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lagi ,SAJEMBARA TUTUP 
rap lihat dihalaman 4, 

  

  

    

  

  

Karl Glockner, umur 107 tahun, ada 
lah orang jg. tertua sendiri di Djer- 
man. Baru baru ini ia merajakan ha 
ri ulang tahunnja. Glockner masih se 
hat, dan katanja gemar sekali mi- 
nam cognac dan merokok. 

?- 5, 

“Ikan "Makan Tuan" 
. Seekor ikan jang: membunuh pe- 

Pi “ mantjingnja terdjadi di Papar, Kali- 
mantan Utara, baru2 ini. 

Abdullah bersama 4 orang kawan 
nja, jang sedang memantjing dilaut 
dengan perahu, tiba2 melihat seekor 

ikan besar berontak2 pada kailnja. 
Ikan itu kemudian ternjata ikan me 
mrumbok,  jaitu jang berpatok pan- 
djang kira2 35 cm, runtjing seperti 
udjung tombak. 3 

Ketika Abdullah tarik ikan ini mel 
masukkannja kedalam perahu, dgn 
tiba2 binatang ini melontjat keudara 
dan menembus dida Abdullah dgn 

patoknja jang tadjam itu sehingga te 

was. Berat “ikan itu 312 kg. 

— Kedutaan besar India di Kairo ha 

ri Djum'at telah membantah dengan: 

SEMARANG, SENEN 12 DJANUARI 1983. 

  

   

          

Umum-Anggauta SPS. 

       
TAHUN VII No. 268. 

    

  

Penerbit 

Penjelenggara: 
Alamat: ig 
Tilpon: 

Harga Lengg, 

  lembar, 

lam kota. Rp. 11— luar koa (ditambah Rp. 0.30 untuk me- terai) Adv. 80 sen per m.m. kol, 5 

N.V, , Suara Merdeka”. 

Hetami 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) Rp. 10-— dida- 

Harga Etjeran 60 sen per 

  

Kata 

Asia Harus Bentuk 

   
     utusan? 

membu     

    

   

    

atasan tlee pada hari Minggu 

182 
L Mean damai 

   
Dalam rapat umum itu jang di- 

badliri oleh ribuart penduduk Ra- 
ngoon dan semua #tusan konper- 
rensi, Attlee selandjutnja mendje- 
Naa tudjuan dari kaum Sosia- 

s. 
Setelah menekankan ,bahwa du 

nia membutuhkan kerdja-sama an 
tara bangsa2 Eropa dan ASia, At- 
|Elee mengatakan, bahwa 'tudjuan 
kaum sosialis ialah untuk mewu- 
djudkan suatu keadaan, dalam ma 

Da tiap orang laki2, perempuan dan 
kanak2 akan mempunjai kesempa- 
tan untuk memberi isi kepada 
penghidupan mereka jang akan be 
bas dari rasa takut dan bebas da 
ri kemiskinan. Kita pertjaja bahwa 

Sosialisme Demokrasi jang bebas 

adalah djawaban kepada apa jang 
libutuhkan oleh dunia kita seka- 
rang ini, kata Attlee. 

  

- Kerdja-sama 

Barat 

Attlee kemudian mengem 

bahwa di Asia terdapat k 
orang jang hidup dalam k 
penghidupan jang rendah. 

dak perlu, djika kekajaan2 be 

terdapat dinegara2 Asia itu 
kembangkan, kata Attlee. Di: 
kakannfja, bahwa-Barat mem 
keathlian jang dapat m 
pintu untuk kekajaan Tim 
nanti akan menguntungkan 
sa2 Timur pula. Atflee menan 

kan, bahwa apabila Timur di 
rat bekerdja bersama untuk tudj 
an jang sama pula, jaitu mempe 
tinggi taraf2 hidup diseluruh dunia 

"Tin    
   
   

    

    
   
     

   
          maka hal2 jang besar dapat dilak   sanakan, dikemudian hari oleh usa 

ha bersama itu. : es 
Kata Atilee, pernah - dikatakan 

bahwa perdamaian tidak mungki 
ipisah-pisahkan: kemakmuranpun' 

tidak “mungkin dipisah-pisahkan. 
resmi kabar2 jang mengatakan bah- Kepentingan2' dari orang2 gan 
wa njonja Lakshmi Pandit- seakan-fdan wanita biasa 2 4 PasUK. 

luruh dunia. Azas2 sosialis kita jg |di Asia: ,,kawan2, " aan : r 
bertudjuan mengadakan kerdja-sa |tuk membina Asia jang tidak akan |sidang itu jang diadakan di awal 

menjerang”. 

akan telah melakukan desakan kepa 
da pemerintah Mesir, supaja- meng- 
akui Peking. Berita? sedemikian di- 
muat dalam pers Mesir. 

adalah sam 

ma dan saling bantu-membantu un   tuk kepentingan semua bangsa ha 

Pengisian Lowongan 
Menteri Pertahanan 

Termasuk L 
: Kata 

Dim Soal2 Eksekutip: 
Sidik 

PNI Berpendapat Perlu Sekali Bambang Sugeng Te- 
tap Mendjabat. Pemangku KSAD 

KETUA UMUM P.N.I. Sidik Djojosukarto dalam sebuah in- 

terview di Djakarta menjatakan, bahwa ia belum menerima lapo 

ran resmi dari PNI Makasar tentang pernjataan — partai2 dikota 

tersebut jang meminta kepada pemerintah pusat, supaja Let. Kol. 

Warouw diberikan kesempatan urtuk mendjalankan tugasnja se- 

bagai T.T. VII dalam soal pemulihan keamanan didaerah Sulawe 

si Selatan. Dinjatakan oleh Sidik, 
pat memberikat keterangan tentang soal 

bahwa karena itu ia belum da- 
tersebut. Sebagaimana 

kita kabarkan, maka diantara partai2 di Makasar jang mengambil 

putusan diatas itu termasuk PNI, Masjumi, Partai Sosialis Indone- 

sia dan lain2. 

Sidik Djojosukarto menjatakan. se 
landjutnja, bahwa PNI berpendapat, 
bahwa perlu sekali Bambang Su- 
geng tetap mendjabat pemangku :dja 
batan K.S.A-D., sehingga dengan'ada 

nja bekerdja-sama antara Bambang 
Sugeng sbg. pemangku djabatan K. 

S.A.D., Wilopo sebagai Menteri Per 
tahanan ad interim dan Presiden Su 
karno sebagai Panglima Tertinggi, 

akan terdjamin  pekerdjaan-bersama 

jang sebaik-baiknja untuk. melaksana 
kan usaha2 penjelesaian sekitar: per 
istiwa 17 Oktober. 

Sekitar soal lowongan 

Menteri Pertahanan. 

Mengenai soal pengisian  lowo- 
ngan Menteri Pertahanan dalam ka 
binet Wilopo, Sidik  Djojosukarto 
menjatakan, bahwa hal tsb. tidak di 
pandangnja sebagai suatu soal jang 

menjendiri, tapi bersangkut-paut de- 
ngan peristiwa2 jg terdjadi dalam 
Angkatan Perang sedjak peristiwa 
17 Oktober jg lalu, dan oleh karena 
nja termasuk dalam soal2 eksekutif. 
Oleh karena itu soalnja diserahkan 
kepada P.M. Wilopo-untuk menjele- 
saikan berdasar “atas ,,understan- 

ding” jg telah tertjapai antara P.M. 
dan Dewan Pimpinan P.N.I. 5 

Bagaimana sifat “understanding” 
itu, Sidik tidak bersedia - memberi- 
kan keterangan, djuga ia tidak ber- 
sedia mendjawab pertanjaan, apa- 
kah Menteri Pertahanan jg akan da- 
tang harus djuga tenaga jg tidak ber 
partai. Hanja ia menerangkan, bhw 
pihak partainja dalam waktu jang 
singkat akan mengadakan pembitja- 
raan dengan Masjumi tentang pengi 
sian lowongan Menteri Pertahanan 
itu, 1 

Demikian Sidik Djojosukarto. 
Belum ada perubahan dim 
soal kedudukan Ment. Per 
tahanan ad interim. 

Dalam pada itu Wakil P.M. Pra- 
woto Mangkusasmito jg kini me- 
rangkap djabatan Menteri Pertaha- 
nan ad interim tidak bersedia men- 
djawab pertanjaan pers tentang pen 
dirian pemerintah pusat terhadap ke 
putusan partai2 di Makasar itu. 

Atas pertanjaan para 

ia mendjawab, bahwa untuk semen 
wartawan, | 

Berapa Ongkos - Nikah 
Sekarang? 

Dari Kantor Urusan “Agama di 

Bandung diterima keterangan, bhw 

Menteri Agama RI. telah menetap- 

kan peraturan baru untuk biaja pen 

tjatatan nikah, talag dan rudjuk ig 

akan berlaku mulai tgl. 1 Pebruari 

1953. Peraturan tsb., dirasa perlu 

Isupaja sesuai dengan keadaan nega- 

ra dan kemampuan rakjat. 
Menurut peraturan baru tsb., bia- 

ja pentjatatan nikah, ralag dan ru- 

djuk ditetapkan berturut2 Rp- 10,— 
Rp. 10,— dan Rp. 5,—. 

Biaja tsb. ditambah masing-masing 

dengan: Rp. 3,— untuk kas mesdjid 

dan Rp. 2— untuk ongkos meng: 

hantar mereka jg hendak menikah, 
menalag “atau rudjuk. 

  

tara waktu ini masih belum ada pe- 

rubahan dalam soal djabatan Men- 

teri Pertahanan ad interim jg kini di 

rangkap olehnja itu. Sidang kabinet 

jad. diadakan pada hari Selasa jad. 

dan menurut Wakil P.M. Prawoto 

sidang kabinet tsb. adalah sidang ka 
binet routine jg diadakan tiap 
minggu... Demikian Prawoto. 

Dalam pada itu menurut ketera- 
ngan jg didapat oleh ,,Antara” dari 
pihak jg dekat dengan pemerintah 
pusat, diduga dalam sidang kabinet 
jg akan datang itu dibitjarakan pula 

laporan jg akan disampaikan oleh 
pemangku djabatan KSAD  Bam- 
bang Sugeng mengenai putusan si- 

dang jg baru2 ini dilakukan dengan 
panglima2 territorium seluruh Indo 
nesia, 
Mengenai kedudukan Menteri Per 

tahanan ad interim itu perlu ditam- 
bahkan, bahwa djabatan tsb. seba- 
gai diputuskan dalam sidang kabi- 
net beberapa waktu jg lalu akan di 
rangkap oleh P.M. Wilopo, tetapi 
karena P.M. Wilopo pada waktu 
itu sakit, djabatan tsb.  dirangkap 
oleh Wakil P.M. Prawoto Mangku- 
sasmito.   

  

Antara Barat Dan Timur: 

Tidak Perlu Rakjat Asia Melarat : Hakat 

“PEMIMPIN PARTAI Buruh dan bekas perdana menteri Inggris 

Sosialis Asia di Rangoon, bahwa ia jakin dunia 

bahwa di Asia terdapat berdjuta2 rakjat hidup da 
serba susah, jang sebetulnja tidak perlu, djika ke- 
dari negara2 Asia itu diperkembangkan. 

#djuga sifat ketidak-mauan dan pas 

ono 

    

Attlee : 
» Kekuatan Ketiga” 

menjatakan didalam rapat umum 

antara bangsa2 Erepa dan Asia. 

rus dilaksanakan didalam dan an 
tara negara2, demikian Attlee 

Birma pilih demokrasi. 
Lebih dulu Attlee menjatakan ke 

girangannja, bahwa rakjat Birma 
telah memilih djalan  demo- 
krasi. Dikatakannja bhw dalan de- 
mokrasi ialah djalan jg penuh ke- 

sukaran, tetapi menurut Attlee ini 
ialah satu?2nja djalan jang achir- 

nja dapat menudju kearah perda- 
majan dan kemakmuran. 

Atas nama Sosialis Internasional 

jang diwakilinja Attlee menjatakan 
simpati dengan partai2 Sosialis 

Asia dan berdjandji akan memberi 
segala bantuan jang mungkin un- 

tuk pelaksanaan tugas-kewadjiban 
jang telah diletakkan dalam Konpe 
rensi Sosialis Asia di Rangoon se- 
karang ini.“ : 

Rapat-umum pada hari Minggu 
tu diadakan di  ,,Burma Athletic 
Association Stadium” di Rangoon, 
dan dipimpin oleh Bo Mu Aung, wa 

kil ketua dari Partai Kemerdekaan 
Anti-Fascis dpartai pemerintah Bir 
ma. ' " 

Selandjutnja dikabarkan: Da- 
lam rapat raksasa disetadion sepak 

bola Rangoeon, jang  dikundjungi 
oleh 30.000 orang, peserta? dalam 

xonperensi partai? Sosialis Asia di 
Rangoon hari Minggu telah mengu 

tuk imperialisme Barat dan berseru 
supaja bangsa2 Asia bersatu men 
Ajadi ,,Kekuatan Ketiga”, jang ter 
lepas dari Blok Barat atau Blok Ti 

mur. Jiichiro Matsumoto,- Sosialis 

Kiri Djepang, mengatakan bahwa 
pada waktu ini Asia tidak-ada dita 

ngan bangsa? Asia. Dikatakannja 
bahwa dalam perdjalanannja ke 

Rangoon ini ia melihat, betapa 
mendalamnja berakar imperialisme 

Eropa dan Amerika di Asia. 
Agar.supaja Asia mendjadi 3 

deka, maka langkah pertama P3 
harus didjalankan ialah mengusir 

Jayaprakash Narayan dari India 

mengatakan, bhw bangsa Asia su- 
dah bangun dgn kesadaran baru, 
dan mereka bukan sadja melempar 
kan beban kekuasaan asing, tetapi 

- P3 - - . - 1 3 s 

Sivitet jg sutah dianggap ssbasaif 

kebiasaan itu: dikatakannja bah- 

       
wa partai Sosialis Asia kini berte- 

mu dan sudah diandi 

j 'sa 'm 
Na-ayan 

mengatakan seterusnja, bhw bang- 
sa2 Asia harus mendjauhkan diri 
Jari persengketaan dan muslihat 
sedua Blok kekuasaan: bangsa2 
Asia harus hidup damai dengan ke 
lua2nja, bekerdja-bersama antara 
cangsa Asia, supaja membina ke- 
tuatan baru jang dapat mendjadi 

ijaminan jang sungguh? bagi per- 
lamaian. 

