hwan, Gg. 
Warung SS: 5. Kho Kee Kwan. Ka 
rangtengah 17: 6. Tjiam Djoe Hwat, 
Merana 23... Hadiah2 'ke:7 
sampa: 12 diundi djatuh sesudah 
pada tuan? Lie Tjie Tjhiang, Peko- 
djan, Sih Ing Khoen, Gg. Warung, 
Tan Siauw Khien. Karangwulan, R. 
Ismangun. Pontjol, nj. Liem Tiong 
Sing, Seteran. 

Paling lambat tg-15 Djanuari 's3 
hadiah2 itu dapat diambilnja diru 
mah nj. Ong Jong Soen, dji Karang 
tempel Selatan 8, Semarang antara 
djam 8 — 12 siang dengan memba- 
wa bon2nja. 

GERAKAN MENANAMI 
YANAH GUNDUL. 

Selama tahun jang lalu, Panitia 
"Gerakan Menanami Tanah Gundul 

(didaerah karesidenan Surakarta te- 
lah memberantas 5.000 ha. tanah 
gundul, jang selain ditanami bibit2 
lamtoro jang ratusan ribu batang 
banjaknja, djuga ditanami bibit po- 
hon buah2an sebanjak 3.376.347 ba- 
tang. Dan disamping itu masih me- 
njediakan bibit 780.708 batang. 
Gerakan tersebut diatas adalah 

sebagian dari rentjana pemberanta- 
san tanah gundul didaerah Surakar- 
ta jang luasnja 70.500 haa. (Antara). 

BERITA2 PENDEK 
SEMARANG 

— Bond van Inheemse Gepension- 
Ineerde Militairen” (BIGM) ig... ber- 

diri sedjak 1934 dan  beranggota 
20.000 orang, kabarnja dalam wak- 
tu pendek akan dirobah  mendiadi 
sPerkumpulan Pensiunan . Tentara 
|Indonesia” disingkat PPTI.  BIGM. 
Ikini berpusat di Djakarta dibawah 
pimpinan ketua J.P. Pattipeilohy. 
— Sebagai akibat pentjurian kaju. 

| selama tahun j.l., Djawatan Kehu- 
tanan daerah Semarang telah men- 

tjatat kerugian sebesar Rp. 138.000. 
idari kaju djati, areng, kulit kaju 

dsb.-nja, jang ditjuri orang terutama 
didaerah hutan Kedungdjati. (Ant.). 

SEPEDA DIGELAPKAN. 

Didapat kabar, bahwa T.T.K. ting 

gal di Lemahgempal, baru2 ini telah 

melaporkan kepada pihak jang ber- 
wadjib, bahwa sepedanja merk, Hers 
cules no. 2501 seharga Rp. 750,— 

telah digelapkan oleh seorang nama 
M., tinggal di Purwodinatan Barat,   “dan Semarang baru2, ini, (Ant) 

    
Orang ini kini telah melarikan diri. 

Iwan kita. Selandjutnja dituturkan, 
jang dimulai 

| ga kita masih selalu telaat. Usa- (pada tg. 17 Agustus '52 sampai. tu 
tup tahun 1952 sbb: Kabupaten Se 

Itu. tidak merupakan uang jang ter- 

ketua :D.P.D. ja. merundingkan s0 

Sami, ! 

'djadian 290 Djepon, 

1Gg. II no. 34 Semarang. 

     

     
   Blouse “bjit 

.ni sebagai berikut: Pada hakeka 
ra dan puteri itu bukan h 
tenaga badan, rasa-irai 

  

    

instruksi untuk dipakai sebagai 

pisah dari putera2. , 
2. Djika umpamanja waktu ber- 

main bilangan murid2 puteri dalam 
suatu kelas terlalu. ketjil, baiklah d: 
usahakan sehingga, de:      

las2 lain, dapat melakukan olah 
raga. Djika ini tidak mungkin, baik- 
Jah puteri? .itu diberi latihan lain 
sadja dari pada anak2 laki2. . 

3. Waktu anak2 puteri berlatih 
dalam ruang senam tertutup, anak 
laki2 tidak diizinkan menonton dan 
sebaliknja, .. (Ini berhubung dengan 
Instruksi mengenai pakaian olah- 
raga). Rs ma 

| Instruksi tentang pakai: 
olah raga untuk anak2 
dan peladjar wanita, 

Mengenai sjarat-sjarat. mengenai 

bentuk (model) pakaian olah-raga 
ig harus dipakai waktu pertandingan 
atau pertundjukan bersenam, ber- 
main dan beratletik, ngeh anak2 dan 
peladjar2 wanita, djawatan penga- 
djaran kementerian P.P.K. telah me- 
ngeluarkan instruksi jg tudjuannja 
ialah agar pakaian anak2 dan pela 

djar2 wanita waktu melakukan olah 
raga djangan sampai menjentuh ra- 
sa-susila umum. 

Mengingat kesusilaan umum 
anak2 dan peladjar2 wanita harus 
memakai pakaian olah-raga jg pan- 
tas waktu bersenjum,. bermain dan 
beratletik. 

Mengenai sjarat? bentuk pakaian 
olah-raga jg pantas dan bila harus 
memakainja ditetapkan jg berikut: 
1. Tjelana pendek olah-raga untuk 
wanita itu harus berbentuk (pof- 
broek) dan dibuat dari kain jg tidak 

terlalu tipis, (umpamanja drill hitam 
atau biru). Pofbroek ini paling tinggi 
5 cm dari lutut dan haruslah agak 
longgar. Pengikat kakinja, jakni ban 
elastik tentu sadja lebih tinggi). 

2. ,Blouse"nja harus berlengan, jg 
pandjangnja kira2 setengah dari pan 
djangnja lengan-atas- Lagi pula blou- 
se itu tidak boleh sempit dan lubang 
lehernja djangan terlalu lebar. 

3. Waktu berdjalan pulang dari ru 
mah kesekolah dan selama belum be 
ladjar gimnastik, -bermain atau atle- 
tik, haruslah pemudi2 itu memakai 
.Sportrok” (jg umumnja dibuat dari 
kain drill biru atau hitam). 5 

4. Pemudi2 boleh melepaskan 
sportrok-nja dan hanja memakai 
pofbroek dan blouse waktu berolah- 
raga dalam ruangan tertutup (ump. 
dalam ruang senam atau lapangan 
ig dikelilingi pagar (hidup atau ma- 

  

Je Batas 
Ki pa Len AR K ' 

a Lakukan Sport 

OLEH KEMENTERIAN P. Pengad 
Kebudajaan telah dikeluarkan pengumuman mengenai Instruksi 

tentang pemisahan waktu latihan olahraga putera dan puteri, jak |. $$ 
kekatnja perbedaan latihan untuk pute | 

anja terletak pada perbedaan | 
sa-irama, tetapi ada lagi faktor 

Mengingat kesusilaan, maka dian 

ga (bersenam, bermain dan atlc tik) pemuda dan pemudi 

:l- Anak2 puteri harus berlatih ter- p 

ng- | 
kombinasi dengan anak2. puteri ke-| 

tang pakaian | 

" Iterdiri dari perseorangan 

| Berita Daerah 
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ENDIDIKAN, Pengadjaran dan 

    

   

  

     

  

'oral, psyche dil. 
perlu untuk mei 

Tenan waktu | . olah-ra- 

  

Organisasi ,,Front 
Nasional" 

tuk sebuah organisasi 

|,,menggalang. 'kesedjahteraan | masja- 

rakat jang meliputi seluruh kotapra- 
dja Djakarta Raya”. Demikian di- 
umumkan. pengurusnja jang terdiri 
dari M. Emran sebagai ketua, Ali- 
musa sebagai sekretaris, Tjiong Tjin 

Soei bendahari dan beberapa pem- 
bantu. 

Front Nasional” bersifat organi- 
sasi massa dengan keanggotaannja 

dan/atau 
wakil2 organisasi. Sekretariat ber- 
tempat di Gang Laksa no. S2, Dja- 
karta-Kota. Demikian ad. diumum- 
kan pengurusnja. . 

  

    

PERGURUAN TINGGI DI SU- 
RAKARTA AKAN DIMULAI 
PADA TAHUN: PELADJA- 
RAN BARU JANG AKAN 

DATANG. 

Atas pertanjaan Walikota Su- 
'akarta. Moh. Saleh selaku Ketua 
dari Panitya Pendirian Perguruan 
Tinggi di Surakarta  menjatakan, 
bahwa Perguruan Tinggi di Sura- 
Karta jang akan merupakan tia- 
bang dari. Universiteit Negeri Ga 
djah Mada, akan mulai dibuka 
pada tahun peladjaran baru pada 
Sertengahan tahun ini. 

Mengenai pembukaan tiabang 
Universiteit Negeri Gadjah Ma- 
da di Solo itu, pihak Kementeri- 
an PP dan K kabarnja.telah me- 
ajampaikan . surat ' penetanannja 
kepada Senaat Universiteit Nege- 
ri Gadiah Mada di Jogjakarta. 

Seperti pernah dikabarkan, ku 
iah2 pada tjabang Gadjah Mada 
di Surakarta nanti akan diberi- 
kan dengan tape-recorder, sama 
dengan kuliah-kuliah jang diberi- 
kan pada Universiteit Negeri Ga- 
diah Mada di Jogjakarta, dengan 
disertai seoranu assistent jang di- 

da. Disamping itu tiap bulan se-   ti) jg tertutup). 
5. “Waktu mengadakan demo 

si atau pertandingan olah-ragi 
senam, bermain, atleti n be 
nang) jg ditonton eh Skate 
mat, pemudi2 itu haruslah berp 
an demikian rupanja, hingga , 
menjinggung rasa-susila umum, te 
pi tidak pula mu halanehalan i 

irakan waktu melakukan demons 
.Si atau pertandingan otak ana i 

HILANG 2.496 DIAM 4 
5 KERDJA 
Dalam .bulan Des. tahun ji. ter- 

tjatat 2.496 djam kerdja jg. hilang, 
akibat pemogokan dalam bulan tsb. 
Dalam bulan itu tertjatat 27 kali 

perselisihan dan 9 dapat diselesai- 
kan, sedangkan pemogokan ada ter- 
djadi 2 kali. Berhubung laporan ta- 
hunan belum lengkap. pihak diatas 
terangkan, bahwa djumlah perselisi- 
han demikian pula pemogokan di- 
bandingkan dengan tahun 1951, ta- 
hun 1952 j.b.I. ada lebih banjak la- 
gi. Ditahun 1952 tertjatat 263 per- 
selisihan dan 44 kali pemogokan, jg. 
mengakibatkan pula kehilangan 143. 
080 hari kerdja. Banjaknja buruh 
jang turut dalam pemogokan itu ter- 
tjatat 16.331 orang. na 

PASAR HASIL BUMI 
SEMARANG 

Tjatetan pasar hasil bumi tg. 8- 
1-1953 oleh Dunlop & Kolff sbb.: 
Kapok C pendjual 820: Bidji kapok 
nom. 65 z.z.: Kopi Rob. Kamp. GB 
pendjual 900: Rob. Ond. WIB ke- 
djadian 1000:  'Lampong pendjual 
885: Kedele pmi pendjual 175: pmi 
Bali kedjadian 162,50, gendjah ke- 
djadian- 165 n.o.: hitam kedjadian 
150 n.o.: Gaplek 'pendjual 60: Dja- 
gung putih pendjual 75:  Katjang 
glondong tidak terpilih pendjual 165: 
Osee terpilih pendjual 300: Osee ti- 
dak terpilih pendjual 285: Osee ter- 
pilih kasar pendjual 295: Katjang 
merah pendjual 135:  Bidji djarak 
pendjual 155: Lombok kering ke- 

Harung H.C. 
Green pendjual 4.70. 

K. A. TERLAMBAT. 
Karen: gerakan pemb -si- 
han gerombolan. 

Didapat kabar, bahwa Kereta Api 
jg. terachir dari Jogja ke Semarang 
semalam telah terlambat beberapa 
menit sesampainja di Semarang, ka- 
rena diantara Tanggung dan Ke- 
dungdjati terpaksa mesti berdjalan 
pelahan2 disebabkan disinjalirnja 
gerombolan: disekitar tempat terse- 
but. 

Belakangan diterima kabar, bah- 
wa djustru pada sa'at itu disekitar 
Tanggung telah diadakan pember- 
sihan oleh pihak jang berwadjib ter- 
hadap gerombolan pengatjau jang 
masih menjembunjikan diri. Bagai- 
mana kesudahannja pembersihan itu 
kini belum didapat kabar. 

p'NDNAT, 
Mulai tg. 5 Djanuari 1953, Taman 

Kanak2 Persatuan Isteri Buruh In- 
donesia no.3 di Halmahera Baru 21 
telah dipindahkan ke Halmahera 

Harap pihak jang berkepentingan 
maklum adanja. 