Wakil - Aldjazairiah Said Farhi 
berseru supaja kekuasaan Perantjis 

dinegerinja diachiri. Dikatakannja 
bahwa Aldjazairiah telah ditjaplok 

Perantjis dan  didjadikan  pro- 
pinsi (,departement”) Perantiis, 

hal ini didjadikan alasan oleh Pe- 
rantjis untuk menjeret Aldjazairi- 
ah kedalam Pakt Atlantik. Dikata 
kannja bahwa baru sesudah berpe- 

rang selama 70 tahun, maka Peran 
tjis berhasil menaklukkan Aldjazai 

riah, dan baru sesudah itu maka Pe 
rantjis dipermudah usahanja un- 

tuk memaksakan ,,perlindungan” 
dengan kekuatan sendjata atas Tu 
nisia ketika 1881 dan atas Marokko 

ketika 1912. Penjerbuan ini kini di 
lawan dgn kuatnja, kata Farhi Di 

antara  pembitjara-pembitjara — ta- 
di hanja wakil Malaya Moham- 
mad  Sopii sadja jang menjo- 

kong pernjataan  Attlee dari 
Inggris, supaja bangsa2 Eropa dan 
Asia bekerdja-bersama senenuhnia, 
Sopii, dari Partai Buruh Pan-Mala 

va. mendesak supaja bangsa2 Asia 
djangan menaruh prasangka terha 
dap Eropa, karena terdjadinja ex- 
ploitasi oleh negara2 Barat di masa 
jang lampau, atas Asia. (Antara). 

— Para walj geredja Djum'at pe- 
tang berkumpul di Kota Vatikan ber 
bung dengan konsisturi hari Senin 
dalam mana akan dilantik 24 orang 
kardinal baru dari 19 negara baik 
dari dalam maupun luar Tirai Besi. 
Dua kardinal baru dari negara2 Ko 
munis, jakni uskup Stefan Wyszynski 
dari Polandia dan uskup Oloysius Ste 

aa 

    

| Pagi Djumahat, 9 Djanuari, telah dilangsungkan konperensi para Pang- 
lima angkatan darat seluruh Indonesia di Djakarta. 
itu para Panglima menjatakan 
staf, Kol. Bambang Sugeng, 

   

  

    

  

    
    

  

        

        
    
    

pengharapannja supaja pendjabat kepala 
akan tetap. memegang djabatannja. 

bar: Kol. Bambang Sugeng dikerumuti njamuk2 pers sehabis 
p) rensi tadi. 

Dalam konperensi 

Gam- 
konpe- 

  

Indonesic 
Barter D 

DI SINGAPURA dengan d 
sia telah mengadakan perdjandji 
karet” dengan republik rakjat Ti 
seperti perdjandjian jang beberap 
antara pemerintah Sailan dan Pe 
dir itu Sudah tersiar selama 

, akan tetapi hingga kini bel 
atas desas-desus ihi.        

    
Kuomintang Repolu- 

asa 3 

Ma Sianera 7 
Andjurkan 'Perkuat Perla- 
wanan Thd Agresi Ame- 
rika Dan Bantu Korea 

PANITIA PUSAT dar: Panitia 
Revolusioner Kuomintang dalam 
sidang lengkap ketiga jang diada 
kan di Peking hari Kemis te 
mermabitjarakan soal membantu 
kampanje melawan agressi Ame 
rika dan pembangunan setjara be 
sar2-an di RRT. Li Chi Shen, ke 

pasukan2 Barat jang ditempatkan |tua panitia tsb. “dalam pidato |ig 
bersatulah un- Dasa engatakan, atiwa ukaa 

masa pembangunan besar2-an di 
RRT adalah penting. Sidang ini 
terutama akan  membitjarakan 
soal tjara bagaimana melaksana- 
kan tiga tugas nasional dalam ta 
han ini. 
Tiga tugas tadi ialah memperkuat 

perlawanan terhadap agressi Ameri- 
ka serta membantu Korea, - mem- 
bantu melaksanakan rentjana 5 ta- 

hun dan membentuk Kongres Rak- 

jat Seluruh Tiongkok, demikian Li. 
Tentang hasil besar dalam  pem- 

bangunan dan perobahan sosial jg. 
tertjapai dalam masa 2 tahun 
lampau, Li Chi Shen selandjutnja 
menegaskan, bahwa semua itu ber- 
kat pimpinan jang bidjaksana dari 
Mao Tse Tung dan kemauan beker- 
dja rakjat Tiongkok. 

Menurut Li, djumlah anggota Pa- 
nitia Revolusioner Kuomintang da- 

lam masa 2 tahun jang lampau te- 
lah bertambah 3 kali. (Antara). 

Anggaran Belan- 
dja Amerika 

Dari Tiap Dollar 59 Sen 
Utk Angk Perang 

597o DARI anggaran belandja 
Amerika tahun padjak 1954 jg 
telah diadjukan oleh presiden Tru 
man adajah diperuntukkan angka 
tan perang. 

Dari tiap2 dollar 59 sen diper- 
gunakan untuk angkatan perang, 
sepuluh sen untuk keamanan in 
ternasional dan hubungan dgn 
luar negeri, 8 sen untuk membe 
rikan bunga2 pindjaman, 6 sen 
untuk para bekas pradjurit dan 
amal dan 17 sen untuk membea 
ja? Izin2 rentiana pemerintoh. 
...Dari tiap2 dollar jg. diteri- 
ma, 41 sen datang dari padjak2 
langsung perseorangan, 29 sen 
deri padjak langsung — transaksi 
perdagangan, 13 sen dar! p'ndja 
man, 12 sen dari tjuka', S sen 
dari bea masuk dan lair2 pa- 
djak. (Reuter) 

  

—— Pemerintah Turki mengambil ke 
putusan untuk penempatkan seorang 

dutabesar di Taipeh dalam langkah 
usaha memperbaiki perhubungan an 
tara kedua negara tersebut. Dutabe- 
sar Turki di Djepang Isspie Akzalur, 
seorang djenderal pensiunan dari ke 
tentaraan Turki akan  merangkau   pinac dari Jugoslavia akan dilantik 

dengan hadir orang2nja. 

DUA ORANG KIKUYU pa- 

da hari Djum'at didjatuhi huku 
man pendjara 10 tahun dengan 
kerdja paksa dan djuga hukum 
rangket 24 kali. Mereka dipersa 
lahkan telah membakar pondok 
seorang anggota suku bangsanja, 
jang menolak menggabungkan 
Giri pada organisasi Mau Mau. 
Menurut keterangan, kedua ter   
dakwa itu telah membakar pon 

Pi Y 

  

      

  

     
    

jang |- 

    

HL
 

eras tersiar kabar, bahwa Indone- 
an tukar-menukar ,,beras dengan 
ongkok melalui garis2 jang sama 
a waktu jang lalu telah diadakan | 
king. Desas desus tentang perun- 
tiga bulan dipasar karet Singa- 

uni dapat diperoleh pembenaran 

7 

“Komisaris dagang Indonesia di 
Sipgapura Intje Taher Ibrahim, 

beberapa hari sesudah Hari 
Natal kembali dari Djakarta me 
rangkan tidak tahu-menahu ten 

perdjandjian sematjam itu. 
Hingga kini diduga, bahwa In 

donesia memberikan karet kepa 
da republik rakjat Tiongkok, de 
ngan perantaraan Sailan, akan 
tetapi menurut desas-desus pada 
hati Djumahat Indonesia telah 

   

   

asar Singapura men 
"menetap, karena 

sapan, bahwa apabi 

erikat akan “harus membeli ka 
ret dilain tempat. na 

Menurut kabar pada hari Dju 
mahat Indonesia telah mendjual 
3000 ton karet kepada republik 
rakjat Tiongkok. : PA 

Statistik karet di Singa- 
pura. : 

Sementara itu statistik2 karet 
di Singapura menundjukkau bah 
wa Malaya dalam tahun ig Jalu 
telah meng-eksport 250.600 ton 
lebih kurang daripada dalam ta 
hun 1951. Ta hepi? 

Malaya telah mendjual sedjum 
lah 910.408 long ton dan meng 
eksportnja kehampir 60 negeri. 
Negeri2 pembeli jang terbesar 
adalah Inggris dan Amerika, de 
ngan djumlah masing2 2.273.855 
dan 234.248 ton. 

Tidak ada perdjandjian 
tukar-menukar beras de 
ngan karet? 

Atas kabar jang berasal dari 
Singapura, bahwa menurut desas 
desus jang tersiar disana Indone 
sia telah mengadakan perdiandji 
an tukar-menukar beras dengan 
karet dgn Republik Rakjat Tiong 
kok, pada pagi hari Sabtu tidak 
davat diperoleh komentar - dari 
pihak resmi di Djakarta. 

Diurubitjara kementerian pere 
konomian menerangkan telah 
mendapat kuasa untuk menerang 
kan. bahwa Indonesia selalu ber 
usaha mengadakan barter karet- 
beras dgn sesuatu negara jg ber 
sedia menawarkan harga beras 
'ang rendah mengingat harga be 
ras dipasar dunia jang tidak se 
wadjar tingginja. 

GELOMBANG KEDUA ME- 
NOLAK KERDIA LEMBUR. 
Hari Sabtu djam 13.00 pada SBPP 

Seksi KPM oleh 1000 orang telah 
dilakukan aksi gelombang kedua un- 
tuk tidrk mencsdakan kerdia lem 

“Adakan 
gn RRT? 

Karet Ditukarkan Dgn Beras 

Hukuman Admi- 
nistratip 

Mika Dikenakan 

kataan didalam pembagian 

lagi licensi. 

Seperti umum telah merigeta- 
hui, soal pendjualan licensi ini 
telah digugat pula oleh Djaksa 
Agung jang mengeluarkan pe- 
|ngumuman, bahwa  Kedjaksaan 
Agung jang bertanggung djawab 
"pendjaga aturan dan “undang? 
pemerintah akaa menuntut para 
Neweomers pendjual licensi dan 
begitu pula pembeli licensi, 

Mereka jang bersangkutan 
akan dibawa kemuka pengadilan. 
Tentang gugatan Djaksa Agung 
ini telah membawa kegemparan 
dikalangan para Neweomers sen- 
Giri, ada setengahnja berpenda- 
pat, bahwa tindakan Djaksa 
Agung itu tidak adil. 

la jang mengeluarkan suara, su- 
paja hukuman administratip sa- 
dja. jang pantas diambil oleh pe- 
merintah dalam soal ini, 

Ada dua golongan pendjual 
licensi. 

Dalam memadjukan bangsa In- 
donesia didalam kalangan perda- 
gangan import jaitu perusahaan 
dagang jang mendatangkan ba- 
rang2 dari luar negeri jang diza- 
man pendjadjahan hanja dimono- 
ipoli oleh bangsa Belanda dan 
Asing sadja, pemerintah telah 
mengambil tindakan membukakan 
kesempatan  seluas-luasnja dan 
memberikan fasilitet kepada pa- 
ra bangsa Indonesia jang dina- 
makan Newcomers dalam tahun 
1950. 

Kepada Neweemers ini peme- 
rintah telah memberikan izin se- 
'uasJuasnja dengan melindungi 
pula mereka dengan djalan mem- 
berikan barang monopoli kepada 
mereka jaitu barang2 jang sa- 
ngat laku dimasja#rakat Indone- 
Bee ii abu 

Izin membeli diluar negeri ini 
a liang dinamakan djuga licensi, 

kebanjakan para Newcomers itu 
tidak banjak mempergunakannja. 
Mungkin disebabkan, bahwa me- 
reka pada waktu itu tidak me- 
ngetahui pasaran diluar negeri 
dan sumbernja barang itu. Pun 
begitu pula modal uang jang 
sangat penting dalam soal per- 
dagangan luar negeri ini mereka 
pun tidak mempunjainja. 
Maka oleh sebab “itu, keba- 

njakan mereka meriljual licensi- 
nja itu kepada para importir 
lama. Dengan pendjualan licensi 
ini mereka mendapat keuntungan 
jang besar sehingga berupa pu- 
luhan ribu rupiah. 

Dewan Perang 
Serikat 

| Utk Asia Tenggara? 
HARIAN KONSERYATIF Ing 

gr:s ,,Daily Mail” pada hari Ming 
gu mewartakan, bahwa atas saran 
Amerika sebuah Dewan Perang 
Serikat untuk Asia Tenggara 
akan dibentuk, sesudah baru2 ini 
para attache militer Amerika jg 
berada di Taiwan mengadakan 
kundjungan ke Malaya dan Indo 
China. 

Menurut harian tsb., djika nan 
ti terbentuk dewan koordinasi 
ita, jg akan duduk didalamnja ia 
lah wak!2 dari Australia. New 
Zealand, Inggris, Perantjis dan 
Amerika Serikat. 