EXPOSISI GAMBAR2. ' 
Pada nantistg. 10: Djanuari 1953 

diam 5 sore, digedung Sekolah Ti- 
onghoa  Hwee Kwan,  Plampitan 
akan diadakan exposisi gambar2 Ti- 

ongkok Baru mengenai” pembangu-   nan dan diselenggarakan oleh CH 

       

    

       

  

     

     

“Haan tahun i 

“ Imenjewa dari 

'dji Abdulrasid. 

kal: akan dikirim seorang profe- 
sor. ke. Solo. untuk memberikan ia di 2 

ANGUNAN KOTA. " 
lam rentjana pembangunan ko- 

tiga tahun 1952 pada permu- 
aa i telah dibeli rumah 

balai-kota jang sampai pada saat itu 
Semadmy, dengan 

harga Rp..300.000 untuk mana te- 
lah diterimanja uang dari pemerin- 
tah. Pembikinan perumahan. rakjat 
baru sedjumlah 21 bua jani 10 

buah di Djalan Mesdjid dan 11 bu- 
ah di kampung Benojo, dengan mo- 
dal sebagai 7 buah rumah jang telah 
ditempati itu, telah dimulai. Di Dja- 
lan Solo telah dibikin 3 buah kiosk 
jang dimaksudkan untuk menambah. 
baiknja pemandangan apabila dike- 
mudian hari tempat pemberhentian 
otobis itu telah dipindah kesebidang 
tanah jang kini sedang dikerdjakan 

berhentian otobis sekarang akan diz 
pergunakan untuk perluasan pasar, 
sedang untuk sementara dikandung 
maksud untuk memindah stand- 
plaats itu ke aloon-aloon kepatihan. 
Pembikinan waterreservoir di kam- 
pung Mritjan jang memakan beaja 

|Rp. 230.000,— diduga akan selesai 

Gu 
gi Pemudi | 

luarkan | 

HARI MINGGU ji. telah diben- |" 
bernama 

Front Nasional”, dengan maksud | 

tundjuk oleh Senaat Gadjah Ma- 2 

K3 buah, traktor ketjil, demikian Gus. 
$ GA ti Aman. & si 3P eh £ . a 

penutupan kalinja itu. Tempat pem- 

di anggauta Kominis kini ditah 
tara di Manilla. Mereka chabar 

pina. Pada gambar: 
mereka ditempat penahanan. 

    

      

   
   

      

        

           
Beratus-ratus orang Tiongh oa Pilipina jg didakwa mendja- 

an disebuah markas besar ten- 
nja akan dikeluarkan dari Pili- 

sebuah pem mandangan dalam ruang tidur 

  

tang Lagi Di 

Dlm Usaha B.R.N. Utk Me 
JAJASAN -PUTERA Kalim 

oleh H. Abrani sekarang sedang 
Asma2 dan Djorong dan baru? i 
pat uang, dari BRN sebanjak Rp. 
ngan jang diberikan oleh kapten 
T.T, VI kepada wartawan kita. 
djika dibandingkan dengan tahun 
karang ini lebih lantjar dan mem 
bantuan dari BRN dan B.P.U.R. 
konstruksi). 

Dalam tahun 1951 .CTN - di 
Kalimantan masih merupakan 
suatu persiapan organisasi dan 
pendidikan2, sedang ditahun 1952 
sudah. dapat meningkat — kearah 
menjempurnakan rentjananja, te 
rutama melaksanakan . rentjana 
pekerdjaan dilapangan pertanian. 
Usaha pertama dikalangan CTN 

'sendiri ialah menjatukan - tenaga 
konsumen mendjadi tenaga pro 
dusen. 

Didalam tahun”1953 ini akan 
didatangkan lagi 16 kompi CTN 
dari Djawa masing? dgn keluar 
ganja dan mereka itu nanti akan 
ditempatkan didaerah Barito utk. 
disalurkan kelapangan pertanian. 

“Tentang kesulitan2 jg dihada 
pi CTN diterangkannja, bahwa 
pada umumnja dirasakan kekura 
ngan tenaga ahli sebagai pimpi 
nan. ambahkannja pula, bah | 

“dalam tahun ini oleh Inspeksi 
di Kalimantan ada dikan 

' niatan untuk mendatangkan 
2 dari luar negeri, misalnja 
n2 keperiuan menebang kaju, 

ian dan lain2. Dalam pada 
RN teah .mempunjai “16 

       

  

   
    

   
   

  

    
Hlimantan, Tirwan, atas pertanja 
an menerangkan, bahwa koordi- 
nasi antara BRN dengan djawa 
tan? lainnjayuntuk  menjalurkan 
tenaga2 bekas pedjuang kearah 
penghidupan jang sempurna ada 
baik sekali. : 

Sekarang ini anggota2 bekas 
pedjuang sudah membentuk sua 
itu organisasy' jang kemudian di 
abungkan dgn CTN, supaja me 

njalurkan temaga2 tsb. dalam pe 
kerdjaan dilapang pertanian dan 
lain2. Anggota2 CTN jang ada 
diseluruh propinsi Kalimantan se 
karang banjaknja I.k. 2800 orang 
dan keluarganja 15.500 orang, se 
dang tenaga bekas pedjuang jang 
ditampung oleh BRN :I.k. 900 
orang. 

Sa
 

Ditegaskan pula, bahwa begro 
ting untuk tahun 1953 masih be 
lum. diterima dan karena itu 3R 
N belum mempunjai suatu ren 
tjanapun didalam. tahun 1953 ini. 

- Perhatian pemerintah terhadap 
usaha BRN memang tjukup be-   

“kepada -pemerintah r 
supaja didalam tahun 1953 men 
datangkan mesin2 baru untuk pe 

ngan, 
minta ke 
000 buah sepeda 
dinas2 propinsi Djawa Timur. Dari 
'djumlah ini telah didapat kepastian 

akan 
inja 3.276 buah telah diterima. Se- 

16 Kompi CTN Akan Da- 
Kalimantan 

Dirasakan Sangat Kekurangan Tenaga Pimpinan 
mbuka Tanah Pertanian 
antan Membangun .jang diketuai 
giat membuka hutan2 didaerah 
ni pejaan tersebut telah menda- 
1.000.060.—, demikian ketera- 

Gt. Aman, wakil inspektur CTN 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 
2 jang iswai pekerdjaan CTN se 
uaskan, kareaa selalu mendapat 
(Badan Peagusaha Urusan - Re- 

di matiet atru dengan kata lain 
merdapat kekangan dari pusat. 

Tentang .usaha . CTN . diterang 
kannja djuga, bahwa tanah perta 
nian jg sudah dikerdjakan oleh 
CTN diseluruh Kalimantan ada 
sebanjak I.k. 9.000 . HA. . Dalam 
pada itu diharapkan supaja. men 
dapat perhatian dari masjarakat 
serta bantuan jg njata, begitupun 

diharapkan 

penebangan -kaju dan keperluan: 
pertanian, demikian Tirwan meng 
achiri keterangannja.. 

10.000 Sepeda 
Utk Djw Timur 
Dari pihak resmi didapat ketera- 

bahwa Djawa Timur telah 
a- pemerintah pusat 10. 

untuk keperluan 

didapat 3.787 buah, -diantara- 

agian dari sepeda2 ini sudah ada 
san Mbagikai kepada pegawai ne- 

geri jang memerlukannja didaerah2:. 

alam pada itu djuga telah “di- 

terima Beng PasiPkar kepada  kan- 
tor2 pemei 
siefoto Presiden beserta 8.920 lem- 
bar sbendera Merah-Putih 
dari ukuran 2 Xx 3. meter. 

tahan 8.920 buah staat- 

masing2 

«     
ATJARA SIARAN RRI SMG. 

Sabtu, tg. 10 Djan. '53. 
Djam 17.00 Pembuka'an: 17.05 

Taman Kusuma: 17.30 Pengumuman 
dan berita daerah: 17.45 Lagu? tjip 
taan Soetedjo, 18.00 Obrolan Pak 
Patrol: 18.15 Dendang ' gembira: 
19.00 tanda waktu warta berita: 

19.10 Ibu kota hari ini: 19.15 Siaran 
penerangan: 19.30 Pantjaran pelangi: 

20.00 Sari warta berita: 20.05 Siaran 
Pemerintah: 20.15  Ichtisar pers: 

20.30. Pantjaran pelangi: 21.00 Beri- 
ta bahasa Djawa: 21.15 Varia Sabtu 

Mimbar 

   oat 

dan dosa jg akan d'tuntu bala 

Ahi Hurairah). 

MENURUT PIMPINAN 

djiban. . 

Tingkatan Dosa. 

Tingkatan dosa ummat ma 

nusia, menurut bunji dari arti ha 

dits Nabi s.a.w. jang tertera di 
atas itu, adalah tiga matjam ting 
katan, jakni: 1. Dosa jang tidak 
akan diampuni okeh . TUHAN: 
2. Dosa jg akan dapat ampun. 

  

   

  

akan dituntut' balasannja. Dosa. 
ig dilakgan oleh manual JnR 
ida akan “diampuni . olet 
ALLAH “itusejalah dosa jang. di 
sebabkan karena . persembahan. 
Dosa karena. megjembah kepada 
selain TUHAN jang Maha Esa, 
seperti menjembah kepada bin 
tang2, kepada kubur2 dan lain 
sebagainja jg terdiri dari mach- | 
luk TUHAN, jang dianggapnja 

han. Peristiwa sematjam ini da 
lam lingkungan kaum .Muskmin 
sudah tidak kurang? terd'adi. Me 
reka anggap pribadi . Nabi . Mu- 
hammad, , mitsalnja, 
mempunjai kekuasaan , 
tan senerti. kekuasaan dan kekua 
tan TUHAN. Dosa jg “demikian 
itu menurut istilah Islam dikata 
kan dosa ..sjirik”, dosa 
mempersekutukan ke Esaan AI.- 
LAH. 

  

     

Dosa 'ig' dilakukas oleh manu 
sia, jang“ akan diampuni “ oleh 

ALLAH itu, jalah dbs jang di 
sebabkan amal perbuatan jang sz 

lah, melanggar hukum2 ALLAH 
dgn tidak disengadja, atau kare 
,na  kechilafan/kelalaian. Kemudi 
Jan setelahia insaf dan sadar dari 
kesalahannja, kechilatannja dan 
kelalaiannja, mengakui dgn pe 
nuh .ketulusan dan keichlasan 
dari. hatinja serta menjesali sega 
la sesuatu jang telah diperbuatnja 
jang salah itu. Disamping itu, ka 
au jg diperbuat/ dilakukan oleh 
nja itu sesuatu jang dilarang oleh 
ALLAH, lalu ia tinggalkan: dan 
kalau @malan jang ditinsralkan: 
'olehmja itu sesuatu jang diperin 
tahkan oleh ALLAH, lalu ia ker 
:djakan. Dus, tidak sadja menga 
kui dan menjegali apa jg telah 
diperbuat dan/atau apa jg telah 
ia tinggalkan. Tetapi kalau hanja 
sekedar mengakui dan menjesali 
sadja, dan. tidaklah merobah/ 
membongkar  kelakuannja. jang 
salah atau chilaf itu, maka tetap 
lah ia seorang ig ' 'mengchianati: 
dirinja sendiri. Dosa orang jang 
sedemikian itu akan lebih besar 
dan lebih. berat daripada dosa 
sjirik. dosa ig tidak akan diam- 
puni tadi. Dosa jg akan  ditun 
tut balasannja itu. jalah dosa pe 
nganiajaan seseorang manusia ke 
nada sesamanja. Dosa. jang sede 
mikian itu mungkin berat dan 
mungkir. diuca ringan... Kalau 
ada seseorang berbuat. an'aia 
atas diri seorang lain, .. padahal 
ig dianiaia itu tidak, bersalah. 
maka ir menganiaia ..itu. kelak 
aken dituntut di Hadhirat AL- 
LAH S.w.T. Dengan trstutan 
itu, ia akan dibalas jg setimpal 
den nerbuatan ie telah ia laku 
kan. Ketjuali diika si nencaniaia 
itu ketika hidunnia didunia per 
nah meminta amnun dari kessla   

dari TUHAN: dan.3. Dosa je | 

“Suriname, Antillen, 

mereka. itu berkuasa seperti Tu- | 

karena Kk 

Djumat : s 

  

osa-Manusia” 
—0Oleh : Munawar Cholil— 

.Dosa jang Udak aka dirm puniy dosa jang akan dim 
sannja. Adapun dosa jang tidak 

akan diampuni, jalah menjekutu kan ALLAH: dan dosa jg dapszi 
diampuni, jalah amaima — jg kamu nerbuat — antara kmu 
dan TUHANMU, dan der. j9 »ksm « tuntut balas nga, jalah 
pengan'ajaan kamu atas s udar. mu !! (Riwajat At Thbarany dari 

  

2gm4 ISLAM jang hakiki, nimpi- 
nan dari Ilahy jang Maha Sutj', keva jiban ummat manusia” jang 
sudah mendjadi perg'kut/pemeluk Is:am. adalah dua matjam ke- 
wadj ban. Jakni: Kewadjiban kepada TUHANnja dan kewaa, » 
an kepada sesamanja. Kata2 ,,kewad? br 
jang telah ditentukan, jang harus dituna'kan 
dengan seksama. Kalau kewadjiban itu tdak ditunaikan, 
sendirinja orang jang tidak menunaikanria itu melanggar peratur- 
an dan meninggalkan kewadjiban. Crarg jang telah berani 
ninggalkan kewadjiban itu dalam 
orang jang berdosa, berdosa karena telah melanggar hukum kewa- 

Pitu suatu peratura 
dan d'selesa'kan 

dengan 

me- 

stlah a g a ma dikatakan 

  

Indonesia 
Ikut Dgn Hasil2 Baik Dlm 
Pekan Olahraga Mu- 
hasiswa Internasional 

' Pada hari. Selasa walikota Ams 
terdam, D'Ailly. telah membuka 
pekan olah raga mahasiswa inter 
nasona! dalam pekan mana turut 

Indone- 
Sia, Amerika Serikat dan Neder 
land. Upatjara pembukaan pekan 
'ini dilangsungkan digedung A.M. 