Sebagai markasbesar dewan pe 
rang tsb, mungkin sekali akan 
dipilih Singapura. Demikian me- 
nurut ,,Da!ly Mat.” 

Daily Mail” selandjutnja mewar- 

takan, bahwa soal2 jang bertalian de 
ngan hari kemudian strategi Serikat 
di Asia Tenggara mungkin akan di 
beri pertimbangan tingkat tinggi oleh 
pemerintah Inggris djika  Churchill 
nanti kembali dari liburannja di Ja- 

maica. 
Dikatakan, bahwa menurut kala-   bur pada KPM. Dalam pada itu 

SBPP tjabang Surabaja djuga telah 
memerintahkan ' kepada lain? seksi 
SBPP supaja djangan bekerdja lem- 

hubungannja dengan KPM. 

Hari Djumaat diterima pernjataan 
dari Perbum seksi Stanvac, bahwa 
mereka akan solider dengan  Per- 
bum dalam perselisihannja dengan 
BPM mengenai kapal ,.Nassau”. 

Hari Saptu P4 Daerah mengada- 
kan pembitjaraan dan mengandjur-,   pangkat dutabesar Turki untuk Tai- 

wan. 

dok tsb. dan menghalang-halangi 
penghuninja meninggalkan pon 
doknja jg menjala-njala. 

Pasukan2 pemerintah pada ha 
ri Djum'at melandjutkan ,,6perasi 
halilintar”. Mereka berhasil me 
nangkap seorang, jang dituduh 
tersangkut dalam perkara pem 
bunuhan dua orang petani Eropa, 
jg diminggu jg lalu terdapat mati 
dibatjok. 

Ratusan serdadu Inggris dan 

keset Pan 

ja Kapudnin? 
Waka daken 

# 

  

, 

cek 

«ca utiste sem ena 

kan kepada P4 Pusat untuk segera 
mengambil keputusan. 

Afrika, dibantu - oleh pasukan2 
polisi, kini sedang mendjeladjah 
daerah dibagian utara - pegunu- 
ngan Aberdare. 

Pemburu2 bangsa Eropa dan 
Afrika bertindak sebagai  penun 
djuk djalan pasukan2 pemerintah 
itu dalam daerah2 hutan belukar. 
Mereka harus membuat  djalan 
dgn menebang pohon2 hutan itu, 
jang luasnja 400 mil pesegi. 8 

menga 

tg AN aa Ye 

sore G 

  

ngan kementerian luar negeri Ingge 

ris, bakal presiden Amerika Dwight 
Eisenhower dan Winston Churchill 
telah memberi banjak perhatian ter- 

bur kepada pekerdjaan2 jang adalhadap soal susunan siasat Serikat di 
Asia Tenggara itu. 

»Daily Mail” mewartakan pula, 
bahwa komandan — angkatan udara 
Inggris di Hongkong,  Commodore 
David Bonsam Carter, baru2 ini te- 
lah mengusulkan supaja pusat kekua 
tan angkatan udara Inggris di Timur 
'Djauh lebih baik dipindahkan ke 
Borneo daripada di Malaya atau 
Hongkong. (Antara). 

Inggeris Gunakan Tangan-Besi Utk Berantas Mau-Mau 
Didaerah luar kota2 Makuru 

dan Molo, Lk. 60 mil sebelah 
utara Nairobi, telah dibubarkan 
dua pertemuan  anggota2 Mau 
Mau. 

Sebuah patroli jang terdiri 
dari Kings African Rifles dan po 
lisi telah melakukan penggerebe 
kan disebuah perusahaan pertani 
an Bropa di distrik Nyeri dan 
ditempat itu pasukan - itu dapat 
menangkap dua orang. 

  

dal uang 
Dan ada : 

| pula menjetudjui, Tetapi ada pu- 

Pemerintah Thd 
|. Neweomers Je. Djual Lisensi 
(Bulan Ini Pembagian Lisensi Pertama Dlm Th '53 

— Korr. Sendiri — 

SARDJU, KEPALA DJAWATAN Perdagangan di 
Kementrian Perekonomian menegaskan atas pertanjaan kita, 

| bahwa pemerintah telah memutuskan menghukum setjara 
| administratip Newcomers pendjual licensi, Dengan lain per- 

licensi ' baru dalam tahun 1953 
ini jang akan dibagikan dalam bulan ini djuga, para New- 
'comers jang telah masuk daftar hitam tidak akan diberikan 

| Dengan keenakan mendjual li- 
censi ini, maka tidak ada niatan 

ibagi mereka itu memperbesar 
usahanja merambah penanamar 
modal dengan uang keuntungan 
jang didapatnja. Pun begitu pula 
tidak ada kemauan mereka itu 
membuka perusahaan lain dg. 
uang keuntungan dari perdjual 
licensi itu, Usaha mereka lain 
tidak menunggu pembagian li- 
censi baru, 

Tetapi “ada. pw'a setengahnja, 
melakukan meriljual licersi tu 
dengan bermaksud mentjari mo- 
dal. Setelah tjukup rasanja mo- 

didapatnja dari rerr- 
djualan licensi itu, maka ia ber- 
usaha sendiri melantjarkan per- 
dagangan importnja itu, Ia tidak 
mendjual licensi”lagi dan terdjun 
berdjoang dikalangan perdaga- 
ngan import ini. 
Menurut keterangan jang kita 

dapat, bagi mereka jang sung- 
guh2 berdjoang dikalangan im- 
port ini akan diusahakan oleh pe- 
merintah sesuatu djalan baru utk 
melindungi mereka itu. 

  

Perbedaan Sikap Thd 

harian di Makasar telah tersiar be- 
rita, bahwa dikalangan Partai Sosia- 
lis Indonesia di Makasar sekarang. 

timbul suatu kegontjangan antara 
mereka .dengan 
pimpman. 

Kegontjangan ini timbul berhubung 
dengan persetudjuan PSI jang ditan- 
datangani oleh Haneng atas kehen- 
dak bersama partai2 pelitik mengenai 
penetapan atas dirinja letnan kolonel 
Warouw sebagai pemimpin TT VII, 
sebagaimana kita sebutkan diatas in'. 

Lebih djauh dalam berita itu di- 
katakan, bahwa njonja Riekerk- 
Susilowati, anggota parlemen dari 

PSI jang sekarang tinggal di Maka- 
sar, telah menentang penandata- 
nganan tersebut dengan alasan bah- 
wa menteri2 PSI sendiri menghen- 
daki kolonel Sadikin djadi panglima 
TE, 

Kepada koresponden PI. Aneta, 
anggota parlemen tersebut imene- 
rangkan, bahwa berita itu merupa- 
kan suatu gambaran jang kurang 
benar dari keadaan. 5 

Bahwa oleh beberapa anggota te- 
lah  diadjukan keberatan2 terhadap 
ikut  ditandatanganinja. pernjataan2 
partai2 politik tadi oleh Haneng, 
telah diketahui oleh nj. Riekerk-Su- 
silowati, akan tetapi Haneng bebas 
untuk. bertindak menurut keadaan, 
dengan mengingat prinsip2 PSI. Di. 

| kalangan PSI sekarang harus d'de- 
ngar “motiveringnja, sebelum orang 
dapat menentukan sikapnja terhadap 
tindakan Haneng ini, demikian nj. 
Riekerk-Susilowati. 

Diantara partai2 jang tidak ikut 
menandatannani kehendak bersama 
partai itu ialah Partai Sarekat Islam 
Indonesia. 

Bertrand Russel : 
Akibat Perang Atom Sama 
Dgn Akibat Perang Dgn 

Sendjata Biasa 
Ahli filsafat Bertrand Russei 

hari Djum'at menerangkan d' 
London bahwa andaikata perang 
petjah dan bom atom dipakai, m3 
ka bom itu tidak akan meminta 
korban djiwa manusia lebih hesar 
dari pada jang diminta oleh se» 
djata2 mode! lama. Ja berverda 
nat bahwa orang terlalu banjak 
bitisra tentang bom atom dan di 
usa'kannja sunaja diadakan kan 
perensi orang2 terkemuka dari 
seluruh dunia jg (dak ada sang 
kut paut dengan politik, dengan 
bertudiuan menginsjafkan ummat   manusia, bahwa suatu  nerang 
baru hanja akan membawa ben 
tiana. 

Selama 24 djam jang terachir 
telah ditahan lebih dari 200 
orang jg ditjurigai, jakni dalam 
pembersihan didaerah  pegunu 
ngan Aberdare tsb. PU 

Di Nairobi, 4 berkala Afrika, 
3 surat kabar dan sebuah madja 
lah telah dilarang terbit, karena 
mereka dianggap ..merugikan ke 
pada usaha memelihara keterti- 

  

Lowongan 
2 5 - 1 

Menteri 
Pertahanan 
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PERTJAKAPAN jang kita laku- 
kan pada hari Sabtu dengan bebera- 
pa crang . Menteri didalam kabinet 
Wilopo ini, mengenai soal apakah 

net disebabkan berhentinja Sultan 
Homengku Rgwono Monieri Peria- 
hanan, maka pada umumaja djawa- 
ban jang kita dapat. bahwa tak ada 
seorangpun menteri "jang. berniat 
serupa itu, : & 5 

Pada umumnja para menteri: itu, 
telah se-ia-sekata. untuk menundjuk 
Perdana Menteri Wilopo me'akukan 
tugas Menteri Pertabanan Su. 

Dan dalam soal ini rupanja P.M. 
Wilops sendiri “telah menjanggupi 
pula merangkap “ pekerdjaan itu 

Menurut perhitungan mereka itu, 
bahwa figuur. Wilopolah salah sa- 
uunja didalam kabinet kini jang tic- 

“Ytjok dan sesuai jang” akan dapat 

mengatasi kesulitan jang dihadapi 
oleh negara untuk  menjelesaikan 
kerewelan jang ditimbulkan oleh pe- 
ristiwa 17 Oktober jang terkenal itu. 

Pun begitu pula tampaknja dika- 
laraan partai pemerintah sendiri, Se- 
perti Masjumi, P.N.L, P.S.I., Parin- 
dra, PSS,  Parkrdo, P.K.RI., 
Partai Buruh akan dapat menzrima 
PM. Wilopo jang melakukan tugas 

Menteri Pertahanan itu. 

    

— Para mahasiswa - kedokteran di 

Dacca hari Djum'at mengadakan de 
monstrasi jang maksudnja menuntut 

kepada pemerintah supaja mengakui 
gelar kedokteran dari kuliah kedok- 
teran Dacca sebagai sjah. 

Radio Pakistan mengabarkan bah   
  

hankannja Warreuw 

SETELAH WAKIL2 partai? politik di Makasar mengadakan rapat 
fertutup untuk membitjarakan keadaan politik dan setelih mereka me- 
rumuskan suatu pernjataan dimana kepada pemerintah pusat diminta 
supaja kepada letnan kolonel Warouw sebagai pemimpin TY YII di 
berikan kesempatan untuk mengembalikan keamanan didaerah tersebut 
empat wakil dari partai? lainnja telah menggabungkan diri pada penan- 
datangan2 pernjataan bersama itu. ia 
pula pemuka Partai Sosilis Indonesia Haneng. 

Berhubung -dengan.ini disalah sewu... 

mereka “dikalangan: 

wa demonstrasi berachir dengan tia 

da inseiden. 

  

PSI Makassar Gontjang 
Permintaan 

  

Tapano: 
Pes Se 

Diantsra wakil2 tersebut terdapat 

  

Total 

DALAM SEBUAH statement- 

nja tertanggal 10 Djanuari 1952 

mengenai persoalan ,,upah surut 

buruh perkebunan Sumatera Ti- 

mur sebesar Rp. 30 djuta” jang 
tidak dibajarkan langsung kepada 
buruh sebagai jang dituntataja 

itu, D.P,P. Sarbupri . menjafakan 

terpaksa akan mengadakan aksi 

mogok total pada tanggal 25 Dja- 

nuari 1953 sebagai suatu protes 

keras terhadap tindakan sewe- 

nang-wegang dari Menteri Per- 

buruhan Tedjasukmana”. 

Selandjutnja B.P.P. Sarbupri me- 

nuntut kepada pemerintah untuk me- 

gambil tindakan tegas terhadap tin- 

dakan Menteri Perburuhan itu jang 

  

kabinet berniat meatjari orang baru . 
untuk mengisi lowongan dalam kabi- 

   

  

Sarbupr' Antjam Mogok 

1 

  

  

dianggapnja .terang2an memperkosa 
hak azasi manusia”. 1 
Kepada seluruh kaum buruh chu-t s3 

susnja dan 'rakjat umumnja  dian- 4 
djurkan serta memprotes tindakan 
Menteri Perburuhan itu, sedang ke- | 
pada semua anggota Sarbupri, chu- 

susnja di Sumatera Timura, diminta 
.Supaja Iebih mempererat persatuan 
dan membulatkan tekad, disamping 
lebih waspada dan hati2 terhadap 
kemungkinan2 provokasi jang ditim- 
bulkan oleh reaksi dan kaki-tangan- 
nja”. 

Demikian antara lain — pernjataan 
D.P.P. Sarbupri jang disampaikan 
kepada pemerintah dan semua pihak 
jang bersangkutan. 

Sebagai jang dinjatakan dalam 
statement itu, pihak Sarbupri telah 

lebih dari setahun berusaha untuk 
mendapatkan penjelesaian mengenai 
masalah “itu, jang djuga kemudian di 
ikuti olefe pihak Perbupri (Mr. Sili- 
tonga) dil. 

Pokok persoalannja, sebagai di- 

ketahui, ialah pihak buruh meng- 
hendaki supaja upah surut (dari ma- 
djikan AVROS dan D.P.V) jang 
mendjadi haknja itu, dibajarkan 
langsung kepada buruh (sebesar 
Rp. 30 djuta), sedang Menteri Per- 
buruhan memutuskan. (keputusannja 
tanggal 8 Oktober 1952) supaja upah 
surut tersebut disetorkan kepada De 
Javasche Bank di Medan sebagai 
Dana Kesedjahteraan Buruh Per- 

kebunan Sumatefa Timur”, jang di- 
tolaknja oleh pihak buruh. , 

D.P.P.  Sarbupri beranggapan, 
bahwa . hal terselenggaranja badan2 
sogjal jang dimaksudkan dalam ,.Da- 
na Kesedjahteraan Buruh” itu ada- 
"lah kewadjiban mutlak dari madji- 
kan. 

BANK GELAP TIONGHOA 
NI TAAILAND, 

Polisi Fhai telah menemukan tiga 

bank gelap Tionghoa, jang mengirim 
kan uang dari orang2 Tionghoa di 
Thai kepada keluarga mereka dida 
ratan Tiomgkok. Selandjutnja polisi 
dapat memgetahui pula, bahwa oleh 
bank2 inz djuga dilakukan pengirim 
an uang ke Rusia. Enam orang Ti-   ban umum”. (Reuter) 
onghoa telah ditangkap “ berhubung 
dengan imi (AFP). ! 
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SEMARANG, SENEN 12 DJA NUARI 1953. 

  

| Kabar Kota 
5 Tugas Baru Pak Gatot 

Diperbantukan Pada MBAD -Konp. Pang- 
paha? Kuatkan Posisi KSAD 
DJUMAAT SORE telah tiba 

TT IV, overste Bachrun bers 
jang habis 1 Ng Ke 
karta. Sore itu djuga overste I 
sedang Sabtu paginja belzu 
kan peletakan batu 
tersebut. Dalam pertjak: 
nel Gatot Subroto mer 
ti keputusan dari | 
mentara ini beliau 
Darat. Sg 

  

     

Nagan 

260 PEMUDA EX. T-P: INGIN 
BELADAR KE DIEPANG. 

Oleh Kantor Urusan Demobili- 

sant Peladjar Semarang telah diteri- 

ma surat dari Mn en 

karta, jang menerangkan a.l. Mel 

beri belendinaa pada bekas Tentara 

Peladjar diseluruh Djawa Tengah, 

untuk beladjar diluar Negeri, jaitu 

antaranja di Djepang. Dengan ada- 

nja permintaan tsb., maka dari. pi- 

hak K.U.D.P. Semarang didapat ke- 

terangan, bahwa para pemuda bekas 

Tentara Peladjar keluaran S.M.A. 

telah banjak pula jang mendaftar- 

kan diri untuk beladjar di Djepang. 

Sampai tgl. 10 Djan. ini telah 

mendaftarkan sebanjak Lk. 260 pe- 

muda Ex T.P. Berapa djumlah pe- 

muda dari Djawa Tengah jang akan 

dikirimkan ke Djepang itu, belum 

diketahui, sebelumnja akan dilaku- 

kan testing” di Surabaja, Ban- 

dung, Jogjakarta dan Djakarta. Di- 

terangkan, bahwa anggauta2 peng- 

“ udji terdiri dari Ir. Drs. L-D. Teute- 
link, Nona R.R. v. d. Meulen, sdr.2 

Suhadi dan Noerprapto. 

PERLU ADA BADAN KOREK- 

SI KEUANGAN. 

   

    
jaan sekarang jang 

ini djabatan Menteri 

Pertah ada baik dipegang oleh 

Perdana Menteri Wilopo, demikian 

Sidik Djojosukarto, ketua umum 

PNI kepada wartawan kita kema- 

ren. Lebih landjut dikatakan. sam- 

pai sekarang Pemerintah belum 

mempunjai pemandangan  mentjari 

tjalon Meriteri Pertahanan, karena 

dipandang  P.M. Wilopo sanggup 

mendjalankan tugas itu untuk bebe- 

rapa waktu jang ditentukan. Djuga 

. Pemerintah tidak merasa keadaan 

. selaku K.S.A.D. dikatakan, 

sudah begitu mendesak sehingga per- 

lu segera untuk mendapatkan Men- 

teri Pertahanan baru. k 

Mengenai Kol. Bambang Sugeng | 

En sudah 

: pada tempatnja, dan sebelumnia di 

& 

—. ne 

dah-rendahnja Rp. 4,50 sehari, ! 
dangkan bagi buruh jang meninggal |. 
dunia mendapat sokongan. uang se-| 

adakan pertemuan oleh para Pang- 

lima untuk - menentukan .sikapnja 

terhadap K.S.A.D. baru ini, Sidik 
sudah jakin Kol. Bambang Sugeng 

akan mendapat backing dari seluruh 
Panglima2. Djuga ternjata, bahwa 
Kol. Bambang Sugeng sebagai 
K.S.A.D. selalu mengadakan hu- 
bungan erat dengan Panglima Ter- 
tinggi dan Perdana Menteri, hingga 
mereka ini oleh partai2 politik, di- 
anggap trio jang kuat jang akan da- 
pat mengatasi peristiwa 17 Oktober 
itu. - 

Achirnja oleh Sidik Djojosukarto 

diterangkan, bahwa dalam soal peng- 

'hematan keuangan Negara ini, S€- 

| baiknja diadakan pembentukan Ba- 

dan: Koreksi, jang bertugas untuk 

mengontrol tentang pengeluaran ke- 

uangan, -karena seperti sekarang ini 

pengeluaran keuangan seolah-olah 

berdjalan sendiri2. Demikian sing- 

-katnja keterangan Sidik Djojosukar- 

.. to kepada wartawan kita. Perlu di- 

terangkan, bahwa kedatangan Sidik 

Djojosukarto di Semarang ini, ber- | 

sama Ki Mangunsarkoro, ialah un- | 

tuk menghadliri  Konperensi PNI 
Djawa Tengah jang dilangsungkan 

pada tgl. 10 malam Il Djan. ber- 
tempat di Balai Wartawan Bodjong. 
Adapun konperensi PNI Djawa Te- 
ngah ini ialah bersifat ..werkkonpe- 
tensi” biasa. : 

PEMBENTUKAN S.B.R. £. 
TTAB. SEMARANG. 

Hari Minggu, tgl. 11 Des. jl. ber-| 
tempat di Gris, Bodjong, telah di-| 
bentuk ,,Sarekat Buruh Rokok” tja- 

bang Semarang jang diketuai oleh 

sdr. Soetarmo dengan wakilnja sdr. 
A. Kalim. ' : 
Adapun azas dan tudjuan S.B.R. 

ini, ialah antaranja anti penindas, 
pemeras, pendjadjahan dan perbu- 
daan serta menghendaki pula terwu- 

djudnja Masjarakat Demokrasi. Rak- 
jat '” menudju masjarakat Sosialis. 
Berhubung anggauta2 S.B.R. tjabang 
Semarang ini dapat dikatakan 807: | 
lebih terdiri dari wanita, maka pro- 

gram perdjuangannja a.l. memben: 
tuk Rumah Sakit Hamil dan peme-| 
liharaan anak bagi buruh rokok, 
diuga berusaha terbentukn'a neru 
mahan bpruh rokok dan memper- 
djuangkan soal sosial dan ekonomi 
para anggautanja. Dalam rapat pem-: 
bentukan ini, telah diambil pula be-| 
berapa keputusan antaranja, a. Pi- 
hak pengusaha mengakui, bahwa 
S.B.R. adalah salah, satunja organi- 
sasi buruh jang mewakili seluruh 

  

“kaum buruh di perusahaan rokok di 
Semarang,  djuga menghendaki pe- 
netapan upah para pekerdja seren- 

se- 

besar Rp. 200.—. Dimintakan puta, 
supaja buruh diberi.S batang rokok 
kalau pulang kerdja. 

| Didapat keterangan lebih landjut, 
bahwa S.B.R. tjabang Semarang ini, 

| menaruh sympathic besar terhadap 

“ menghadiiri 
vaksentrale (S.O.B.R.I. Mereka jang 

$ rapat pembentukan 
S.B.R. tjabang Semarang ini, adalah 

“| dari Nutu, Gentong I dan II, Anak 

sinton teritang Kedudukan beliau: tani “#ikel Na Markas Besar " Angkatan 

Iman saja sedjak dulu,” 

   
   

  

kembali di Semarang panglima 
dengan kolonel Gatot Subroto, 

panglima2 territorium di Dja 
'hrun telah menudju ke Magelang. 
'ke Purwokerto untuk melaku- 
markas Depot Bataljon dikota 
t dengan wartawan kita, kolo- 

bahwa beliau kini sedang menan 
se- 

   
     

    

  

    

  

1 Dalam pada itu beliau sekali lagi | 
Idjelaskan, bahwa beliau selalu se- 

Idiakan tenaga dan fikirannja untuk 

kepentingan negara dan  rakjat 
'umumnja. ,,Saja tak mengabdi pada 
'seseorang atau salah satu party, ta- 
Ipi pada negara seluruhnja. Ini pedo 

demikian 
pak Gatot. 

Mengenai maksud  permintaannja 
pensiun, sebetulnja tidak beliau adju 
kan sebagai akibat peristiya Maka- 
sar itu: memang sedjak kembalinja 
Jogja dulu, beliau sudah pernah nja- 
|takan niatnia utk minta pensiun 
tapi ditolak oleh almarhum Pak Dir 
man. Dan lagi hingga kini beliau be 
lum pernah mengadjukan perminta- 
an tertulis untuk berpensiun ini. Me 
ngenai hasil konperensi para pangli 
ma, jg djuga dihadliri oleh Pak Ga- 
tot, beliau njatakan, bahwa konpe- 
'rensi tsb. akan membawa kedjerni- 
han dalam suasana angkatan perang 

seluruhnja. Pun dengan hasil konpe- 
rensi tadi, posisi pendjabat KSAD 
Kolonel Bambang Sugeng makin te 
guh: pak Gatot jakin bahwa berda- 
sar hasil konperensi tadi, pasti kolo 
nel Bambang Sugeng akan tetap me 
mangku djabatannja jg sekarang ini. 
demikian kolonel Gatot Subroto te- 
gaskan pada wartawan kita. 

Memang keutuhan dalam angka- 
tan perang kita sekarang harus di 
djaga benar2, sebab kalau meleset, 
akibatnja pun bisa djadi menerbit- 
kan suatu burger-ooriog jg sukar ki 
ta gambarkan betapa besar akan me 
Irugikannja kepada rakjat dan nega- 
ra kita,” kata pak Gatot. Mengenai 
maksud beliau untuk 
sPartai Korban Politik”, itu didje- 

laskan, bahwa itu. sebetulnja hanja- 

lah suatu sindiran belaka tentang ke 
adaan sekarang: tapi rupanja oleh 
sementara pers pernjataan tsb. di 

anggap suatu pernjataan jg serieus. 
Sindiran tsb. dimaksudkan, karena 
memang sekarang tak sedikit rakjat 
ig djadi bingung djadi korban serta 
terombang ambing oleh faham? se- 
mentara pemimpin? politik, jg hanja 
pikirkan kursinja sadja, demikian 
pak Gatot mengachiri keterangan- 
nja. 

LATIHAN 

Pada nanti tg. 19 Djanuari '53 

jakan diadakan latihan untuk ang- 

gauta2 Staf TT IV phase II. Bersa 

maan waktunja dengan latihan Staf 

TT IV ini, di Magelang djuga dimu 
lai lichting ke III bagi 80 orang ko 
'mandan peleton selama 12 bulan. 
Kemudian pada tg 25-1-53 20 orang 

ri seluruh Terr. IV akan mendapat 
latihan pula selama 1 bulan di Ba- 
taljon Genie Magelang. 

CAMPAGNE PENERANGAN. 

Pada te. 8 s/d 13 Djan. ini Biro 

Bat Sie V Staf TT IV telah 

Imengadakan campagne penerangan 

(dengan disertai pemutaran pilem da 

lam kamp2 tawanan SOB diwilajah 

R..15. 

PENDAFTARAN SISWA 

K.P.U./C. 
Inspeksi Pendidikan 

Propinsi Djawa Tengah mengabarkan 

Ibahwa mulai kini telah diadakan 

pendaftaran tjalon siswa KPU/C di 

'tempat sdr. Hermaij Djumany, Pro 

's0 III/38 Semarang pada tiap2 hari 

Selasa, Kemis dan Sabtu, djam 16.30 

18.00. Pendaftaran ditutup pada 

tg. 28-1-”53. 

| KONGRES SOBSI TJABANG 

SEMARANG, , 

Pada nanti achir bulan Pebruari 

11953 SOBSI tjab. Semarang akan 

mengadakan konggres. Berhubung de 

Ingan itu suatu panitya telah diben 

tuk dan terdiri dari 14 bagian jang 

'dipimpin oleh sekretaris umum sdr2. 
'Karsanto dan Sutarto. 

| TANAH PARTIKULIR BULU 
DIBELI PEMERINTAH, 

Tanah Partikulir Bulu Semarang, 
jang luasnja Lk. 108 H.A. bersama 
10 rumah diatasnja, baru2 ini oleh 
Pem. Pusat telah dibeli seharga I.k. 
Rp. 2.500.000,—. Tanah tsb, ialah 
'diperuntukkan guna perluasan Kota 
Besar Semarang. Mengingat perlua- 
'san Kota Besar Semarang akan me- 
makan waktu lama sekali, maka 
loleh Pem. Prop. Djawa Tengah se- 
'belumnja akan diusahakan membu- 
ka beberapa ,,bedrijfsschool” umpa- 
manja Sekolahan pemerahan susu 
(dsb.-nja lagi. Pendirian .,bedrijfs- 
school” ini, dianggap penting, ialah 
sekedar mengurangi para pengang- 
gur jang makin hari djumlahnja ma- 
Ikin bertambah banjaknja. 