J. di Amsterdam. Dalam per 
tandingan bererang “Nederland 
mendjad: nomor satu dengan 22 
angka. Antillen mendjad! nomor 

nomor tiga dengan 14 angka, 
Amerika Serikat nomor empat 
dgn 9 angka dan Suriname nomor 
lima dengan 5 angka. 

KOMPETISI PSIS 
Atjara kompetisi P.S.LS. sbb.: 
Saptu, 10-1-1953. 

Polisi I — Union I Stadion. 

Poris IIA — SSS II Pandanaran. 
Union IIIA — CHTCS IIIA 

, Seteran. 
Polisi Ill — Garnizoen II : 

Kalisari. 
Minggu, 11-1-1953. 
SSS 'I:-—-CHTFCS I 
Polisi II — Union II 

Stadion. 

Seteran. 

  

Sedikit Peringatan. 
Tiga matjam tingkatan u.os'a 

sebagai jang tertera “diatas itu, 
meskipun. bertingkat-tingkat, ' te 
tapi “dosa itu berat djuga, bagai 
bkan Orang jg mendapat penjakit, 
sekalipun penjakit itu beruagk Esa 
tingkat djuga, tetapi bagi 'janz 
terserang olehnja terasa — berat 
pula. Sebab .itu, menurut pimpi 
nan agama, manusia itu hendak 
nja mendjauhkan diri dari sega 
la. matjam perbuatan jang mem 
bawa/mendatangkan dosa: mes- 
kipun seketjil-ketjil dosa — dg 
sedapat mungkin — supaja dihin 
darinja. Daripada berdosa “jang 
belum tentu dapat ampunan d -i 
ALLAH, lebih baik berusana dia 
ngan sampai berdosa: sebagain .- 
na daripada terserang peniakit 
lalu mendjadi sakit jang belum 
tentu dapat disembuhkan, lebin 
baik. berusaha selalu djangan 
sampai terserang penjakit. Demi 
kianlah djalan jg. lebih selamat, 
bagi barangsiapa jang mengha 
djatkan keselamatan. 

Para kawan kaum Muslimin 
dan sidang pembatja jang budi- 
man! MP Aa TANI 

Marilah tuntunan Nabi  Mu- 
hammrd jang sepenting itu kita 
perhatikan bersama-sama, sekali- 
pun dalam keadaan ig bagaimana 
pun, agar kita sedikit demi scdi 
kit djauh dari berbuat dosa, baik 
kepada TUHAN, maupun  kepa 

  

Uang Rp 1125 

dirinja. Kjai Hadji Abdulrasid, 

Sebenarnja orang ini bernama 

Kudus dergan 

nja korban2 
seorang bernama H. D., 
kapan dengan 

R wajafnja mentjari dukun 

Sudah agak lama isterinja H.D. 
dihinggapi oleh penjakit telinga, se- 
hingga tak dapat mendengarkan sua- 
ra apa2. Sekalipun H.D. berichtiar 
sekuat tenaga dikalangan kedokteran 
di Semarang, rupa2nja untuk bikin 

kan djalan dari' kalangan ini. Dja- 
lan lainnja jang ditempuh, jalah ka- 
langan dukun. Sesudah keluarganja 

mentjari dukun sekian  lamanja, 
achirnja “pada suatu hari, salah se- 
Orang .anggauta keluarganja — nama 
A. telah bertemu dengan seorang 
nama K., asal dari bilangan Kudus 
dan orang ini menundjukkan adanja 

seorang dukun sakti nama Kjai Ha- 
Pada pertengahan 

bulan Desember Kjai itu telah di- 
datangkan dirumahnja H.D. 

Perkenalan pertama, 
Dalam pertemuan ini, kjai tsb. te-   TH Semarang. lah minta uang sebesar Rp. 1125,—, 

  

   

Aksi Tukang Sihir 
Uang Dim Kantong Bisa Terbakar — Tapi 

(Oleh : Wartawan sendiri). 

DIDALAM BULAN Desember 1952, seorang jang namakan 

telah ditahan oleh Polisi di Kudus, 
kan pelbagai penipuan dgn djalan 

desa Bah Kudus. Sesudah rakjat did 
segala bahan laporan telah mengusut 

dan dianggap sebagai satu perkara penipuan jang lifjin. Diantara- 
jang djumlahnja diduga tak dapat 

tinggal di kota Semarirg. Dalam pertja- 
wartawan kita al. Hj. D. menuturkan sbb.: 

sembuh penjakit itu. tidak didapat- 

   

Ditipu Halus2 

berasal dari Kp. Patje “Surabaja 
karena dituduh telah melaku- 

ig. dikatakan orang ,ilmu sihir”. 
Mardjan Kekasih, asal dari 

sa Bah€ bertindak,  Potisi 
perkara itu 

ihitung itu, - ada 

Kaget dengan adanja permintaan ini 
jang tak menurut diandji semula, 
H.D. menjatakan tidak punja uang 
jang dimintanja. Lantaran kantong- 
nja H.D.. kelihatan .,mondol2”, ma- 
ka oleh kiai ini dinjatakan ,,kamu 
djangan ragu2. Didalam kantongmu 
itu kan ada uang Rp. 150,—. Apa 
kamu minta uang itu terbakar?” 

Berbareng selesainja utjapan ini, 
uang didalam karttongnja H.D. ter- 

lihat betul2 terbakar!!! (Ini menu- 
rut apa jang dirasa H.D.). 

Mengenai ini wartawan kita tanja: 

«Apakah saudara merasakan pa: 
nas?” @ 3 

Didjawabnja oleh H.D. tidak” 
dan meneruskan tjeriteranja, bahwa 

dari saku uang jang dikeluarkan itu 
betul2 bekas teybakar! Uang ini me- 
mang Rp. 150,— dan. diminta oleh 
kjai itu jang kemudian Kbungk 
didalam kain putih (lawon). 

kusan uang ini kemudian           Ek, 
bunga2 dan menjan jang tersedia di 
atas tampah ketjil. Sesudah ini kjai 
itu menjatakan, kalau permintaannja 
uang Rp. 1125,— dipenuhi, baru 
bungkusan lawon itu boleh diambil- 
nja. Kedjadian2 tsb. agak mengge- 
tarkan H.D. dan menjebabkan ia ti- 
dak bisa tidur. 

i Keanehan lagi. 
Sesudah menetapkan akan kem- 

bali lagi pada hari Djumahat, kjai 
itu lantas meninggalkan rumahnja 
H.D. Belakangan kenjataan, bahwa 
kjai itu tidak menetapi djandji hari 
Djumahat akan datang, tetapi pada 
hari Senennja ia sudah datang de- 
ngan alesan ,,akan garap (kerdja) 
sekarang, karena ia ada keperluan 
lain”. Lantaran kjai ini datangnja 
setjara mendadak, maka uang jang 
disuruh menjediakan, tidak tersedia. 
Dalam hal ini karena H.D. merasa 
kuatir akan akibatnja, H.D. lantas 
memakai uang beras Rp. 1125,— 
Sedjumlah uang ini kemudian oleh 
kjai itu dikumpulkan dengan uang 
Jang bekas terbakar dan terbungkus 
dengan kain putih. Achirnja  bung- 
'kusan uang Rp. t275.— akan di- 
bakar dihadapannja H.D. Sebelum 
ini terdjadi, lebih dulu kjai itu me- 
ngambil uang Rp. 200,—, katanja 
untuk ongkos dgn perintahkan pada 
orang dapur untuk masak ketan hi: 
tam dan sebelum. ini mateng, .-bung- 
kusan uang Rp. 1275,— lantas di- 
bakar didapur dengan disaksikan 
sendiri oleh H.D.- Abu dari pemba- 
karan ini kemudian ditaroh diatas 
piring jang beradanja dibawah me- 
dja makan. Sebelum masakan ketan 
djadi, ternjata didapur dengan dili- 
hat sendiri oleh salah scorangnja 

mendadak 
ketan telah lontjat ke atas! 

Kedjadian ini oleh kjai itu dika- 
takan ,,ini belum sempurna, karena 
uang Rp. 200— jang diambilnja 
untuk ongkos harus ditambahi lagi 
Rp. 200,— dengan Rp. 200,— atau 
djumiah Rp. 400,—! Karena kuatir 
kalau ditolaknja akan mendjadikan 

  

tutupnja masakan | 

berikan uang jang dimintanja. Uang 
Rp. 400,— kemudian oleh kjai. itu 
dibungkus didalam kain putih ..dan 
ditaroh “diatas tampah jang berisi 
pisang, menjan dsb.-nja lagi. Kata 
kjai itu ,,kain ini djangan sekali-kali 
dibuka sebelum saja datang lagi”. 

Dengan berpesan ini, kjai itu lIan- 
tas pulang. 

Kedatangannja ketiga ka- 
linja. 

Pada bari Djumahat, kira2 pukul 
12 siang, kjai itu telah datang lagi 
dirumahnja  H.D. dan . minta: sjarat 
uang Rp. 250—. Ketika H.D. ke- 
lihatan ragu2, badjunja jang tergan- 
tung dikapstok menurut H.D. dira- 
sanja mendadak bisa terbakar, di- 

mana Kjai itu mengatakan .,lihat 
itu!” Takut pada akibatnja jang 
makin hebat lagi kalau uang sjarat 
itu tidak diberikan, kemudian uang 
jang dimintanja. lantas diserahkan. 
Uang sjarat ini lantas. dibungkus di 
dalam kain putih. Pada seorang na- 
ma K. jang terus mengikuti kedja- 
dian2 .itu, kjai itu. menjuruh supaja 
bungkusan uang Rp. 250,— dilem- 
par disungai jang besar. K. telah 
melempar bungkusan ini disungai 
Kaligarang, tetapi ia diperingatkan 
djangan sekali-kali membuka bung- 
kusan tsb., karena matanja bisa “bu- 

ta.  Achirnja sesudah semua peker- 
djaan beres, kjai itu 'berpesan, ia 
akan datang 3—4 hari lagi. Diatas 
bungkusan kain putih jang ia bikin 
lagi dikatakan ,,akan ada tulisan, se- 
dangkan disebuah tjingkir jang ter- 
sedia akan terisi obat untuk isteri- 
nja H.D. : 

Hasilnja kosong. 
Sesudah: H.D, menunggu beberapa 

hari, ternjata hasilnja tidak keliha- 
tan. Dalam pada itu baru pada H.D. 
telah timbul pikiran mengenai soal 
penipuan, Ia mentjoba mentjarinja 

K. dimana achirnja pun ketemu 
djuga. Ketika K. diantjam oleh H.D. 
kalau kjai itu tidak dapat diketemu-   kan perkara itu hendak diteruskan 

dalam bulan Maret 1953, sehinggafsar, tjuma setelah diadakan peng |imalam: 22.00 Warta berita: 22.10|hannia kenada ig dianjaia: dan |da sessma manusia, terutama. do kesulitan” tentang air akan dapat di- mematan oleh negara mengakihat |(Programa besok pagi: 22.15 Klasik: |ig  dianiaia telah — memberikan sa ig kiranja tidak “akan diampu atasi. : “kan segala usaha2 BRN ntendja | 23-00 Tutup. . ampunan atasnja. ni lagi oleh ALLAH S.w.T.! 