TRAKTOR2 UNTUK. 
D1. TENGAH. 

| “Banon wakil kepala Inspeksi Dia- 
watan Pertanian Propinsi Djawa- 
Tengah menerangkan, bahwa dalam 
tahun 1953 Inspeksi Djawatan Per- 
tanian Djawa-Tengah akan meneri- 
ma S buah traktor pertanian dari 
luar negeri. Tahun jg sudah telah 
diterimanja 10 buah dan  kesemua- 
nja itu kini sedang dipasang untuk 

  

pendirian | 

Bentara M.T.O. (Motor Techniek) da 

Masjarakat |- 

      

   

    
Takan Tg Lalu 

pekerdjaan umum dan tenaga 
garis2 besar daripada 

ma2 mengutamakan 
penting sekali bagi 

sih kekurangan produksi beras. 

Menteri menerangkan, bahwa 
tihua jg lalu untuk irigasi dise 

ia rupiah. Pekerdjaan jang besar 
jang telah dikerdjakan adalah: 
waduk Tjatjaban (90 djuta M3), 
waduk Darmo di Tjirebon (kapa 
sitet 40-a 50 djuta M3): 3 wa 
duk ketjil di Solo: di Djawa Ba 
Tat Waduk Barubuk didaerah Kr. 
xvang jg sudah selesai dikerdja 

Ikan. Tetapi berhubungan dengan 
keadaan keamanan, belum diadz 
kan pembukaan dengan resmi. 
Djuga di Djawa' Timur pemba 
|ngunan irigasi dilakukan, jaitu 
Kali-Sampian-Werken. 

Kebanjakan dari pekerdjaan di 
lapangan irigasi ini : 
»ekerdjaan rehabistasi. — Diluar 
Djawa dilakukan perbaikan dari 

sih belum selesai —, pelaksanaan 
'polderplan Kalimantan,  perbai- 
kan irigasi didaerah transmigras 
Sumatra Selatan. 

Selainnia itu oleh kementerian 
pekerdjaan umum diuga | diher 
kan sokongan bagi irigasi desa 

— jang biasanja dipikul c!eh de 

sa sendiri— sebanjak 122 djuta. 
Banjak bendungan air desa, jang 
tidak kuat oleh pekerdiaan umvm 

dibuat permanen, sehingga djika 

Isupun terdjadi bandjir dap-: t 
han. : 

Perumahan rakjat. 

Mengenai perumahan rakjat men- 

teri Suwarto — menerangkan, bahwa 

tahun 1952 disediakan anggaran be 

landja 40 djuta terhadap 17 djuta 

untuk tahun 1951. Dari anggaran 

ini kota2 besar mendapat bagian. 

Mengenai hal ini menteri menerang 

kan, bahwa pemerintah mendirikan 

perumahan rakjat teristimewa untuk 

menolong pegawai2 ketjil, bukan 
hanja pegawai pemerintah tetapi 
djuga partikelir. Tidak  dimaksud- 
kan oleh pemerintah untuk memberi 
kan rumah2 ini kepada orang ' jang 
berharta. - Rumah2 ini kemudian di 
berikan kepada jg membutuhkannja 

dengan pembajaran berangsur2. Ra- 
ta2 rumah  sematjam ini berharga 

Rp. 12.000,—. Di Djawa .rumah2 
sematjam ini jig telah didirikan pe- 
merintah telah habis terdjual. Di- 
luar Djawa masih belum habis, ka- 
rena harganja . lebih mahal  berhu- 
bung dengan mtahalnja harga ba- 
han2. 

Listrik. 

Dilapangan perluasan tenaga lis- 
trik menteri menerangan, bahwa te- 
lah didirikan diesel agregaat di An- 
tjol Djakarta dengan kekuatan 12. 
000 KW. jg sudah selesai sekarang 
6000 KW., dan ini diharapkan akan 

selesai seluruhnja pada pertengahan 
tahun ini. Selandjutnja di Karet, 
Djakarta didirikan pula satu diesel- 
agregaat dengan kapasitet 12000 
KW. Perumahan bagi pembangunan 
tenaga listrik ini 9096 sudah sele- 

sai. Diharapkan, bahwa ini akan se- 
lesai seluruhnja dalam tahun 1954. 

Selandjutnja dilakukan pula peker 
djaan2 perluasan daripada sentral 
tenaga air di Djawa Barat, Djawa 
Tengah. Djawa Timur, di Bengku- 
len, Sumatra Tengah, Sulawesi Uta- 
ra dan lain-lain. 
Tahun ini sedang diadakan per- 

siapan untuk mendirikan stroom- 
centrale di Tandjung Priok, rantja- 

| ngannja (ontwerp) akan selesai per- 

  
tengahan tahun ini. ' 

Projek Tjitarum. 
Selandjutnja menteri Suwarto me- 

nerangkan, bahwa kini sedang diada 
kan persiapan2 bagi pelaksanaan 
Tjitarum-plan dari Prof.  Blommen- 

stein. Menurut rentjana ini akan ter 
djadi dari 2 bagian, 1. Bovenstroom 
(didaerah Tjimahi) dan 2. Djatiluhur 
di Purwakarta. 
Mengenai rentjana Djatiluhur ini 

menteri menerangkan, bahwa opna- 
menja kini sudah selesai dan seka- 
rang sedang dibuat projeknja. 

Menurut rantjangan, maka projek 
Tjitarum ini akan memberikan tiga 
faedah: 1. memberikan tenaga lis- 
bin 2. irigasi dan 3. mentjegah ban 

jir. : 

Pembangkit tenaga listrik projek- 
Tjitarum ini kalau sudah selesai 
akan dapat memberikan aliran lis- 
trik 100.000 KW. Rentjana ini perlu 
dilaksanakan, karena kalau tidak 
Djawa Barat senantiasa akan keku- 
rangan tenaga listrik. Bilamana ini 
selesai, maka selainnja penerangan 
rumah2 terpenuhi, djuga dapat di 
adakan perluasan industri. 

.. Untuk keperluan irigasi plan- 
Tjitarum ini akan  tjukup mempu- 
njal persediaan air. Minimum bisa 
dialirkan air 100 M3 setiap detik, se 
hingga dengan demikian sawah dise 
kitarnja jg luasnja 60.000 H.A. (ig 
sekarang sudah ada irigasinja) dapat 
diairi terus menerus, djuga dalam 
musim kemarau. 
Waduk Djatiluhur ini djika sudah 

selesai nanti akan dapat menjimpan 
air 25 milliard M3 air. Dan bila: 
mana seluruh persawahan disekitar 

  

KETJELAKAAN LALU 
LINTAS 

Hari Sabtu 10 Januari '53 pu- 
kul 16,00 dua anak dari kam- 
pung Seteran Dalam,  masing-2 
serumur kl 9 dan 1i tahun, jang 
baru berbontjengan sepada didja- 
lan Seteran muka  penginepan 
Sampurna ketabrak jeep H. 3386 
Kedua anak dengan  sepedanja 
masuk dibawah jeep, dan keluar 
dengan luka-2 ringan setelah jeep 
aja diangkat keatas oleh bebera- 
pa orang. Selandjutnja kedua 
anak diantarkan kerumih sakit 
untuk diperiksa, sedang jeep de   selandjutnja dipergunakan — ditem-   Ibu, Bengawan Solo dil-nja. 

x 

pat2 jg membutuhkan. 
ngan sopirnja dibawa kekantor 
polisi untuk diurusnjaxs      

di.kan anggaran belandja 75 dju | 

merupakan | 

| pengairan di Atjeh — tetapi ma | 

    

  

      

Sumatera - 
Kementerian Pekerdjaan Un 2 

Mementingkan Pembikinan Irigasi Bu. 

DALAM PERTJAKAPAN dengan wartawan kita, menteri , Ir. Suwarto telah membe 

jang mendjadi tugas kementeriannja. Menteri Suw: 
menerangkan, bahwa dalam lapangan pemba 

Penekanan lapar 
onomi Ind onesia 

banjak bahan makanan. Terutama 

t 

  

  

   
Ba 

ya 

aan Umum   

   

     
   

alam 

nja (90.000 HA) sudah mendapat | 
irigasi, ini seluruhnja dapat di 
oleh waduk ini. Menurut menteri 
projek ini bisa selesai dalam tahun 

   

  

dapatla a 1 
annja. Rentjana Tjitarum ini akan 
memakan biaja 20 djuta rupiah. 

| Tentang nasiorabsasi — teuagu 
istrik, menteri menerangkan, bah 

| ya nasionalisasi ini bisa direalisir 
sada achir 1953. Menurut konse 
si sebelum dilakukan nasionalisa 
si harus ada pemberitahuan dahu 
u dalam masa 8 sampai 18 bu 
an. Tentang j listrik 
sOGEM”  masa-pemberitahuan- 
1ja 1 tahun. 1 
“Perusahaan2 listrik 1007o par 

dkelir jg akan dinasionalisasi me 
wakili harga 100 “djuta. Menter: 
menerangkan pula, bahwa pemba 
jaran daripada naasting ini bisa 
Silakukav dgn berangsur2, hal 
mana diatur djuga kemungkinan 
aja dalam perdjandjian KMB. 

Pembangunan djalan2. 
Mengenai 

raja menteri menerangkan, bahwa 

tahun jg lalu disediakan anggaran 
75 djuta. Terutama dilakukan peker 
djaan rehabilitasi. Di Kalimantan 
ada pembuatan djalan baru, demiki- 
an pula di Sumatera Selatan. 

Jang sekarang sedang diadakan 
persiapan - ialah pembuatan djalan 
raja dari Sumatera Utara keselatan, 
ig merupakan pekerdjaan raksasa. 
Pandjangnja djalan jg akan dibuat 
ini meliputi 2600 KM. Untuk ini 
dua orang insinjur Djerman telah 

mengadakan penindjauan dan mem- 
berikan laporan serta nasehat2. Ka- 
lau nanti sudah ditentukan  trace2- 
nja maka baru akan dilakukan op- 
name. Untuk mempermudah peker- 
djaan akan dipergunakan pula po- 
tret2 udara. 

Untuk pembuatan djalan di Suma 
tra ini,  biajanja ditaksir Rp. 800. 
000,— tiap2 KM. Tetapi djalan ini 
penting sekali bagi ekonomi Indone 
sia. Rentjana ini menurut menteri ti 

dak dapat dilaksanakan dalam djang 
ka pendek, tetapi dalam djangka 
pandjang. Penjelenggaranja akan di 
djalankan demikian, jaitu jg pen- 

ting2 dahulu diselesaikan dari bagi- 
an2 djalan jg direntjanakan itu. Tje 

pat tidaknja selesai djalan ini ter- 
gantung kepada keuangan negara, 
karena  seluruhnja paling sedikit 

akan memakan biaja 2 milliard. 
Dalam pembuatan jek ini 

kesukaran terdapat aa tidak 
ada tersedia tenaga2 ahli didalam 
negeri, sehingga dgn demikian 
perlu dipergunakan ahli2 luar ne 
geri. 

Kementerian pekerdjaan umum 
dilapangan djalan . raja hanja 
mempunjai 3 insinjur dipusat 
dam 4 didaerah, sedangkan masih 
perlu banjak sekali ahli2, ,,Kalau 
kita hanja menggantungkan diri 
pada tenaga jang ada maka kita 
tak akan dapat bisa menjelesai 
kan rentjana2 itu,” demikian men 
teri. 

Seterusnja menteri  menerang 
kan, bahwa sekarang sudah dimu 
lai dgn persiapan2 untuk mem 
buat djalan antara Bandjarmasin 
dan Pontianak. Di Sulawesi dja 
lan2 ig menghubungkan Sulawesi 
Selatan dan Tengah sudah  tju 
kup. Jang sekarang akan diper- 
baiki ialah perhubungan antara 
Sulawesi Tengah dan Sulawesi 
“tara. 
aa “33 

Mengenai renfjana jang ada 
sebelum perang untuk membuat 
djalan dipantai Selatan  Djawa 
menteri menerangkan, bahwa hal 
itu sekarang masih belum dipikir 
kan. Itu katanja sekarang tidak 
begitu penting, sedangkan biaja 
nja besar sekali. 5 

Dahulu pemerintah Belanda 
memikirkan membuat djalan itu 
ialah karena pertimbangan perta 
hanan. Sean ra sekarang kita 
membuka djalan2 baru itu ialah 
untuk membuka daerah2, demiki 
an menteri. 

Pembikinan gedung2. 
Dalam tahun 1952 disediakan 

belandja sebesar 340 djuta untuk 
pembuatan gedung2 negeri guna 
keperluan kantor2 pemerintah, se 
kolah2 asrama mobrig dan seba 
gainja. Uang ini sudah dipergu 
nakan seluruhnja. Jang  baniak 
sekali menelan biaja ialah pem 
buatan gedung2 sekolah. 

Untuk tahun 1953 disediakan 
belandja 130 djuta bagi pembua 
.tan gedung2 ini. 

Tentang pendirian gedung uni 
versiteit Gadjah Mada menteri 
menerangkan, bahwa ini tidak 
dapat diselesaikan dalam waktu 
singkat karena kurangnja biaja. 

5 Tahun 1953 
Mengenai anggaran  belandja 

1953 menteri menerangkan, bah 
wa tahun ini adalah tahun ber 
hemat. Akan diusahakan dgn be 
landja jang terbatas ini mentjapai 
hasil jang sebesar2-nja. — Angga 
ran 1953 ada- kira2 700.000.000. 
Dari djumlah mana sebahagian 
besar dipergunakan untuk  kapi 
taalsuitgaven. Menteri menam 
bahkan, bahwa setjara persentasi 
kementerian pekerdjaan umum 
mempunjai kapitaalsuitgaven ter 
besar dibandingkan dgn kemente 
rian2 lainnja. 

Dalam rentjana pembangunan 
menteri mengatakan, bahwa prio 
riteit pertama ia berikan kepada 
irigasi. 

Kedua pembangunan  djalan2, 
ketiga listrik” dan ke-empat peru- 
mahan rakjat untuk masin?2 itu 
disediakan anggaran berturut: 
30 djuta, 80 djuta 130 djuta (da 
lam djumlah ini termasuk 40 
djuta untuk memberikan pindja   

luasan) dah 20 djuta. 

man kepada perusahaan2 listrik 
partikelir untuk pekerdjaan per 

0 ea £ aa EN 

, sehingga pada awal 1954| 
ah dimulai dengan pelaksana-| 

pembangunan djalan2| 

    

  
Desa Selsey, Inggeris, jg terletak dipinggir laut, agaknja sudah tidak bi- 
sa tertolong lagi. Tiap tahun laut me-longsorkan Ik 50 yard dari tanah- 

nja, hingga bisa diduga tidak lamalagi desa tadi akan di-,tjaplok” se- 
luruhnja oleh laut. Hingga sekarang sebuah geredja dan satu 
terendam air laut. 

park telah 

|. "3 

  

    
  

Perbaikan Hac 
Akan Diadakan Kongres 

    
Urusan Hadji Sedunia 

“Di DJAKARTA atas inisia tif beberapa pemimpin Indonesia 
bersama Chalil Abu! Hudud dari Djam'ijatul  Hudjadj Libanon 

dan Lembaga Pakistan di Djakarta, telah diadakan pertemuan un- 
“tuk membitjarakan soal2 disekitar! perba kan perdjalanan Hadji 

di Hedjaz, demikian diumumkan oleh Panitiz Persiapan Kongres 
Urusan Hadji Sedunia, jarg belum iama berselang dibentuk di 
Djakarta. Sesudah berkali2 dirundingkaa, cam.kian pengumuman 
itu lebih landjut, maka diputuskan, perlunja diadakan kongres 
(pertemuan jang lebih besar), jang me” r5' ss'uruh negara2 Islam 
jarg wakturja nanti ditentukan d be'akarz. 

  

Politik Dlm 
Sekolahan 1 

Sebab2 Sekolah Rakjat 
Tionghoa Jogja Ditutup 

  

SEKOLAH RAKJAT Tiong 
hoa di Jogia sediak beberayga hari 
ig lalu telah ditutup sesuai dgn 
perintah dari Kementerian P. P. 
dan K. 

Dalam surat perintah tsb. tidak 
diterangkan sebab2 penutupan se 
kolah tsb., hanja diduga perintah 
tsb. ada hubungan dengan adanja 
kekeruhan dikalangan guru2 dise 
babkan adanja dua aliran dikala 
ngan mereka, jaitu aliran RRT 
der Tiongkok Nasionalis. 
Menurut kalangan — pemerintah 

daerah, sebab2 penutupan sekola- 
han tsb. ialah karena ada tanda2 
jg menundjukkan bahwa didalam se 
kolahan tsb. diadjarkan soal2 poli- 
tik jg dianggap sangat berbahaja ba 
gi pendidikan kanak-kanak. 

Akibat dari ditutupnja sekolahan 
tsb. maka I.k. 1200 murid kini ter- 
lantar pendidikannja. 
Berhubung dengan peristiwa tsb., 

pihak C.H.T.H. di Jogjakarta telah 
mengirimkan kawat kepada Menteri 
P.P. dan“ K., mendesak agar supaja 
sekolahan tsb. segera dibuka kemba 
li dan sebab2 penutupan sekolah tsb 
diminta supaja diselesaikan setjara 
tersendiri. 

Pertimbangan? tsb. diambil terle- 
pas daripada soal? politis. 

Perhatian ig berwadiib. 
Dalam hubungan ini dapat dika- 

barkan, bahwa pada tgl. 6/1 jg lalu 
telah tiba di Jogja rombongan jg 

terdiri dari wakil2 Kementerian PP 
dan K., Kementerian Dalam Negeri. 
Kedjaksaan Agung dan Kepolisian 
Negara. 

Rombongan dari instansi2 pusat 
itu bermaksud mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pihak pelbagai in- 
stansi pemerintahan di Jogja antara 
lain mengenai soal2 jg bertalian de- 
ngan dunia pendidikan didalam ka- 
langan masjarakat Tionghia. 
Rombongan kemudian melandjut- | 

kan  penindjauannja ke Djawa Ti- 
mur dan Sunda Ketjil. 

Gunung Idjen 
Bekerdja Lagi 

SEDJAK HARI Selasa minggu 
Y. kawah gunung Idjen telah ke 
Hhatan giat lagi, demikian ketera 
ngan jg diperoleh P.L-Aneta dari 
pihak resmi. Pada hari Djum'at 
suhu dikawah naik sampai 41 de 
radjat Celcius, sedang  biasanja 
harja 30 deradjat. Selandjutnja 
kelihatan pula hertambahnja gas 
ig keluar. Air dikawah telah naik 
permukaannja sampai 3 meter 80 
dibawah batas maximum. 

Selekas permukaan air dika- 
wah naik sampai 2.20 meter di- 
bawah batas ini, pintu2 air didin 
ding kawah harus dibuka jakni 
untuk  mentjegah, bahwa 
suatu letusan terlanrpau banjak 
air turut dilemparkan keluar. Air 
didalam kawah jang  warmanja 
keputih-butihan mempunjai aki- 
bat jang merusak bagi pertanian 
dan diika perlu untuk mengalir- 
kan air itu, maka saluran2 peng- 
airan harus ditutup terlebih dulu 
untuk mentjegah kerugian2 bagi 
sawah2. 

  

SIARAN R.R.I. SMG, 
Senen, 12-1-1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 

Taman Kanak2: 17.30 Pengumum- 
an: 17.45 Orkes Studio Bandung, 
18.00 Artie Shaw dengan orkesnja, 
18.15 Tjiptaan Schuber &  Liszt: 
18.30 Anekawarna, 19.00 Tanda 
waktu — warta berita: 19.10 Ibu 
Kota hari ini: 1830 Tindjauan luar 
negeri: 19.30 Senandung Hidup, 
20.00 Sari warta berita: 20.05 Siaran 
Pemerintah: 20.30 Rudjak  Uleg: 
21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 

Tindjauan Tanah Air, 21.30 Mana- 
suka: 22.00 Warta berita: 22.10 Pro-   grama esok hari: 22.15 Manasuka, 

"23,00 Tutup. 

pada | 

. 

Untuk melaksanakan kongres tsb 
maka dibentuk Panitia Persiapan 
Kongres Urusan Hadji Sedunia: pa 
nitia mana diberi tugas mengadakan 
hubungan dengan organisasi2 Islam, 
baik dinegara? Islam maupun dilain 
nja. . 

Panitia tsb baru terdiri dari wa- 
kil2 Indonesia, Libanon dan Pakis- 
|tan, berkedudukan buat sementara 
di Djakarta, dengan susunan pengu- 
rus sebagai berikut: 

Ketua: K.H.M. Dachlan dari Indo 
nesia, wakil ketua I: H. Chalil Abul 
Hudud dari Libanon, wakil ketua II: 
Dr. Nazir Mohamad- Awan dari Pa 

kistan, dan beberapa orang anggota. 
Demikian pengumuman itu. 

Mengingat usaha panitia ini ada- 
lah usaha besar dan menghendaki te 
naga dan fikiran jang tidak sedikit, 
maka panitya itu berseru kepada se- 
luruh  organisasi-organisasi Islam 

dan pemuka-pemuka kaum Muslimin 

diseluruh dunia, supaja memberi so 

kongan dan bantuan sepenuhnja ke 

pada panitya, baik jang berupa mo- 
reel maupun materieel. 

Selain bantuan dan sokongan jang 
diharapkan, djuga diminta supaja 
organisasi2 Islam itu, menjampaikan 
usul2 dan andjuran2 jang mengenai 
usaha2 perbaikan keadaan Hadji, ba 
ik dalam perdjalanan ataupun di He 
djaz. Usul2 dan andjuran2 itu akan 
didjadikan bahan pembitjaraan dalam 
kongres itu nanti. Demikian pengu- 
muman tsb. 

Pengangkatan itu adalah suatu 
untuk mendapatkan penjelesaian 
waan, bahwa Islam di Masjumi 

istimewa dari Masjumi. 

Kemudian mengenai soal keolahra 

gaan diterangkan, tidak ada djelek- 
nja gadis kita berolahraga dengan tja 

ra jang tidak melanggar kesopanan 
Islam. Sebagai bukti diterangkan, 
bahwa wanita Islam Pakistan berma 

in olahraga pula dengan memakai tje 
lana pandjang bertali dibagian bawah 

(pofbroek), sehingga pakaian itu ti 
dak mendjadi rintangan malah me 
reka kelihatan lebih ,,menarik”. Un 

tuk sport berenang “dapat diadakan 
tempat tersendiri, kata Natsir. 

Perlu tahan udji. 
Dalam pada itu dalam chotbah- 

nja dimesdjid Bondowoso Natsir an 

tara lain berkata: 

Rasulultah pernah bersabda, bah- 

pendjuru musuh Islam akan menda 

tangi umatnja,s sebagai menghadapi 

makanan dalam hidangan” dengan 

tidak mempunjai ketakutan, ini bu- 

kan karena umat Islam mendjadi se 

dikit, tetapi karena umat. Islam keti 

ka itu ibarat sampah jg terapung- 

apung. 
Umat Islam ketika itupun lemah 

karena sifat wahannja jg berarti ra- 
kus dan bentji pada mati. 

Kata Natsir selandjutnja, . untuk 
menghindari ini umat Islam harus 
sabar dan tahan wudji jg tak kenal 
tunduk dengan di-ikuti oleh djiwa 
ig besar. 

Dapat diterangkan dengan ada- 
nja kundjungan Moh. Natsir dan 
Misbach kaum muslimin Bondowo- 
so meluap-luap memenuhi mesdjid 
sampai emper-muka, malah anggota 

Bataljon 514 sebagian besar bersem 
bahjang diatas rumput dihalaman 

Penari2 Bali Akan 
Diperkenalkan Pada 

Radja Belgia 
Djumahat jl tiba di Brussel dgn 

pesawat terbang istimewa rombongan 
penari Bali dari Amerika Serikat de 

ngan mendapat sambutan hangat. da 
ri “pihak perwakilan Indonesia di 
Brussel, pers film dan radio. Pdda 
hari Senin ini digedung kedutaan In 
donesia akan diadakan resepsi dan 
pertundjukan tari Bali bagi kalangan 
seni Belgia. 

Pada tg 15/1 jang akan datang 
akan diadakan pertundjukan-pertama 
digedung komedi de la Monnale, jg 
akan dihadiri oleh Radja" Boudewijn 
dan para pengiringnja. Diwaktupau 

ze para penari akan diperkenalkan 
kepada radja. 

Di Brussel akan diadakan 4 ma- 
lam pertundjukan, selandjutnja di 
Gent, Antwerpen dan Luik. Pada tg. 
17/1 diberikan pertundjukan-siang 
untuk pemuda dan para peladjar. 
Orang2 Indonesia di Amsterdam 
akan datang di Brussel untuk meng-   hadiri pertundjukan ini. Demikian 
»Antara”. 

    

  

ANEKADIAUN ieii 
Demak 

TANGKAPAN2 LAGI Di 
DEMAK. 
Menjambung berita tentang ada- 

nja penangkapan2 di Demak lebih 
landjut dari fihak jang mengetahui 
didapat kabar, bahwa beberapa hari 
il. telah dilakukan lagi penangka- 
pan2 sebanjak 29 orang. Tetapi se- 
telah diperiksa, orang2 tahanan tadi 
lalu dilepaskan lagi: hanja 4 orang 
masih terus ditahan, karena ada 
dugaan2 bahwa orang2 tadi sedikit 
banjak ada sangkut pautnja dengan 
gerakan DI. Sebagaimana dikabar- 
kan, dihalaman mesdjid Demak te- 
lah diketemukan sendjata dan pelu- 
ru-peluru jang diduga djadi milik 
gerakan tadi. Sampai kini fihak jang 

berwadjib masih giat melakukan 
penjelidikan teliti tentang soal ini. 
Penangkapan2 ini adalah ekor dari 

hasil penahanan pasukan2 istimewa 
DI di Solo baru2 ini. 

SOLO 
HISSBI BERDIRI DI SOLO. 
Wakil2 Serikat2- Buruh jang be 

lum masuk dalam salah satu vakcen 
trale di Solo dalam konperensinja ba 
ru2 ini telah memutuskan mendiri- 
kan Himpunan- Serekat-Serekat Bu- 
ruh Indonesia (HISSBI) tjabang Su- 
rakarta dipimpin oleh 3 orang for- 
mateur, jalah: Susanto, A. Sudarmo, 
dan S. Dwidjo. 