P 3 menaroh diatas buah” pisang/ suatu bentjana, terpaksa. H.D. mem- pada Polisi, tiba2 pada saat itu dju- 

ga dirumahnja H.D. telah kedata- 
ngan seorang Polisi jang mentjerite- 
rakan, bahwa kjai jang dimaksud- 
kan itu telah" ditangkap oleh Polisi 

di Kudus. H.D. diminta untuk turut 
serta ke Kudus guna didengar ke- 
terangannja.. : 

br Kudus. 
“'Selandjutnja  H.D. menuturkan, 
bahwa ia sudah 3 kali didengar ke- 
terangannja oleh Polisi Kudus. 
menambahkan kira2 ada 6 orang 
jang telah mengadu kepada Polisi 
dan orang ini pun merasa dirinja 
tertipu oleh kjai itu. Keterangan se- 
landjutnja mengatakan, bahwa nama 
Kjai Hadji Abdulrasid tidak dikenal 
oleh penduduk didesa Bahe.. Hanja 
nama Mardjan Kekasih jang 
nal sebagai seorang penipu. : 

Kabarnja penipuan ini telah me- 
Tiputi banjak orang, tetapi pihak jg. 
djadi korban ini rupa2nja takut me 
ngadu, karena mereka djuga. mem- 
buktikan tentang adanja keanehan2. 
Kota2 jang pernah dikundjungi ia- 
lah  Tjepu, Bodjonegoro, Remban 
dan Majong. " 

Barang2 disita. 

Barang2 bukti jang oleh . pihak 
ig. berwadjib telah disita dan, di- 
kumpulkan. ja'ini badju. jang terba- 

kar dsb.-nja pula. Pun barang2nja 

nipuan: itu oleh. Mardjan telah di- 

akui. Terhadap uang jang. kelihatan 
dibakar oleh orang jang bersangku- 
tan dikatakan oleh Mardjan, bahwa 
jang, dibakar itu hanja kertas bela- 
Kas... sedangkan .hasil uang ma- 
Suk, kantong dan sudah habis di- 
pakai. Demikianlah, tjeriteranja HD, 
jang mendjadi korban ' dukun itu, 
Achirnja. didapat keterangan, ada 
kemungkinan besar. bahwa: didalam 
satu dua hari ini Mardjan mungkin 
datang di Semarang untuk membe, 

djan nanti disuruh berdemonstrasi, 

tjaraZrija “ia dapat mMenglabuhi mata 
orang! 
  
  

1 

reskan perkaranja. Mudah?an Mar-. 

Mahasiswa? . 

dua dengan 18 angka, Indonesia - 

dike-. 

Mardjan telah dibeslah, Perkara-pe- . 

4 

  

. 

       



  

  

1 60 Pet Ten- 
4 — tara Sekutu 

M Terdiri Atas Serdadu2 
Fi Korea - Selatan - 

    

| « jang diperoleh wartawan U.P. 
' Kendrick dan sudah disensur, 
16076 dari segala pasukan Serfkat 
“jang Na ada dig 

   
    

  

   
   

me annja (pada pihak Seri | bukaan tahun & : 1953 dari parlemen aa inja (pad: 1 in 153 :5 en | kah). mping tentara Korea | panglima ini akan dibuka hari Di unyat in f Selat: di pemerintah Syng | mengetahui wartawan kita mendapat keter man e sedang memanggil pe |ra panglima ini chusus diadakan unti 
ia Lu 

elah dibentuk 2 divis 

“Amerika difront. 
| Opsir2 Amerika di Korea pada 
jumumnja ,berpendapat, bahwa ,,ter- 

'lalu sangat optimistis”lah apabila di 
#katakan bahwa pasukan2 Korea Se- 

k 

Jlatan dalam tahun ini akan ' meng- 
:gantikan semua pasukan Amerika di 
:front Korea. : 

1 

(RRT MINTA PENGAKUAN 
“SETJARA FORMIL 

! Dari beberapa . negara 
1 2.0 Arab, kata pers Mesir. 
(. Menurut sebuah berita pers 
'Mesir jang disiarkan pada hari 
(Rabu, beberapa pemerintah nega 
|ra Arab telah menerima sebuah 
inota dari RRT, jg mengandung 
permintaan agar supaja mereka 
'setjara form'l mengakui penrerin 
,tah RRT. Kalangan2 resmi Me 
,sir tak hendak membantah atau 
, membeparkan berita tadi mere 
Lka hanja sadja mengatakan, bah 

| wa mengenai lapangan ekonomi, 
( pemerintah Mesir sanggup men 

djual barang2 kepada pembeli 
ig manapun djuga. 

416.000 Desersi 
Semendjak Petjah Perang 

Korea " 
Letnan djenderal Mr. Auliffe dari 

# Selasa menerangkan bahwa sedjak 

t perjah perang di Korea, 46.900 ser- 

“dadu telah mendjalankan desersi da 

tri tentara dan bahwa dari djumlah 
itersebut hingga 1g 31 Oktober jang 
"lalu ada 11.000 orang jang belum 
tmelaporkan diri lagi. 35.000 Serda- 
#du lainnja telah ditangkap oleh poli- 

15? tentara atau melaporkan diri setja 
jra sukarela, demikian ditambahkan- 
inja. 
1 mmm 

1PEMERINTAH SETUDJU PE- 
3 NGANGKATAN. MORLAND. 
k Pemerintah Republik Indonesia te 

#lah menjetudjui pengangkatan mr. 

1Oscar Charles Morland sebagai duta 
jbesar keradjaan Inggris-Raya untuk 
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Di Korea. 

(yang |! | aris  pertempu 
gran, terdiri dari pasukan2 Korea | 
i Selatan. Sebagian besar deri per 
tempuran2 didarat, merekaiah jg 

untuk dilatih sebagai ten 

orea Selatan, 'jg menurut ke- 
an Djenderal van Fleet, ko-| yg 

Ian tentara ke-8 Amerika di Kol” ' 
jrea, kelak akan menggantikan divisi | 
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1
 

  

sekitar penjelesaian peristiwa 17 
Ijau perkembargan terachir 'sesu 

i mengadjukan permintaan berhent 
telah kabinet mengangkat kolone 

Kalangan tsb. selandjutnja me 
nerangkan, bahwa dalam 
para panglima ini akan  ditjari 
tjara bagaimana menjelesaikan 
soal2 jang 0 ag Pt gi Amma tu 

| Selandjutnja dari kalangan ang 
katan darat didapat keterangan 
pula, bhw dalam pimpinan A.D. 
hidup keinginan supaja soal2 pe 
metjahan peristiwa 17 Oktober 

USA Obralkan 
Dollarnja 

  

  

Djuta Utk Mengatasi 
—. Musim Kering 

. KALANGAN JANG me- 
ngetahui menjatakan pada hari 
Rabu, bahwa Amerika Serikat te 
lah memutuskan untuk memberi- 

Ikan bantuan istimewa sebanjak 
|$ 20.060.000 kepada Yugoslavia 

una mengatasi bahaja “kering. 
Tenurut kalangan tersebut, pe- 

rgumuman resmi mengenai ban- 
tuan Amerika jang baru ini akan 
dikeluarkan sebelum achir ming- 
gu ini. aa ag 3 Ia 

Dikatakan, bahwa bantuan ter 
sebut adalah diluar bantuan ber- 
sama jang telah didjandjikan oleh 
Amerika Serikat, Inggris dan Pe- 
rantjis kepada mersekal Tito ta- | 
hun padisk 1952/1953, jaitu ig 
meliputi djumlah sebesar $ 99. 
000.090. Untuk keperluan bantu 
an tersebut Amerika Serikat telah 
mendjadjikan akan meniumbang- 
kan sebanjak $ 78.000.000. 
Bantuan tambahan 'Amerika Seri- 

kat sebesar $ 20.000.000 tersebyt di 
berikan berkenaan” dengan - besarnja 
akibat2 jang ditimbulkan. oleh mu- 
sim kering j.L, jang ternjata .mem- 
berikan pukulan hebat kepada pro- 
gram pemerintah Tito untuk mem-/ 
perluas perdagangan bebas, jang te- 
lah dimulainja sedjak .tahun 1951. 
Demikian kalangan tadi. 

|. 

  tIndonesia “buat menggantikan -— sir 
#Derwont Kermode, dutabesar kera- 
Wljaan Inggeris-Raya jang sekarang. 

& SANG MERAH PUTIH UN- 
TUK PROP. SULAWESI. 

' Propinsi Sulawesi baru2 ini telah 
zmenerima 6000 helai bendera Sang! 
iMerah Putih dari kementerian da- 

"ilam negeri. Bendera? ini akan diba- 
gi-bagikan kepada kantor? pemerin- 
mahan daerah dan kepada kepala? 
#kampung diseluruh .propinsi Sulawe 
Es 
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| kiti Hati 
- PRESIDEN @UIRINO dari Filipina 

Selandjutnja - dikatakan, bahwa 
tindakan .Amerika Serikat -ini .akan 

gas uumkan beberapa..saat sebelum 
arlemen Yugoslavia mengambil .ke- 

putusan — untuk menerima baik 
konstitusi baru, jang akan membuka 

djalan bagi .marsekal Tito untuk 

mendjadi "presiden pertama dari Yu- 
goslavia. Pa i 

«Skuptchina” atau parlemen Yu- 
goslavia tersebut 'akan bersidang 
pada tanggal Ii Djanuari jang akan 
datang untuk memberikan persetu- 
djuannja jang 
konstitusi. baru itu. (Antara). «« 

Laporan MSA Jg Menja- 
Pilipina 

Rabu telah mengadakan hari 
' pembitjaraan dengan dutabesar Amerika Raymond Spruance serta pem- :besar2 Amerika lainnja, dalam usaha 
jadaan disManila, jang ditimbulkan 
#perobahan agraria di Filipina. Akan 

tidak berhasil. 

» Laporan MSA jang dimaksudkan 
Jtadi, jang diberi nama ,,Laporan 
yHardie”, diumumkan ketika “bulan 
'jang lalu. Lapcran ini mengatakan 
"bahwa sistim sewa tanah jang seka 

' #rang berlaku di Filipina, merupakan 
" fantjaman bagi kelangsungan hidup 

/ Republik Filipina serta antjaman ba- 
'gi usaha Amerika melawan Komunis 

1. jme di Asia. 1 
4 Kalangan tinggi Filipina dengan 

" | pedasnja mengkritik kritikan dari pi- 

#nah mengatakan, bahwa MSA ber- 
!tjampur tangan dengan urusan dalam 
5 nee Filipina. Ketua Madjelis Ren- 

: ydah, Eugenio Perez, malahan menga- 
itakan bahwa laporan tadi dipenga- 
' ruhi Komunis -dan ia mendesak su- 

“4 paja Ouirino mengadjukan protes: se- 
k, tjara formil kepada Amerika . 

M
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DONALD . WHITE, seorang 
|pemuda berasal dari London jg 
"baru berusia 17 tahun, kini sudah 
-tiba di India, sesudah mengemba 
Ira di 12 negeri. Donald berang 
ikat ketika tgi. 29 Djuni dari Lon 
:don, mengatakan kepada  ibunja 
“bahwa ia akan melanijong, tapi 
/ tidak mengatakan kemana. Kemu 

T dian ja dengan berbagai tjara: 
“naik tjikar,, mobi truck tentara 
(dan lain2 kendaraan, mengemba 

| iga ke Perantjis, Swis, Austria, 
' Djerman, Italia, Trieste, Jugosla 
/ via, Junani, Turki, Syria,: Irag: 

ri sana ia berangkat dengar 
$ “ke Pakistan, dari Pakistan 
! terbang madabad di India. 
». Dalam perdjalanannja tadi Donald 

ukannja minta2 kepada orang jg di 
: melainkan melakukan 

ekerdjaan, seperti me- 
kabar. tampak di 

io, atau — seperti 
nja di Turki — menja- 

dan mentjutji piring. 
dalam perdjalanannja tadi 
Hina 

n
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     eka di Ri 

Pera: 
ni ini bermaksud 

    

    

53 hak MSA ini: Guirino malahan "per- | 

Donald “White : 
'Jg Banjak Akal 

untuk menenangkan kembali ke- 
oleh laporan MSA tentang masalah 
tetapi tampaknja pembitjaraan tadi 

Dalam suatu konperensi pers sing- 
kat, Presiden @uirino' mengakui ke- 
benaran kenjataan? .azasi jang ter- 
“muat.dalam laporan tadi dan menga- 
|kui pula kebenaran sebuah laporan 
|lain, jang merupakan “hasil penjelidi- 
kan bersama MSA-Filipina: Japoran 
tsb. belakangan ini mengatakan bah- 
va kemiskinan jang terdapat didesa2 
Filipina itu adalah akibat ,,apathie”, 
sikap masa bodoh, pada pihak peme- 
rintah Filipma.. ”—, 

Laporan tadi, djika ditindjau sta" 
| istik2nja dan keadaan didesa2 me- 
mang. tepat kata @uirino. 

3 bal jang 
& kemarahan. 
Menurut keterangan dari orang2 

iang menghadliri pertemuan Ouirino- 
Spruance. tadi, @uirino sangat .ber- 

| teberatan terhadap 3 hal jang 'ter- 
sebut dalam laporan tadi, jaitu: 1. 
Maksud2 tersembunji, bahwa peme- 
rintah Amerika dapat dipaksa untuk 
Sertjampur tangan, apabila pemerin- 
tah Filipina tidak mengadakan pero- 
bahan agraria: 2. Maksud2 tersem- 
bunji, bahwa pemerintah Filipina 
jang sekarang ini tidak berbuat s2- 
suatu untuk mengadakan perobahan 
agraria: 3.Bahwa laporan tadi disiar- 

"kan kepada umum. 
Diperoleh keterangan,. bahwa" Ou'ri- 

n0 terutama berkeberatan thd. baaian 
dalam laporan tadi, jang mengatakan 
bahwa djelaslah sudah sistim sewa 
tanah jang berlaku di Filipina seka- 
-ang ini mendjadi rintangan, jang 

| menggagalkan segala usaha Amerika 
“ntuk menguatkan . perkembangan 
berekonomian jang kukuh “an demo- 
kratis. Tapi jang paling berbahaia 
djika sistim rin! terap berlaku, ialah 
'karera ini memperkuat pertumbuhan 
Kemunisme dar merugiban kedudu- 

"tan Amerika Serikat. Di'ka sistim 
sewa tanah ini tidak dirobah, maka 
keadian akan bertambah buruk. 
hingga pada suatu ket'i'ra Amerika 

akan terpaksa ambil tndakan2 lang: 

timbulkan 

knpa. untuk mentisgah  diatuhnia 
Bitig'na  ketangan Blok . Sovjet di 

Asia (Antara). 

| Fihak Luaran Djc 
ngan Turut: Tjamy 
Dalam Penjelesaian Peristi 

Il. Oktober Jg Chusus 
K. MENURUT KETERANGAN & Ketentaraan 

pekeudima Territorium 
|. RAPAT PARA PANGLIMA teritoriurh, "jang 
akar Milangsutekan pada hari Kemis pagi, berhub 

Yugoslavia Terima 201 

lan sekarang 

terachir.- mengenai |- 

  

    
    
   

  

1pur 
tiwa 17- 

Tengenai 
01 2 8 
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Ka langan Pem erentah Menamakan Keadaa. » Sekarang! : 
« Ernstig”— Hari ini Dilangsungkan Rapat Para 
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Oktober, te 
dahnja kolonel 
i, permintaan mana diad 
| Sadikin selaku p 1 

Hina Lah 
-
 i 

|Chusus ig mengenai ketentaraan, 
(djangan  ditjampuri oleh 
Hagran. sop Sa en 
Kami “menghendaki supaja 

soal ini kami petjahkan sendiri se 
aa intern”, demikian kalangan 
ta 3. x FEI ag 

Para penjndjau netral berpen 
dapat, bahwa Rn ata pangli 
ma itu akan besar pengaruhnja 

  

atas sikap kolorel, Bambang Su 
geng terhadap kedltusan. kabinet 
untuk mempertahank a.. Dju 
ga rapat ini menyrut para penin 
djau akan menentukan apakah Sa 

sdikin akan dipertahankan sebagai 
mana jg diputuskan oleh pemerin 
tah atau tidak. 2 : 

Kesibukan kalangan Peme 
Tuna at Tah 

Sungguhpun dari luar tidak tam- 
pak kegiatan pemerintah dalam usa- 

ha untuk mengatasi keadaan. dengan 
timbulnja komplikasi baru, karena 
permintaan berhenti kolonel Bam- 
bang Sugeng itu, namun dibelakang 
lajar para menteri jg. bersangkutan 
sibuk melakukan usaha2nja dengan 

fihak2 jang bersangkutan untuk me 
njelesaikan soal2 jang masih terka- 
tung-katung ini. Kalangan2 pemerin: 
tah menamakan. keadaan sekarang 
ini ,ernstig”. $ 

Fihak pemerintah “Tidak menghen- 
daki djikalau Bambang Sugeng — 
jang telah diangkat dengan susah pa 
jah itu — meletakkan djabatannja 
sebelumnja soal2 ini selesai, karena 
djikalau dalam pimpinan: Angkatan 
Darat timbul vacuum dalam keada-: 

ini, maka dichawatir- 
kan bahwa keadaan keamanan — 

“hiang masih sulit ini — akan terpe- 
ngaruh djugar 

. Pengangkatan kolonel Sadikin 
Itu diputuskan oleh kabinet de- 
ingan mengingat tidak hanja per- 
timbangan? politis, tetapi 
militer dan keputusan ini 
untuk menghindarkan kabinet 
krisis — jang pada umumnja 
oleh seluruh partai2 politik tidak 

 djuga 
diambil 

dikehendaki “dalam keadaan seka-' 
'rang ini. 

Usaha2 jang dilakukan oleh ka 
langan2 pemerintah sekarang ini 
djuga ditudjukan kearah ini. Ha- 
ri Rabu malam antara N 

bitjaraan? dengan kolonel 

dari, Surabaja pada hari Rabu ma 
lam itu. : : 

Diduga dalam pertemuan itu 
diusahakan supaja, ada pengerti- 
an antara kedua belah fihak. 

Hari Djum'at ini kabinet -akan 
bersidang lagi, dan mungkin se- 
kali dalam sidang ini akan diam- 
bil keputusan? penting.disekitar 
mas'alah2 Angkatan Darat. Da- 
lam sidang ini kabinet mungkin 
sudah akan dapat memperoleh 
bahan dari rapat para panglima, 
jang. diadakan pada pagi hari 
Djum'at. 

MINOR, MINUOR, MINVOR. 
Kementerian Djadjahan Belan- 

da dulu sehabis perang diberi 
nama jang singkatannja MINOR 
(Ministerie voor Overzese Rijks- 
delen), sesudah 1949 Minor  di- 
garti mendjadi MINUOR . (Mi- 
nisterie voor Unie-zaken en Over 
zese .Rijksdelen), dan pada. awal 
bulan ini Minuor diganti mendja- 
di ,MINVOR (Ministerie voor 

Overzese Rijksdelen), artinja na- 
ma jang kedua tadi minus Unic- 
zakennja, jang mulai awal tahun 
ini mendjadi satu bagian dari Mi- 
nisterie voor Buitenlandse Zaken. 

.. MENTJAPAI DJUMLAH 

2. PALING “TINGGI. 7 

Ekspor minjak kasar dari Banias 

di Siria, tempat permulaan pipa Mi- 

njak jang melintasi Irak sepandjang 

55 mil, dibulan jang lalu telah- men 

tjapat suatu djumlah, jang paling 

tinggi sedjak, pipa tersebut diperguna 

kan dalam bulan April jang lalu... 

Dibulan Desember. 81 kapal mi- 

njak mengangkut 1.146.408 ton, hing 

ga ekspor sedjak bulan April men- 

tjapai angka 8.252.490 ton, jang ber 

arti hampir 14 djuta ton dalam seta 

hun, penuh. 

PROTES 15RAEL : 

Abba Eban, duta besar Israel di 

Amerika Serikat, pada hari Senin 

mengundjungi Dean Acheson mente 

ri luar negeri Amerika Serikat, un- 

tuk menjampaikan protes Israel ter- 

hadap pengiriman sendjata negara2 

Barat kepada negara2 Arab. 

Setelah pembitjaraannja . dengan 

Acheson, jang berlangsung 40 menit, 
Eban menerangkan kepada para war 

tawan: ,,Saja telah menjampaikan ke 
tjemasan pemerintah 

pengiriman2 sendjata jang terdjadi 
diwaktu lampau. .,,Diterangkan selan 

diserahkannja kepada | Acheson itu 
pada umumnja bersama 'isinja dengan 
pernjataan Mose Sharett, menteri lu 

ar negeri Israel, mengenai masalah 
itu jang diutjapkannja baru2 ini di 
Tel Aviv. .   

Pang Tuk 

| pat dikemukakan, 

|karena kemadjuan2 tehnik jang sa- 
ngat pesatlah, maka peperangan su- 

Tuntut Penurunan Uang 
'“e (Kuliah: Nj Menteri Pe- 

£ Wilopo | 
dan Prawoto telah diadakan pem- | siswa jang telah mengadakan de 

Bam- |monstrasi didepan rumah kedia 
bang Sugeng, jang baru kembali | man. menteri pengadjaran Pakis 

tan terhadap dinaikkannja uang 
sekolah dapat ditenteramkan oleh | 
'steri menteri tsb. F 

mahasiswa itu hendak menudiu 

saja terhadap | 

djutnja, bahwa protesnja jang baru | 

  

N 

3 

” 

tegangan 

pada hari Rabu dimuka Kongres . 

ra Blok Barat 

idee jang terdapat sangat ku: 

manusia itu tidak mempunjai hak : 

ngin negara. 

Tak boleh tidak hal. ini berlawan- 
an dengan ,.usaha2 negara2 merde- 

ka untuk menjusun dunia jang adil | 
dan merdeka”, kata Truman. 
Dunia kini terpetjah, «bukan. ka- 

rena kesalahan atau kegagalan Blok 
Barat, melainkan karena itu adalah 

keinginan Sovjet”, kata Truman jg. 
seterusnja mengatakan bahwa ,,Sov- 
jetlah jang mulai dengan perang di- 
ngin”. 5 

Truman memperingatkan, bahwa 

dah berobah sifatnja: maka, apabila 
petjah peperangan bersendjata, ma- 

Barat ataupun seluruh dunia akan 
hantjur-lebur. 
  

2000 Mahasiswa |. 
Pakistan Ada- 

kan Demonstrasi | 
f t 

embubarkannja 
LEBIH KURANG 2000 maha 

ngadain Berhasil 

.Keributan mulai ketika para 

kerumah menteri Fazmur Reh- 
man don ditjegah oleh polisi jg 
mengatzkan, bahwa demonstrasi 
tsb. tdak legal”. Tetapi para 
mahasiswa melakukan perlawa- 
nan terhadap polisi dan berhasil 
menembuskan kordon2 polisi. Ke 
mudian mereka melandjutkan per 
djalanannja kerumah menteri. 

Pada waktu. itu menteri Reh- 
man tak ada dirumah.  Njonja 
Rehman keluar dan dengan te- 
nang menerangkan kepada para 
mahasiswa jang ribut2 itu, bahwa? 
dia akan berbitjara dengan sua- 
minja atas nama - mereka, djika 
mereka (para ' mahasiswa) suka 
buber. : 

Kemudian para mahasiswa me 
ngadjukan tuntutan mereka, jak- 
ni pengurangan uang kuliah, tem 

pat tinggal jang lebih luas, udji- 
an2 tambahan dan lain2 peroba- 
han dalam sistim pengadjaran. 

Wakil2 mahasiswa itu menjata- 

kan, bahwa kira2 5000 mahasis- 
wa ikut serta pada demonstrasi 
tersebut, sedang diantara mereka 

tiga mendapat luka2“parah dan 

31 lainnja luka2 ringan dalam 
perkelzhian dengan polisi jang 
mempergunakan knut2 dan bom 

gas air mata. . AN 

Tetapi para anggota pengurus 
rumah sakit menerangkan, bah- 

wa hanja seorang mahasiswa Tu- 
ka parah. (UP). 

Lagi Insiden 
“Kare”. 

Pimpinan, pasukan2 PBB. adi-ao- 

kyo hari Rebo mengumumkan, bah- 

wa seorang tawanan. Perang , Utara 

dikamp tawanan perang pulau Koje 

(dekat. pantai. selatan Korea). telah 

ditembak mati oleh seorang serdadu 

pendjaga, ketika orang tawanan tadi 

mentjoba  menjampaikan seputjuk 

surat kepada seorang tawanan lain, 

jang berada dihalaman. barak lain. 

Surat jang didapat pada orang ta- 

wanan- jang ditembak mati tadi, 

muat laporan mengenai : kegiatan2 

.panitya perdjoang Komunis” sela- 
ma S hari. Komando PBB urusan 
tawanan perang mengatakan, bahwa 

insiden .tadi membuktikan  adanja 

usaha2 - dikalangan orang tawanan 
perang, untuk terus-menerus menim- 

  

«     'bulkan kegaduhan2 ig. dapat mem- 

  

bahwa 
|dan damaipun, tidak mudah untuk 
mengadakan 
baru antara ,,bangsa didunia merde- 
ka”: tetapi ,,karena sekarang pihak 
jang berkuasa di 
usaha mengexploitasi 
golak ini, maka tugas ini sangat ber- 

negara2 merdeka”, tetapi, karena di- 
daerah ini terdjadi pula ,,agresi Ko- 
munis jang sangat ganas”, maka le- 
bih sulit dan acuut lagilah masalah 

serangan Komunis”, kata Truman. 
Seterusnja 
berkah bantuan Amerika, 
Tiongkok merdeka 
lngun kembali dan memperkuat pa- 
sukan2nja di Taiwan”. 

pemberian bantuan Amerika kepada 
Indotjina, Malaya dan Filipina. Ber- 
perangnja negara? Serikat di Korea, 
dinamakan Truman 
rat mengenai kemauan dan keteta- 
pan hati negara? merdeka” 
apa 

Penduduk desa Urmond, Holland, terpaksa menggunakan perahu 

' sebagai alat pengangkut, waktu kotanja diserang bandjir karena / 
—. meluapnja sungai Maas baru baru ini... 