35 DALANG MENINDJAU 
SOLO. 

Pada pertengahan bulan ini ditung 
gu kedatangannja di Solo, 35 Orang 
dalang dari seluruh wilajah Djawa- 
Tengah jang telah selesai dilatih ten 
tang ilmu pedalangan di Semarang 
selama beberapa bulan. 

Di Solo mereka itu akan menindjau 
beberapa object jang rapat hubungan 
nja dengan ilmu pedalangan, dianta 
ranja keadaan bagian2 kraton Solo, 
Meseum Radyopustoko dsb. 

Untuk menjambut kedatangan me 
reka, oleh Himpunan Budaya Sura 
karta akan diadakan tjeramah bagi 
mereka tentang: Tugas kewadjiban 
dalang dewasa ini. 

HARI DIPONEGORO. 
Hari Pahlawan Diponegoro (wafat 
8 Djanuari 1855) pada tg 8 Djanuari 
petang diperingati oleh segenap ke- 
lompok2 Pandu Rakjat Indonesia So   lo dengan mengadakan upatjara per 
ingatkan dikelompoknja masing2. Da 

nii 
lam peringatan tsb. diriwajatkan ke 
pahlawanan dan pengorbanan pahla 
wanan Pangeran Diponegoro terha 
dap nusa dan bangsa, dengan mak 
sud mempertebal rasa kebangsaan pa 
da para pandu. 
Disamping itu para pandu kemudi 

an disebar keseluruh pelosok kota 
Solo untuk membagi2kan gambar 
pahlawan Diponegoro kepada pendu 
duk dengan tjuma2. . 

Pembagian gambar2 Pangeran Di 
ponegoro tsb dimaksudkan selain se 
bagai penghormatan, djuga agar su 
paja almarhum lebih dikenal oleh 
rakjat seluruhnja, jang sebagaian be 
sar belum memiliki gambar  pahla- 
wan kita tersebut. 

Untuk keperluan itu oleh Pandu 
Rakjat Indonesia Surakarta disedia- 
kan beberapa ribu gambar. 

MAGELANG 
SUBURKAN TANAH. 

Seluas tanah 3000 Ha dan 2000 
Ha. kepunjaan pemerintah (GG) di- 

pantai selatan daerah ketjamatan Mi 
rit, Ambal dan Petanahan kebupaten 
Kebumen, jang dalam djaman Dje- 
pang merupakan hutan alang2, seka 
rang sebagaiannja sudah dapat dita 
nami padi gogo berseling dengan ka 
tjang tanah, kedele dan ketela ram 
bat. Sementara itu didaerah ketjama 
tan Sadang, didesa Tlogopragoto Mi 
rit dan Karanggadung Petanahan se 

luas tannah 60 Ha kini sedang dita 
nami djambu mete, saman, njam- 
plung. temu lawak dil. agar tanah jg 
kurus dikemudian hari mendjadi su 
bur. Setiap hari dikerdjakan oleh Ik 
S00 orang termasuk murid2 sekolah 
rakjat setjara gotong rojong. Dalam 

Islam DiMasjumi 
Islam Etiket”? 

Kata Natsir: Masjumi Sbg Par- 
tai Politik Merr perdioongkan 
Terlaksananja Adjaran Islam 

PENGANGKATAN Kolonel Sadikin bukan karena tekanan 
Masjumi kepada Prawoto, demikian kete 
lam pers interview satu djam ton HP, dengan wartawan2 Besuki. 

pergi 

keterangan Moh. Natsir da- 

ksanaan konsepsi pemerintah 
inap, Mengenai adanja dak- 
adalah Islam etiket”, Natsir me- 

negaskan, bahwa Masjumi sebagai pertai politik beusaha dan mem perdjuangkan terlaksananja adjaran Islara, sedang jang mengenai 
pendidikan dalam lapangan agama adalah mendjadi tugas anggota- 

  

wa pada 3uatu ketika, dari segenap |. 

K.A. Maos-Bandj ar 
. Diserang 

Masinis Dan »toker 
Luka2 : 

KERZETA-API pagi Maos-Ban- 
cjzr pada hari Rebo jl. kira-kira 
tjam 7.30 diantara setasiun Ku 
bangka.gkung - Kawunganten te 
ah mengalami serangan dari se 
geromboian bersendjata jg djum 
mhnja ditaksir ada 250 orang. 
itoker dan masinis tidak luput 
Uari sasaran peluru dan kedua- 
tuanja mendapat Juka2. Stoker 
kena sebelah tangannja dan ma 
sinis kena disebelah belakang dari 
lehernja. 

Diantara para penumpang tak 
ada jaiig mendapat tjelaka. Kere- 
ta api dapat meneruskan perdja- 
janannja sampai ketempat aman. 

Fihak tentara melakukan  pe- 
ngeiaran dan gerombolan pun 
septra mengundurkan diri. Bura- 
ja djumlah korban belum diketa- 
.a. Jang pasti ialah bahwa se- 
orang peaduduk tertcmbar dan 
Luabekor kerbau mati kena pelu- 
ru mortir. 

Pada hari itu perdjalarsn ke- 
reta api selandjutnja tidak men- 
dapat gangguan dari gerombolan. 

  

“G.H. T.G. S. Djuara 
Kompetisi PSIS jang berlang- 

sung pada hari Saptu sore dilapa- 
ngan Siadion Semarang ant:ra 
Kes. Polisi dan Union berachir 
1—0 untuk -Polisi. Angka terse- 
but ada diluar duga'an mengingat 
akan kedudukannja Union dalam 
kompetisi PSIS. Goal tersebut te- 
lah dibikin oleh Polisi waktu per 
tandingan  berdjalan  bebersna 
menit. Ketika pertandingan ham- 
pir selesai suatu pelanggaran bo- 
la dengan tangan telah dilakukan 
oleh salah seorang dari Polisi, 
tetapi Tjien Hiap jang mengam- 
bilnja bola telah kirim bola ke- 
samping. Dengan demikian maka 
achirnja angka tetap 1—0 untuk 
Polisi. 

Ta Chuns Sze djuara, 

Kekalahan dari 
Union itu membikin 
Ya Chung Sze dalam kompetisi 
PSIS makin teguh dan . setelah 
main serie pada hari Minggu so- 
re dengan SSS, jaitu 3—3 dapat 
dikata iang kedjuara'an PSIS ta- 
1un 1952/”53 sudah masuk ke- 
dal:m kantongnja Ta Chung Sze. 
Kita punja p.f. 

Selama kita mengikuti djalan- 
nja kompetisi PSIS, ternjata per- 
tandingan jang terbaik adaiah pa 
da hari Minggu sore, ketika TCS 
telah berhadapan dengan SSS. 
Dari permulaan sampai achir per 
iandingan berlangsung dengan 
seru. Kalau dalam tempo 15 mz- 
nit TCS telah ketinggalan 3—0, 
orang dapat membajangkan bet.- 
pa hebat SSS telah bikin perlaw.:- 
nan. Goal2. jang telah  ditjitak 
den S5S, jaitu Djono dan Krs- 
LiOno sesungguhnja ada heoat be 
tul, tetapi jang ditjitak oleh Kis- 
Owo adalah .kesalahannja Han 
Siong, pada waktu mana ia ma- 
dju kedepan untuk samber bola 
lu 11c1eset dan achrinja kena di- 
sead oleh Kissowo kedalam dosi 
janz kosong. Sekalipun TCS te- 
lah ketinggalan 3—0, namun pa- 
ra pemain tetap radjin dan pe- 
nuh dengan semangat. Begitulah 
Kiong. Hoo berhasil ,bikin tegen- 
purt dgn menendang bola kepo- 
djok. TCS terus merangsek dg he 
Oat. Walaupun demikian Kahono 
dan Tedjo telah membelakan ben 
tengnja dengan seru. Dekat half- 
tim» Thiam Liong dapat menge- 
tjilkan angka mendjadi 3—2. Da 
lam babak kedua pertandingan 
pun berdjalan makin seru. Satu 
sama lain pihak tidak suka  me- 
njerah, Dalam kedudukan me- 
ngurung achirnja Ing Liang bisa 
b.k.n angka mendjadi 3—3. Sam- 
pai pada sa'at ini orang menjak- 
sikan moment2 jang hebat dari 
kedua belah pihak. Beberana kali 
Han Siong maupun Kamali diu- 

dji, tetavi berdua pendjaga ga- 
wang ini undjuk permeinan jang 
safe sehingga sampai wasit mem- 

pada Kes. 
kedudukan 

  

  gerakan ini bibit disediakan oleh 
Djawatan Pertanian ' Kedu dengan 
tjuma2. Oleh bupati Kebumen didja 
minkan bahwa, utk. menghadapi mu- | 
sim patjeklik jg akan datang oleh pa ' 
mong-pradja sudah disediakan bibit. 
Dengan keadaan baru ini kemungki 
nan berdjangkitnja kembali .shonger 
oedeem” didaerah Kebumen tipis se 
kali. 

BENDUNGAN KAL!GEN- 
DING ROROL,. 

Bendungan di Kaligending kabupa 

ten Kebumen, jang baru sadja selesai 

diperbaiki, akibat bandjir achir2 ini 
djebol lagi. Bendungan tersebut da: 

pat mengairi sawah seluas 2700 Ha. 
Dengan kerusakan itu, sawah2 jang   agak tinggi letaknja kekurangan air. 
Kini oleh jang berwadjib sedang di 

usahakan memperbaiki bendungan   tersebut, 

beri tanda bubar angka tetap ti- 
dak berobah. 

PRESIDEN KOMITE 
OLYMPIADE. 

Dalam siaran  keolahragaan UP 
terdapat berita — jang mengatakan, 
bahwa ketua dari Komite Olympiade 
Internasional, Avery Brundage dari 
Amerika telah memperingatkan ba- 
haja akan - hilangnja maksud dan 

tudjuan. dari pertemuan keluarga 
olahraga sedunia, itu, bila semangat 
kenasionalan dan keinginan — untuk 
mentjapai kemenangan sadja jang 
diutamakan dalam pertemuan itu. 
la djuga mengritik tjara memberikan 
angka kemenangan dalam pertan- 
dingan2  Olympiade itu. Berhubung 
dengan itu ia sengadja menjampai- 
kan surat kepada Komite2 Olympia- 
le dinegara2 peserta kepada organi- “ 
sasi2 keofahragaan internasional, 
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# kan itu adalah bom-H atau 

| angkatan darat, ke Korea guna ber 

| Ani untuk menggantikan bataljon ke- 
Rn (Antara). Tama 

4 — Biro Anti-Kolonial Dan 

— ma, untuk mempeladjari soalnja le- 

  

  

kemungkinan? 
   

   

— rat, tempat pertjobaan 
   

| gai pendahuluan dan kedok bagi pe- 
| ledakan2 | atom Sovjet, didaerah 
| Baikalia, dan tak seorangpun dapat 
— mengatakan apakah jg akan diledak 

bukan. 

(Antara). 

2 pena Filipina Elpidio Ouirino, 
telah mengumumkan pada hari Dju 
ma'at bahwa ia akan mengirimkan 
'anaknja, Tomas, dan menantunja, 

| Luis Gonzales, kedua2nja letnan 1 

          

   

    

ing bersama pasukan2 Filipina 
1g ada disana. 
” omas adalah satu2nja anak lela- 

| presiden Ouirino, sedangkan Gon- 
“zales adalah suami Victoria, satu2- 

ja puteri Ouirino. Mereka telah 
menggabungkan diri dengan bataljon 

.penggempur ke-14: jang akan berang 
kat ke Korea pada permulaan tahun 

m|| Bradley Bingui 
»Ilia Sendiri Tidak Tahu Bagaimana Tjara 

| njelesaikan Korea 

| diplomasi di London 
kan keterangan Po- 

ena jenis ,,super- 
KEL $ 

pengiraan sardjana2 Ba- 
eri sendjata 

vjet Uni letaknja didaerah 
danau Baikalia, jaitu daerah jg dila 

| lui sungai Angara. Kata kalangan? 
| diplomasi tadi, karangan ' Pokrovs- 

ini mungkin dimaksudkan seba- 

  

    
Il. KETUA “GABUNGAN kepala2 staf Nirika Serikat, djenderal Omar 'Bra dley, pada hari Djum'at mene- 

“01 | madjelis rendah, bahwa ia tidak mengetahui bagaimana tjaranja 
Kent | PTN pe lap hing Ea Mu In belum men- 

dari Missouri, Deen 2 “ang Kaban pemerintahan Bahan 

| panitia. 

   

diambil. « 

Menurut Short, Bradley dalam 
sg Panah 3 

hubungan ini lalu mengemukakan 

hwa ia ingin sekali melihat Eropa 

'mempersendjatai diri kembali dgn 
lebih tjepat dan lebih lantjar. Dika- 
takannja, bahwa salah satu sebab jg 
mengakibatkan lambatnja  penglaksa 
'Inaan program persendjataan kemba 
li Eropa ialah angan2, seakan-akan 
perang akan dapat dimenangkan 
|dengan bom atom sadja. (Antara). 

  

' PEMBUNUHAN BESAR2AN 
hDI KATYN SPJ DISELIDIKI. 

Lima orang anggota panitya chu- 

sus jang menjelidiki perkara pembu 

nuhan besar2an dihutan Katyn, pada 

hari Djam'at telah mengusulkan ke 
pada Kongres Amerika Serikat supa 
ja minta kepada PBB supaja menun 
|tut pemerintah Rusia didepan sebuah 
panitya chusus ditugaskan pengawas 
an P.B.B. untuk memberikan tang 
gung djawab - atas pembunuhan 

15.000 perwira Polandia dihutan be 
tukar Katyn ditahun 1944. Kelima 
anggota itu termasuk panitya chusus 
jang bertugas mengadakan penjelidi 
kan terhadap pembunuhan besar2an   tersebut. 

—. Biro Sosialis Asia 
| Dua Putusan Dari Kongres Sosialis 
: “Asia Di Lip 

PARA UTUSAN dari India, 
pan hari Sabtu mendesak kepada Konperensi 

Rangoon 
Indonesia, Malaya dan Birma 

Sosialis Asia di 
supaja menjokons bangsa2 jang didjadjah dalam perdjua 

| ngan mere 
lam sidang  Panitya 

kan 
dang tersebut berbitjara utusan dari Partai 

ka melawan imperialisme. Desakan itu diadjukan da- 
I .C dari konperensi 

soal gerakan2 kemerdekaan didaerah2 djadjahan. Dalam si- : 
jang membitjara 

Buruh Pan-Malaya, 
Lee Moke Sane, jang mengutara kan keadaan sosial, ekonomi dan 
politik dewasa ini di Malaya. Sel andjutnja berbitjara utusan dari 

Uganda, jang menga 
duk sipil 

g takan, bahw a hak2 dan .kebebasan2 nendu- 
dikoloni Afrika itu seka rang bertambah: terantjam. 
  

“aa mendesak kepada Konperensi So 

alis supaja memberi sokongan mo- 

an materiil kepada bangsa2 jang 

h didjadjah dan supaja mendja- 

hak? sipil dikoloni2 Afrika dan 

Kongres Pemuda So- 
onal- dalam  pidatonja 
matjam kolonialisme 
bahwa masa impe- 

telah silam. . 
'“achirnja menundjuk sebuah 

S itya terdiri dari wakil2 Al- 
djazairah, Tunisia, Kongres Pemuda 

Sosialis Internasional, Uganda, Ken- 

ya, Malaya, Indonesia, India dan Bir 

   
    

      

SI        
ar 

    

  

   

bih djauh lagi. Sub-panitya ini dike- 
|tuai oleh Mr. Maria Ulfah Santosa 
Ti Intopenia : 

am sidang pada sore harinja 
ya ketjil ini menjusun sebuah re 

jang mengandjurkan pemben- 
an sebuah ,.Biro Anti-Kolonial” 

uk melawan pendjadjahan dan 
erialisme. 

3 »Biro Socialis Asia”. 
.. Konperensi Sosialis Asia pada hari 
Sabtu selandjutnja telah memutuskan 
.pula untuk mendirikan sebuah ,.Biro 
Sosialis Asia” jang tidak akan meru 

bagian dari Sosialis Internasio 

        

  ll dikuasai oleh negara2 Barat 
itu. Akan tetapi para utusan partai2 

Sosialis dalam pada itu menegaskan 
bahwa organisasi baru ini tidak akan 
merupakan saingan dari badan inter 
nasional tersebut. : 

Biro Sosialis Asia akan mempunjai 
markas besar di Rangoon, dan akan 
mempunjai seorang sekretaris-djende 
ral dan tiga orang sekretaris, jang 

walaupun belum dipilih, mungkin se 
“kali akan diambil dari India, Birma 
Indonesia dan Djepang. San 
Para utusan dalam Biro Sosialis 
Asia akan bersidang enam bulan se | kali, sedangkan tiap? dua tah dadakan Ken ua tahun akan 

| Djepang dan Israel ialah kedua? 
aja negara jang selainnja mendjadi 

| mendjadi anggota Sosialis I asional. (Antara UP) 

  

NTJIS' MENGALAMI 
' KEKALAHAN TERUS. 

n2 Ho CH Minh telah ber- 
menduduki sebuah benteng 
aman Perantjis setelah pada 

1 Saptu bertempur beberapa 
rah timur laut Thai dan 

selatan delta sungai ,,Me- 

“ didaerah Haiduong pasukan2 

' mengalami kekalahan de- 

nderita banjak kerugian. 

JG TAK DIKENAL 
“dalam negeri Liba- 
imkan, bahwa pesawat 
tak dikenal kebangsa- 
mendjatuhkan sebuah 

ilajah Libanon bagian 

angkan bahwa 7 buah pesa- 
“melintasi tapalbatas Li- 

tan, pada hari Djum'at si- 
6 buah diantaranja ter- 

bali kearah Israel. Pesawat 
mendjatuhkan bom diatas 
ana Be Nara tidak 

ajadi 1 sudah dilaporkan 
omisi PBB 5 

  

  

  

  

ta dari Biro Sosialis Asia ini | 

PBB urusan Palesti- | 

Truman . Salahkan 
Mc Arthur Menge- 

nai Desersi 
PRESIDEN TRUMAN hari Sabtu 

menimpakan kesalahan: kepada djen- 

deral Mac Arthur bagi banjaknja ter- 

djadi desertie dari angkatan darat 

Amerika seperti diberitakan oleh 

pers di hari2 terachir. 

Dalam pertjakapan dengan warta 

wan, Truman katakan, bahwa djen 

deral Mac Arthur tlh. memberi tjon- 

toh untuk pelanggaran2 itu. Sebagai 

alasan Truman mendjelaskan, bah- 

wa kebanjakan serdadu tang melari- 

kan idiri dari dinas itu, berasal dari 

negara2 bagian, - dimana harian2 
Scripps-Howard -mempunjai penga- 

ruh besar. Harian2 ini mendewa2- 
kan Mac Arthur. Bila serdadu2 jang 
meninggalkan dinas itu tertangkap, 

sebagai pembelaan diri mereka meng 
ulangi sembojan2 jang didegung2kan 
oleh harian2 tersebut, demikian Tru- 

man. (Antara). 

KEGIATAN MSA DI ASIA 
dsni TENGGARA. 

' Dr. Roland Renne, kepala kantor 

tiabang M.S.A. di Manila, pada hari 

Saptu bertolak ke Hongkong dalam 

perdjalanannja ke Saigon dan Bang- 

kok. Renne akan mengadakan kos- 

perensi dengan kepala2 perutusan 

M.S.A. di Indo China, Muang Thai 

dan Taiwan. 
Setelah seminggu di Indo China 

Rerine akan pergi ke Bangkok ber- 

sama-sama kepala missi M.S.A. di 
Muang Thai untuk memeriksa ke- 
giatan2 M.S.A. dinegeri tersebut. 

Ditjari 
20 000 Pegawai Untuk 

Tentara Djerman 

Komisaris federal urusan  ke- 

'amanan Djerman Barat, Teodore 

(Talk, menerangkan pada hari Ke 

'mis malam “dalam suatu pidato, 

bahwa kini telah diterima permin 

taan dari 40.099 bekas perwira 

Wehrmacht Djerman untuk diper 

bolehkan berdinas dalam tentara 

| Djerman jang diperuntukkan ten 

Itara Eropa. Diterangkan  selan 

djutnja, bahwa akan dilakukan 

screening” jang keras terhadap 

22.000 perwira jang dibutuhkan 

dalam tentara Djerman untuk ten 
tara Eropa itu. (AFP) 

Pravda: 
Menteri luar negeri Tiongkok Na- 

'sionalis, George Yeh, hari Sabtu 

mengadakan  pembitjaraan dengan 

perdana menteri Djepang, Yoshida, 

selama 30 menit. 

Seperti telah diberitakan, Yeh da- 

lam perdjalanan pulang ke Taipeh 

dari Amerika, dimana ia menghadi- 

Iri Sidang Umum PBB. 

, 

  

12 | wer nanti akan mengetuai panitia tersebut 
buat | Sapat Bradley ini setelah Bradieyselawa 3 djam 

, (poran mengenai keadaan militer sedunia didalam - sidang tertutup 

Seperti diketahui, Bradley baru2j 

ini telah menjertai tjalon “piitiden : 

Eisenhower dalam  kundjungannja 
|Ke Korea. Menurut “Short, sebagian 

1 besar dari laporan jg disampaikan 
Na L Ba pada senar nat oleh Bradley 'itu adalah mengenai 

na ng srnjataan Truman | Masalah Korea. 

perledakan Bom-H Ame- perled 1 Short selandjutnja menjatakan, ba 
2 ini, dengan  djalan mele- r hwa kemungkinan . pemakaian sen- 

djata2 atom di Korea telah pula di 
bitjarakan setjara ringkas, akan te- 
tapi Bradley dalam pada itu tidak 

| memberikan keterangan, apakah tin 

dakan? sematjam itu sekiranja akan 

pendapat jg menimbulkan kesan, ba 

Ikaian. 

   

1 

Bi 
: 

angkatan : spa” Ka 

     
     

membatjakan Ia- 

    

Malangbong Didja- 

nja Daerah Jg Sudah 
Dibersihkan 

MENGENAI BERITA2 ten 
tang adanja konsentrasi gerombo | 

orang didaerah desa Sanding, ig 
terletak didaerah pegunungan s€ | 

belah barat-daja dari ang- 

bong, ,,Antara” mendapat “ketera 

ngan lebih djauh, bahwa sedjak 

te. 3 jg baru lalu daerah tsb. di 

anggap oleh gerombolan itu seba 

gai ,,wilajah Sufah”, jaitu dae- 

rah jang ,sutji dan sudah diber 

sihkan.” f 3 
Sebagaimana diketahui, Karto- 

suwirjo jg sudah lebih dari 30 ta 

hun bertempat tinggal di Malang 

bong, mempunjai pengaruh besar 

sekali atas daerah2 disekitar Ma 

langbong itu. 
Usaha2 pihak tentara untuk mem 

bersihkan daerah tsb dari anggota2 

gerombolan. D.I. masih berlangsung 

Selandjutnja — dapat dikabarkan: 

Menurut hasil pemeriksaan atas aki 

bat serangan gerombolan bersendjata 

terhadap kota Madjalaja tg..7 jang 

baru lalu,"djumlah anggota pihak-ge 

rombolan jang mati dalam tembak- 

menembak melawan tentara, adalah 

7 orang. Diantaranja terdapat se- 

orang pemimpinnja jang bernama 

Atjep. : 

Tentang serangan gerombolan itu 

diterangkan lebik djauh, bahwa ge- 

rombolan itu mula2 mengepung ko 

mando pos, dan pos CPM tidak dja 

uh dari situ. Tapi balabantuan de- 

ngan brencarrier datang sehingga ge 

rombolan itu bisa terusir lagi. 
Grombolan lari 

Dari Tjiandjur dikabarkan, bahwa 

dikampung  Tjianten, ketjamatan 

Mande baru2 ini telah terdjadi tgm- 

bgk-menembak antara tentara dan 

gerombolan selama Lk: 14 djam. 

Gerombolan kemudian melarikan di 

ri dan meninggalkan tiga orang pe 

rempuan bini mereka. Ketiga perem 

puan ini sekarang masih dalam ta- 
hanan. Dikampung tsb. tentara men 
sita 1 brengun, 1 senapan lee enfield 
2 pistol dan 3 ransel jang berisi pa 

Selandjutnja dikabarkan  djuga, 
bahwa sebuah patroli tentara jang 

sedang mendjalankan tugasnja telah | 
ditembaki oleh dua orang jang tidak 

dikenal. Tembakan kedua orang tsb 
tidak mengenai sasarannja dan diba 
las oleh tentara -sehingga kedua 
orang itu mati. Menurut kabar, ke- 
dua orang itu disangka mata? dari 
pihak gerombolan. Kedua majat itu 
kemudian dibawa kekantor ketjama- 
tan Mande. 

Bagian 
diserang 

“Gerombolan jg diduga besar djum 
lahnja Djum'at malam telah menje- 
rang kota Tjiamis dari bagian “utara 
dari bagian barat. 

Serangan dari sebelah utara jang 

dimulai pukul 23.00 berlangsung sam 
pai pukul 24.00. Dikampung Tjogrek 
gerombolan itu membakar 11 rumah 
sedangkan dikampung Babakan (de- 
sa Sindangrasa) sedjumlah rumah di 
garong. Menurut taksiran sementara 
kerugian adalah I.k. Rp. 60.000. 
Dalam serangan itu seorang tenta 

ra dan seorang rakjat mendapat lu- 
ka2 enteng. Berapa djumlah korban 
dari pihak gerombolan belum dike 
tahui. 

Dikabarkan selandjutnja, bahwa ge 
rombolan dari sebelah barat kota 
Tjiamis berhasil mengindjakkan kaki 
nja sampai kepada djalan Gedung- 
pandjang, tapi tidak melakukan gang 
guan2. (Antara). 

Grotewohl Akan 
Di- Singkirkan? 
Ulbricht Mungkin Meng- 

gantikannja 
MENURUT. KABAR jang di 

dapat dari sumber2 Sosialis Ber 
lin Barat, perdana menteri Djer 
man Timur Otto  Grotewohl 

mungkin akan dipetjat dalam pem 

bersihan terhadap anasir2 bukan 

partai jang sedang dilakukan di 
Djerman Timur sedjak beberapa 
waktu ini. 

Menurut sumber2 tsb. ,,orang 

kuat” Djerman Timur Walter Ul 

bricht sekarang sedang berusaha 

mendesak Grotewohl dari kedudu 

kannja untuk nanti mengoner dja 

batan perdana menteri sendiri. 

| Ulbricht pada waktu ini mendjabat 

wakil perdana menteri, dan mendja 

di sekretaris djenderal partai komunis 

Djerman Timur. $ 

Sumber2 Berlin Barat itu 'menga- 

takan, bahwa Grotewohl telah meno 

lak desakan untuk mengundurkan di 

ri, dan pertentangannja dengan