Tanggung Djawab Ke- 
i Dunia 

Dilemparkan Truman Seluruhnja Kepada Russia 

ENAI PIDATO. Presiden Truman jang diutjapkannja . 
An nuk 2 Aa Serikat Met oenja da- 

bahwa Truman menamakan perdjoangan anta- 
dan Blok Timur sekarang ini sebagai perdjoangan 

antara Kemerdekaan dan Penind asan. Menurut pendapat Truman, 
sangat kuat pada regime' Sovjet, ialah bahwa 

nasibnja sama sekali ada dita- 
“ 

Hubungan A. S. Negara 
luar Blok Soviet. : 

Truman  seterusnja ' mengatakan, 
dalam masa jang tenteram 

hubungan-hubungan 

Sovjet Uni - ber- 
keadaan ber- 

Afrika, tidak akan mudah terdapat 
penjelesaian 

ka baik Blok Sovjet maupun Blok/|..dan kalau Amerika 
long mereka, maka sama sekali ti- 
dak akan dapat tertjapai penjelesai- 
an”, kata presiden Amerika Serikat. 

kesukaran? mereka: 
tidak meno- 

Di. Timur Djauh, 
,dikembalikan 

Djepang telah 

indakan-bersama oleh ,.dunia mer- 
deka”. , 

Walaupun pemerintah Tiongkok 

bahwa 
maka 

dapat memba- 

ia mengatakan, 

Selandjutnja — Truman menjebut2 

-,udjian terbe- 

2 : erdel untuk 
| jang  disebutnja mengelakkan 

.penjerbuan pasukan2 Komunis ke- 
republik Korea”. (Antara UP). 

Kekuatan Menembak 
Dipisi Amerika 

5504 KG Badja Tiap Menit 
DEWAN PERWAKILAN rak 

jat Amerika mengumumkan pada 
hari Rebo, bahwa sebuah divisi 
infanteri modern Amerika sang 
gup menembakkan 11.090 pond 
(Lk. 5.500 kilogram) badja dlm 
semenitnja thd. musuh. Diumlah 
ini melebihi kekuatan menembak 
dari divisi2 asing. 

Robert Sykes, wakil partai de 
|imokrat dari negara. bagian Flori 

da, menerangkan, bahwa kenjata 
an tsb. diatas merupakan bertam 
bahnja kekuatan menembak divi 
si Amerika dengan 7596, djika 
dibandingkan dgn kekuatan mere 
ka Lag ay dunia kedua. 
Sebuah divisi Amerika terdiri 
dari Lk. 20.000 orang. 
Sykes bekas ketua sub-panitya jg| 

pemastian2, mengumumkan kenjata 
an2 itu dalam suatu pidato, dalam 
mana dia memudji pekerdjaan men 
teri angkatan darat jg. mengundur- 
kan diri, Frank Pace Jr. Diterang- 
kanja, bahwa penambahan kekuatan 
menembak .tsb antara lain disebab- 
kan ,,projektil2 jg dapat dikemudi- 
kan, meriam2, jg setjara otomatis 
dapat menembakkan projektil2 jg 
dapat dikemudikan itu, raket2 dan 
bazooka2, suatu djenis baru tank, 
meriam penangkis serangan udara, 

jg diberi nama ,,Sky-sweeper,” ran- 
djau2 darat jg baru dan telah diper- 
baiki dan djuga perbaikan pada sen 
djata2 ringan dan" mesiu.” : 

(Reuter). 

  

PERSETUDJUAN 3 NEGARA 
UNTUK KERDJAKAN DAE- 

RAH ARUNIUM., 
- Wakii2 Amerika Serikat  In- 
gris dan Australi. malam Kamis 
telah menandatangani suatu per- 
setudjuan antara 3 negara tadi, 
untuk mengerdjakan daerah jang 
mengandung bidjih uranium, - di 
Rum Jungle, Australi. Utara. Pe- 
nandatanganan ini dilakukan di 

Ihawa kesulitan2 bagi PBB. (Antara). Washington. 

kedalam masjarakat Feoal untuk diadjukan dalam ager 

$ 

# 

  
KEADAAN $ 

zagnja”. Salah satu tanda 

dja. 

karena kekajaannja dan kekuatannja. 
Demikian pula Rusia jg dichawatiri 
Dunia. : 

Hubungan antara kedua negeri itu 
s5 (merupakan ariasir jg menentukan un 

tuk sebagian besarnja sifat2 organi- 
sasi tsb. 

Dalam sidang umum dan sidang 
panitia2 ketjil sering2 timbul suasa- 
na2 tegang jg disebabkan karena hu 
bungan djelek antara Amerika dan 
Rusia itu dan jg pada achirnja sudah 
dianggap sebagai hal jg lumrah. Ta- 
pi makian Rusia nampaknja tidak di 
djawab lagi. Djawaban2? jg diberikan 
Amerika tidak ada artinja sebab ia 

tidak didasarkan “atas kekuasaan jg 
njata. 

Baru sesudah tanggal 20 Djanuari 
segala ini bisa berobah. Maka John 
Foster Dulles akan bertindak sebagai 
pemimpin politik luar negeri Ameri- 
ka, jg mempunjai kekuasaan penuh. 
Senator Dodge akan mewakili Ame- 
rika pada PBB. 

Dulles akan tampil kedepan dgn 
fasal2 baru, sedangkan  pemerinta- 
han Truman tadinja sudah hampir2 
tidak berdaja lagi menghadapi ma- 
kian Rusia. Hal inilah jg menim- 
bulkan suasana dgemah. Tapi dalam 
soal jg terpenting didunia ini jakni 
perang Korea, maka pemerintah Tru 

.man nampaknja sudah tak mempu- 
njai fikiran baru lagi. Orang boleh 
menduga bahwa akan ada angin ba- 
ru jg meniup. Apakah rentjana2 ba 

ru dari Eisenhower akan lebih baik 
dari sikap tidak berdaja dari Tru- 
man belum dapat diketahui. Rentja 
na2 itu bisa bersifat avontuur2 ig 
mempunjai risiko besar. Tapi tanpa 
risiko orang tak akan dapat keluar 
dari impasse jg sekarang. Dan pada 
achi Eisenhower bukan seorang 

kan bahwa ia merasa sebagai suz 
tu kewadjiban besar untuk mem 
beri-hidup baru kepada organisz 
si PBB. Sebab tidak bisa disang 
kal bahtera PBB sudah kandas. 

Pada sidang umum itu negeri2 
ketjil jg belum kuat mentjari soal 

da pembitjaraan. Resolusi2  di- 
usulkan dan diterima, tentang se 
gala matjam soal. ' Namp»aknja 
orang sudah tidak seberapa meng 
hiraukan resolusi2 tsb. Di New 
York telah tersusun suatu gelom 
|bang resolusi terhadap Petantjis 

   merdeka” mendapat bantuan dan so- mengenai soal Marokko. Tunisia | naian, maka dia itu bukan sa 

kongan djuga dari Amerika, tetapi | Kameroen « 'Hasilnja Perantiis | dja tidak | mendapat djawaban 
pemerintahan tadi runtuh kepada sangat djengkel dan... marah | ikan tetapi iapun tidak diberi ke 

|dan tak bersedia mundur setapak 
pun djuga. Perantjis telah mengi 
rimkan kepada Bey Tunisia se 
buah ultimatum dimana dia dian 
tiam akan diturunkan dari kedu- 
dukannja. Bey Tunisia menjerah. 
tapi akan sangat diragy-ragukan 
apakah Perantjis akan — merasa 
untung dgn penjerahan tsb. Da 

lam pada itu gengsi PBB sangat 

turun karena hal tsb. 

Inggris mendapat peladjarannja 

dalam soal Kikuyu dan Mau 

Mau. Nampaknja London: tak 

akan dapat berbuat lain daripada 

mendjalankan tindakan2 kekera 

san. : 

Demikianlah seluruh dunia sedang 

tunduk pada suatu revisi besar-besa- 

ran. Ketjuali dunia Rusia. — Objek 

jg terachir kalau saja tak salah ialah 

Somali, bekas djadjahan Italia. So- 

al ini telah dikemukakan dengan tja 

ra jg begitu rupa sehingga orang 

mendapat gambaran jg keliru sama 

sekali akan kedjadian2 disitu. Dan 

soal jg paling berat ialah politik me 

misahkan diri dari Malan di Afrika 

Selatan. Dunia pada umumnja mMeno 

ilak keras politik jg didjalankan Ma- 

lan itu. Tapi djustru karena orang 

dalam sidang umum itu mentjampur 

adukkan -matjam soal, sehingga tak 

satupun hasil jg diperoleh, maka ba- 

gi Malan lebih gampang untuk meng 

anggap sepi segenap keputusan dan 

resolusi2 jg telah diambil mengenai 

soalnja itu. Ada nampak suatu in- 

flasi resolusi. 

Orang menerima resolusi atau 

menolaknja. Tapi semua pihak2 

jang bersangkutan sama sekali 

tidak menghiraukan  resolusi2 

itu. Pernah memang seorang per 

antara PBB, orang Amerika Bun 

Tak Ada ,,Flying 
Tiger“ Dipihak 
Korea - Utara 

@ 
Claire Chennault, bekas djenderal- 

major angkatan udara Amerika Seri 

kat, jang ketika Perang Dunia II ter 

kenal sebagai komandan pasukan 

.Elying Tigers”, Rabu telah bantah 

berita2 jang berasal dari Tokyo, ig 
mengatakan, bahwa beberapa orang 

penerbang jg. dahulu mendjadi ang- 
gota ,,Flving Tigers” kini mendjadi 
penerbang angkatan udara — pihak 

Utara di Korea. 

Kalau ada orang bangsa Kulit Pu 
tih setjara sukarela ikut dalam ang 

katan udara Utara, maka nistjaja me 
reka berasal dari Eropa Timur, kata 
Chennault.   

  

| .gah melu   Burma, Thai 
(Antara).    

   

Sentral komite dewan geredja se- 

dunia, jg "mewakili 22 djuta orang 

protestan: di 47 negara, pada hari 

Rebo menjerukan kepada Perserika- 

tan Bangsa2 supaja berusaha mentje 

uasnja perang Korea. Komi- 

(te itu, jg selama minggu jg lalu me 

ngadakan konperensi' di Lueknow, 

mengandjurkan kepada PBB supaja 

./liangan bosan2 melandjutkan fisa- 

    

hanja” melangsungkan perundingan? 
hingga hasil tertjapai. Pun diandjur- 
kannja supaja lebih banjak mengang 
kat djuru pemisah dalam persengke 
taan2 internasional. 

Andjuran ini berdasarkan resolusi, 

ig pada hari Selasa nalar diambil 
oleh komite tsb dalam suatu sidang 

tertutup. Kemudian 

  

oleh sidang umum PBB Lester Pear- 

s01. 
Dalam kawat tadi dinjatakan, bah 

wa dewan geredja sedunia menghar 
gai usaha2 PBB untuk melengkap- 
kan rintangan terachir dari penjele- | 

Saian masalah Korea. Tetapi disesal 
kan, bahwa hingga kini belum ter- 
dapat sesuati tjana jg dapat me- 

dia diteruskan muaskan kedua belah pihak. 

v 

Kemudian komite dewan geredja 

sedunia tsb mendesak dengan sung- 

guh2 supaja PBB melandjutkan usa- 

ha2nja mentjapai gentjatan sendjata 

untuk mengachiri pertikaian di Ko- 

rea dan pula supaja melindungi pa- 
ra tawanan perang terhadap pemu-. 
langan dengan paksa, 

  

Nan Dewan Geredja: Tjegah Pengluasan Perang: Korea 
Selandjutnja comite itu menjam- 

but dengan gembira pernjataan pem 
besar2 tertinggi beberapa, negara be 
sar tertentu, jg menerangkan berse- 

dia untuk mengadakan pembitjara- 
an2 setjara perscorangan dan pertja- 

ja bahwa sjarat2 persiapan jg terpen 
ting jg dapat menudju kearah pe- 
rundingan2 jg berfaedah dapat ter- 
tjapai, (Reuter), 

chawatirkan. Bagaimana djuga harus 
lek. Tapi PBB pada b Kaonga hui i 

2 | Amerika merupakan . negeri pen- 
ting dalam susunan organisasi PBB 

'dak lagi disinggung-singgung, meski- 

che memperoleh hadiah — Nobel | 

| Inflasi Resolusi? Di PBB 1 Inflasi Resolusi? Di 
PBB Sudah Mulai Dia Sepi? 

BU MAN an Dr. . 2, Bea “P 

SEKITAR PPB d 
berulang-ulang 

ini 

- 

4 

jelek sekali. Barangkali penjakit organisasi ini tidak 'meng- 
diakui. bahwa tanpa PBB itu, keadaan dunia akan lebih dje 

ver ditimpa pukulan2 jang sangat menurunkan "ge- 
| alam sidang umum pada tahun wa 0 

sasi tsb. lebih lemah dari pada setiap susunan organisasi jang 
Gambaran jang nampak pada kedjadian2 di PBB itu merupakan edjekan terhadap “tjara2nja “beker 

ialah kenjataan, bahwa Organi- 
sedjenis jang terdapat sebelumnja. 

th 

  untuk perdamaian, karena ia ber 
hasil menghentikan pertempuran 
di Palestina. Kekuasaan ini seka 
rang sudah lenjap, bukan sadja 
di Palestina, melainkan diseluruh 
dunia. 

'Negeri2 besar terutama Peran 
tjis, Inggris dan Amerika Serikat 
memandang rendah pada sikap 
turut tjampur dari negeri2 ketjil 
jang kebanjakan dinegerinja sen 
diri tidak seberapa menghormati 
azas2 demokrasi. Ada misalnja 
delegasi2 beberapa negeri Ameri 
ka Selatan jang di New York 
memperoleh kabar tentang tersu 
sunnja suatu pemerintahan dikta 
tur jang baru dinegerinja sendiri. 
Dan delegasi2 inilah jang biasa 
nja paling sengit membuka suara 

Dengan ini saja tidak hendak 
mengatakan bahwa dalam bebe 
rapa hal sikap atjuh tak atjuh 
dari pada beberapa negeri besar 
"da diluar keritik. Saja hanja hen 
dak mengemukakan bahwa dgn 
tjara jang demikian ini kedudu 
kan PBB akan sangat dirugikan. 
Keadaan disidang umum PBB itu 
kadang? mengingatkan orang 
akan suatu keributan. 5 

Jang tjelaka ialah soal jang 
terpenting mendjadi kurang diper 
hatikan: Soal Korea misalnja 
Dengan kesabaran jig mengagum 
an, dan pengertian jg menda 

lam, maka p'hak India telah me 
ngusulkan suatu resolusi untuk 
memperoleh gentjatan sendjata ig 
telah diterima dengan suara ter 
hanjak. Tapi dim suasana umum 
jang 'ditimbulkan oleh sikap ..tak 
perduli”, maka bagi pihak Rusie 
sangat gampangrja untuk meng 
hiraukan resolusi India tsb. 

Hal ini merubakan suatu kedja 

Djawaban ini sangat menarik 
perhatian. Banjak .orang mendu 
za bahwa Rusia jang sudah. tidak 
nelihat kemungkinan? lagi pada 
berang Korea hendak menghenti 
kan perang itu.. Benar - perang 
itu mengikat Amerika, tapi iapun 
menuntut banjak dari kemampu 
in industri perang Rusia. 

Waktu pada ,,Kongres Perda 
maian” di Wiena salah seorang 
seserta Inggris menanja menga 
5a Rusia menolak resolusi India, 
Ijika dia toh menghendaki perda 

sempatan untuk bertanja2 lagi. 

Orang itu hendak mengetahuf 

apakah Rusia masih sedia me- 

ngembalikan sisa2 tawanan. pe- 
rang Djerman, dan apakah Rusia 
sedia menghentikan segenap tun 

tutan2 terhadap kebangsaan dan 
kepertjaiaan. 

Sudah tidak mengherankan bahwa 

pimpinan tidak suka kepada perta- 

njaan2 jg demikian itu. 

Organisasi PBB tidak berdjalan 

lantjar. Soal2 pelik seperti soal 

Kasjmir, dimana India menolak me- 

laksanakan setiap keputusan PBB ti 

pun ini merupakan suatu soal jg pen 

ting. Kekuasaan PBB gagal tiap per 

soalan politik jg penting. 

Rusia sudah tentu sangat senang 

melihat kekatjauan jg demikian ba- 

njaknja dipihak negeri2 anti-komu- 
nis..Dia dapat berbitjara menentang 
kolonialisme negeri2 lain. Dan siapa 
jg akan berfikir mengadjukan reso- 
lusi2 terhadap kolonialisme Rusia, jg | 
mengikat banjak negeri2 “Asia dan 
Eropah? Kekuatan Rusia ialah ia da 
pat mentjegah negeri2 jg sudah tak- 
luk mengeluarkan suaranja. 

Benar banjak orang. dapat melari- 
kan dirinja, kepihak Barat. Akan te 
tapi suara2 itu ialah suara kaum 
emigran. Dan siapakah "jg masih 
mendengar kepada. mereka itu, Soal 
ini dibikin lebih sulit lagi karena 
sikap Amerika jg mengadakan kedja 

ran jg terlalu dilebih-lebihkan terha 

Rene Mayer 
P.M. Perantjis 
PERDANA MENTERI baru 

Perantjis, Rene Mayer, pada ma 
lam Kamis telah diresmikan oleh 
parlemen Perantjis, dengan 389 
suara lawan 205. Mayer berusia 
58 tahun. Ia sudah beberapa kali 
duduk dalam kabinet Perantjis, 
feratama sebagai menteri keua- 

ngan atau pertahanan. Ketika bu 

lan Oktober 1949, ia diberi kuasa 
oleh parlemen untuk membentuk 

kabinet, tetapi kemudian ia me 

lepaskan usaha ini. Ketika itu, 
investituur dilakukan dengan 341 

suara lawan 183. : 
Dibawah perdana menteri Geor- 

ges Bidault, ketika Mayer meme- 

gang kedudukan sebagai menteri ke- 

hakiman dan kemudian djuga diba- 

wah perdana menteri Henri Oueuil- 

le, Mayer memadjukan rentjana un- 

dang2 untuk meratifikasi Pakt At- 

lantik kepada parlemen, ketika Dju 
li '49. 

Mayer dalam kabinet Rene Ple- 

ven jg djatuh ketika bulan Januari 

1952 duduk sebagai menteri pereko- 

nomian merangkap wakil perdana 

menteri. Ketika Perang Dunia II 

Mayer ada di Aldjazair dan ia di 

angkat mendjadi komisaris urusan 

pengangkutan militer oleh Djende 

ral Charles de Gaulle. 

ar 
tambah sulit dan sangat mendesak |(P918uma sembarangan, melainkan | dian ig menarik. Vysjinsky dgn DUTABESAR Djepang perta- 

pula”. seorang jg bisa dipertjaja. pendek dan tegas mengatakar | sha-tama sesudah Ken nia 

Basi negara? baru di Asia dan! Keterangan? Dulles mengata- | “tidak”. Australia Harusito Nishi adalah 
seorang dutabesar jang tidak pu 
nja gedung kedutaan...... 

Selasa petang Nishi beserta 
stafnja jg terdiri atas 21 anggota 
terbang dari Darwin ke Sydney. 
Di Darwin ia tidak diterima dgn 
resmi, tetapi komandan  admini 
stratif pasukan2 Australia di Ko 
rea felah turut serta dalam pesa 
wat jg ditumpangi dutabesar tsb. 
guna menjambut kedatangannja. 

Masayoshi Kakitubo, anggota 
kedutaan Djepang menerangkan, 
bahwa gedung . kedutaan . tidak 
bisa dibeli sebelum pemerintah 
Djepang menjediakan biaja jang 
diperlukan. Selandjutaja ia me 
njatakan “belum mengetahui apa 
kah kedutaan akan berkedudukan 
di Sydney atau di Canberra. 

Buruh Pangkalan 
Singapura Ber- 

henti. Mogok 
Pemogokan buruh pelabuhan Si- 

ngapura, jang sudah berlangsung se- 
lama 10, hari, hari Rebo telah. ber- 

achir dan hari. Kemis 10.000. buruh 
pelabuhan akan  bekerdja . kembali. 
Pihak pemogok .menjatakan, bahwa 
pemogokan ini berachir “dengan ,ke- 
menangan-bagi mereka: untuk per- 
tama kalinja, admiralitet di Singa- 
pura mengidzinkan.  supaja urusan 

upah buruh diserahkan kepada arbi- 
trator dari luar kalangannja, jang 
akan ditundjuk oleh gupernur Singa- 
pura. 5 

Buruh akan menuntut upah selama 
10 hari mereka mengadakan pemo- 
gokam. Pelabuhan Singapura selama 
10 hari lumpuh, hingga mengham- 
bat pula pekerdjaan melajani kapal2 
perang Inggris jang datang dari Ko- 
rea. (Antara). : 

MOSSADEO. MENDAPAT VO- 
TUM. KEPERTJAJAAN.: . 

Perdana menteri Iran, dr. Mos- 
sadeg, pada hari Selasa "telah 
mendapat votum kepertjajaan da- 
ri Madjlis. Votam  keperijajaan 
ini, jang telah diminta olek Mos- 
sadeg, boleh dikata diberikan de-   dap orang2 jg disangka komunis. ngan suara bulat. 

  

inaranZ negara.   dari 3070 dan perdagangan dim 

Timbulnja inflasi, sangat memper 
kaja kaum kapitalis, sedangkan rak- 
jat djelata mendjadi sangat miskin. 
Dikatakannja bahwa dinegara2 ka- 

pitalis, ketjuali padjak2 djuga dan 

terutama inflasilah jg mendjadi sum 

ber. untuk menutupi pengeluaran2 
pemerintah. 

Kenaikan harga berarti laba lebih 

besar bagi kaum pengusaha pabrik, 
saudagar dan tuan tanah, karena me 
reka menerima uang lebih banjak ba 
gi barang2 mereka. Dari djumlah 
uang jg mereka peroleh ini, pemerin 
tah menarik keuntungan pula, 

Inflasi djuga merupakan sendjata 
dalam perdjoangan untuk merebut 

kata Skachko. 
Sebagai akibat daripada kemeroso 

tan nilai “uang : dan berkurangnja 
real wages (besarnja upah djika di 

ukur dengan harga barang), “maka 

berkuranglah pengeluaran2 dari prc 
duksi kapitalis. 

Kaum monopoli dinegara jg nilai 
uangnja lebih banjak merosotnja, de 
ngan demikian dapat mendjual ba- 
rang2 mereka dipasar dunia kapita: 

Inflasi Utk Menutup K 
Ekonomi Di Barat? 

Seorang doktor dalam ilmu ekonomi 
Skachko, memaparkan pendapatnja tentang bertambah besarnja 
uang jg di-edarkan dinegeri2 Blok Barat, .untuk menutupi penge 

Menurut Skachko, di Amerika Serikat .sek 
beredar uang jang djumlahnja hampir 5 kali sebanjak sebelum 
perang. Djumlah uang franc kertas jang kini beredar di Perantjis, 
telah meningkat lebih dari 20 kali djika dibandingkan dengan se 
belum perang. Tetapi jadustri hasilnja hanja 

Kemunduran 

Sovjet,. bernama A. 

arang 

meningkai kurang 
negeri hanja meningkat 2546, 

Uang franc sangat merosot daja penukarannja. 

negara2 kapitalis. 
Menurut Skachko, kaum ahli, eko- 

nomi berdjuis berusaha menutupi se 
bab2 jg sesungguhnja dari pada in- 
flasi, dengan pernjataan bahwa jang 
bersalah kaum buruh. 
Sesungguhnja, salah satu sebab jg 

menimbulkan / inflasi sekarang ini, 
ialah patjuan persendjataan diri, jg 
dengan segala tenaga sedang dilaku- 
kan oleh kalangan2 ig berkuasa dine 
gara2 kapitalis, sebagai persiapan 
untuk mengobarkan perang agresi. 

Demikianlah a.l. kata Skachko. 
(Antara). & 

  

WASHINGTON SETUDJUI 
PENDJUALAN SENDJATA 
PADA NEGARA2 ARAB. 
Djurubitjara2 di Washington 

pada hari Rebo. menerangkan “di 
Washington, bahwa “Amerika Se 
rikat :tak | berkeberatan. Inggris 
nendjital pesawat2 pemburu pan 
jargas pada negara2 Arab, wa- 

»rotesnja terhadap soal “itu... Me- 
€ka tadi menundjukkan, bahwa   lis dengan harga jg lebih rendah, de 

ripada pesaing2 mereka dari luar ne- 
geri. Oleh sebab ini, maka inflasi   memperhebat “pertentangan “antara 

sendjualan itu tidak sekali2 me- 
langg”T.persetudjuan/ gentjatan 
sendjata antara Israel dan nega- 
ta2 Arab, 

aupun Israel telah mengadjukan $ 
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Tenaga baru dan 

Semangat baru sebabis mandi 

Bu parfum .... 
“lagi pula sabun keseharan istimewa. 

' Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab guna 
pemeliharaan kulit tuan. Puralin membersihkan lobang! 

roma dan menghindarkan gangguan keringat jang 

kurang segar. Sambil Tuan menikmatkan ktharuman 

(0 dari sabun mandi Lifebuoy jang baru, ketika mandi, 
Puralin mendjaga kesehatan kulit Tuan. 

jatt. apa bugar karena 1. rali 1n dok 

dengan Lifebuvy jang menjegarkan itu. 

LBT. 51-4-140-B. 

  

sabun mandi Tuan... san     

  

Cbuaran UNILEVER, 

  

| Sekolah Fenyik pesan Nasa Ser marang 
Djalan Karanstempel 93 

na PENGUMUMAN 
BI Berhubung. akan diadakan udjian penghabisan pada “awal” bulan 

April 1953, maka mulai pengumuman 'ini disiarkan murid? dari 
S.T.M, particulir dapat mendaftarkan setjara  collectief dengan 
perantaraan kepala Sekolah. 

( 

. Untuk mereka jang dapat" menjatakan sudah berusaha mentjapai 
| pengetahuan kelas tingkatan tertinggi dari sedjenis sekolah jang 
akan-ditempuh udjian penghabisannja, pendaftaran harus dilaku- 
kan sendiri pada Direktur S.T. M, Negeri Karangtempel 93 Sema- 
r 

“Pendjelasan lain? dapat dina rima pada alamat tersebut. 

| 13 
Bean Di rektur Sekolah Tehnik Menengah 

: Negeri Semarang, 

, | 1 (Ir. F. Th. GUNTHER) 

Sema ra ng, 8 Djanuari | 
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Inilah kaleng 
, . jang berisikan” 

ea terbaik 

Importir: H daa 

  

ee 

—aigi. 

gurih, lebih enak   
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Margarine PUSAKA tni talas sedardan 

vilamin dan bahan ber 
dikandung dari margarine laintnya, 

sedang harganya en Ta' lebih po 
Nee PUSAKA sekarang djuga! 

TUsaK. A mama te 

     
    
        

menolong lebih 
aa £ menggaringkan Goreng- 
— gorendan dan menambah 

lezatnja lauk-pauk 

     
       

  

        
      

  

    

    

    

  

     

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 
dan empuk, lagi pula baunja sedap dan 
agak istimewa. 

  

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa 

mendjadi santapan djamuan. Anak- 

anak gemar benar akan itu, djugo 

para tetamu. 

  

    

    

  

    

dan lebih banjak 
una jang 

ragi a! Le enakaa me 

“ 51 PUj/r.-02-2   
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.HARGA MELAWAN : 
Woodspepermint, Sioan's, Seven 
Seas Levertraan Olie: Seven Seas 
Levertraan Caps.: Sanostol, Ha- 
liborance: Hepabos, Entero Voice 
form, Scott Emulsion: Cod Liver 
Oil: Obat2 dari Zwitsal (Holland) 
Matjem2 Vitaminen, Levertabl.: 
Melkz. Kalk TabL: Norit tabl. 

Davitamon A-D: Davitimon S: 

da 

sThe Loves 
' Suatu Drama Pertjintaan 

U.P. SOLO 
Tanggal 8 Jan. s/d. 9 Jan. 53 
RITA HAYWORTH — GLENN FORD 

lam 

of Carmen”. 
jang sangat mengagumkan 

  

Fertarron: B. Compiex Yabi. dil. 

DROGISTERI : -., ON G” 
Kranggan Timur 21: Telp. 1419:- Smg. 

PERNJATAAN 
“Kepada   , £ pernjataannja dengan surat? kawat 

  

        

Gin SAKTI AWAS DAN WASPADA ???117 
PERANG 2 

  

— 

Buku: 

| SAPTA 
Ho PUDJANGGA 

Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 

djangga utk. mengetahui hal2 
sebelum  terdjadi, - baik mengenai 

diri orang (Microcosm) maupun 
Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

Al: “ Memilih Hari jang ter- 

Pi baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentjari Nafkah, 

| Obat, Djodo dll.- “ Rasia' akan mengetahui sebelum terdjadi- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar” dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjang rambiit tidak meleset dgn. kenjataan jg. 
kita alami hari ini- “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 

. man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 100796 
djitu- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian. jg. lengkap djang- 

kap benar:- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 

  

& Ivnya 5 cosm). 

  

P an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap 

| penduduk di Indonesia ! 
1 1 buku ukuran besar mestinja &..........i...i.oo.. Rp. 25.— 
1 Harga Reclame utk. sementara --.....ooooioco Rp. 20,— 

".. Luar kota tambah ongkos kirim 1076 

» (Persediaan terbatas. II orang hanja 1 
Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJ ING 
4 2 Kramat 2/4. KUDU 

den nan Do ng 

buku) 

TN
 

U
n
 

    

- 

  

2 ji anak kami: 

Ta : Rr. SITI DIOHARIN 3 
lh N G dengan, : : 

. $ E R. DIUMADIONO-PRODJODARMODJO 

SELASA 13-1-”'53 djam 9 pagi di KARANGASEM 11, perabot pada tgl. 23/24 December 1952, kami sampaikan terima kasih jang tak 

    
  

Tuan'/Njonja'/Bapak”/Saudara? jang telah datang (rawuh), 

menjumbang berupa benda dan moreel, 

TERIMA KASIH 

maupun jang menjampaikan 
dan surat, pada hari perkawinannja 

    

— Bantulah UP Mu   

N. 

Pertje etakan & Dagang 

  

rumah tangga tn. K. REEN, diantaranja: salonzitje - mooie boe- terhingga. 
kenkast - toilettafel - spiegelkast - kasten - dressoir - schrijf-tafel - MALANG, tg. 29-12-1952. 

boeken — aguarium dll. (terlalu banjak disebut satu per satu). 1 Keluarga : 

Kesempatan melihat: SENEN dj. 4— 6 sore. (R. SARDIO MARTOSOEDIRO) 

Titipan barang2 utk. dilelang diterima sesudah ada perdjandjian. MALANG 

Venduhouder F. van LOO : 

£ 

MENNAN BRANAn ANN 

Penerbitan 
  

    SEMARANG     

Nanas Utara No 11A Menerima segala peker- 

djaan Tjetak Mentjetak Madjallah" Harian” dll. 

  

  

SUDAH TERBIT! RADJA BUKU PENGETAHUAN ! 

»PENGANTINAN SEUMUR HIDUP” 
Gubahan 17 Prof.-Dokters oleh: 

10.80 Ta mbah Harga Rp. 
5 Terbit Maart ,,Gagaklodra 1930 — 1953” Rp. 
Na AGENCY SERVICE ”, Petjinan-ketjil 55 H — Malang 

2 
    
      
  

Kuli: jang sehat 
ialah kulit 

jang baguspun 

BEDAK DAN BALSEM 

Njoo Cheong Seng. 
1040 Porto. 

  11.60 Fr. 

  
  S 

  

- 

  

    

- ) | Na Rogers$152 
Ta . e 2 Pa 

SR 3 PROOF IS | FoLks ARE I GOT TO FIND GRUB 
1 1: GONNA FIND MALLOY, BUT FIRST I GOTTA 

OF SUNNY OJT THAT KEEP TKEM FROM GOIN' ,. 
KANE'S CATTLE, NERONCO K UP TO TH! ICE CAVE/ 

? You. MISTER HOGAN, 6 HANGING IN AN pi “Actnd A i 

Ig THEN WRECKEP Your J Is | CE CAVE IN 
Pa RAILROAD AND aga (THE HILLS/ 
ae SA ' & 

ag 

    

    

     
     

OOPR 15 

   

    S4. KING KEATU 

PUROL 
memeliharakan kulit     

  

  

ISA RUNAWSY TEAM HEapEp 
DOWN THAT WAY OUGHTA 
SCATTER “EM GOop/ £      KURSUS BASA INGGERIS 

'peladjaran dengan surat, kete- 
rangan basa ' Indonesias tjukup 
dengan artj.. sjjara membunjikan, 
tata basa, latihan dsb. 
Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak. mema- 
kai guru, Putra/ Putri Indonesia 
jang ingin menjumbangkan tenaga 
dalam pembangunan INDONE- 
SIA RAYA, segeralah berlangga 
nan. Peladjaran dikirim 4 Xx 'se- 
bulan wang langg. Rp. 3,— sebu 
lan, wang langganan dikirim le-     

   
     

       

            

— Buktinja tatah barokat2 dari 

ternaknja Sunny Kane, jang tergan- 

tung di dalam goa es dibukit-bukit 

itu! 

(Dalam pada itu dengan tak ter- 

lihat orang, Bronco telah melarikan 

diri, sambil berkata dalam hatinja: 

Bronco Wide sudah mati! Orang tentu jakan dapat kenjataan, 

2 bahwa  Bronco Wilde sebenarnja 

£ adalah suatu setan jang hidup). 

# 

   
nc 

jani sapiku dan lemparkan ke- 
salahannja kepada kau, tuan Hogan. 
Kemudian ja hantjurkan 'djalanan 
cereta-apimu dan lemparkan dosa- 
nja kepadaku! 
— Mana buktinja? Kau-. bilang 

5 

Tetapi 
mereka' pergi ke goa-es itu. 
Apa 

    

— Aku harus tjari, Grub Malloy. 
pertama 

itu? 

aku harus tjegah ketakutan menudju ke arah mereka, 

Hm! 

    

bih dulu pada: 

PENDIDIKAN UMUM Lawang 
MALANG 

— Sepasang kuda jang sedang lari 

tentunja akan bikin mereka tjukup 

kaget!   

INI MALAM D.M.B. 
REX430-645-9 (17 th.) 
Claud. Colbert-Jennifer Jones 
Joseph Cotten - Shirlye Temple 

»NCE YOU 
WENT AWAY” 

    

  

ORION 445-7-915 03 th) 
Susan Hayward-Rory 

Calhoun 

,WITH A SONG 
IN MY HEART" 

20 Th. Century Fox" Technicolor 

  

METROPOLE 

5-7-9- (seg. umur) 

Stan Laurel-Oliver Hardy 

.“BONNIK SCOTLAND” 

  

  

  

PASANGLAH ADPERTENSI 
dalam 

» SUARA MERDEKA” 

Ts w 
  Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/718 

» 

    

  

DJAGALAN 7-9: (seg. umur) 

Film Tiongkok Berhikajat. 

   

  

   
     

   

        

    

    

    

    
     

   

  

aa : 553 AP TA 

  

        NGGUNG 2007 
: AMIRODIN GP 

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
PREMI" Rp. 2500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

TJAPSPOTREK BINTANG AMPAT. Tanccunc 
TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har 
ga 5S gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— , 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij- Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN SBARU ,,AMIROS#POMADA" 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggung. fidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- 
tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Djanuari 1953. 

HARGA 1 POT Rp. 50.— 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 
pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 
dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 
boleh berdamii. 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: Ti 
Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp. 

    

     

     

    

Amiro 1001. Rp280. Rp29 Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan :" : 5 , Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 
Amiro Nol Wanita jg sakit keputihan Rb, 50.- Rs. 25.- Amiro Oli. «Obat lelaki buat plesir Rp. 20.- Rp. 10.- Amiro Salep. Sakit Aambeien komplit Rp50: 
Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan paridjang Rp. 10- “5 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 3 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 
Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 

Kasim Dada Kp. Melaju 36 SEMARANG 
Gulam Ali, Muka Pasar KL ATEN. 
Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. 
Tabib Amirodin, Depan Kusumojudan 95A SOLO. 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

INI MALAM D.M.B. (u. 13 tahun) 

INGRID BERGMAN dim, 

Joan Of Arus 
Color by Technicolor 

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

Heibat dan Menggemparkan. 

LUX 
-1-—9. 

  

Grand INI MALAM D. M. B. (u. 13 tahun) 

TEA DAN DUREYA - MARIE ANDERSON : 

»GHICAGO CALLING« 
$ $ 53 means life or death to him! gempar ! 
  

"ROXY 

   

              

   

  

Ini Malam Premiere Besar (u17 th.) Indra 
  

145.645.845 — P. RAMLEE — ROSENANI 
Ti A. Rachim — Siti Tandjung Perak 

Tag SEDARAH: 
9.15 -7.15 -9.15 Film Malaya jang Mer nggemparkan! 

Tidak kenal mengenal satu sama lain. Mengelilingi 
Dunia sambil menjanji dan menari. 
Penonton akan ketawa - Menangis dan gembira! 

HANJA INI MALAM fu. seg. umur). 

LEX BAXTER — VIRGINIA HUSTO 

»TARZAN'S  PERIL& 
BP su, Ba   »HOA BOK LAN (Tarzan dalam Bahaja!) Penuh Sensatie! —    

“
e


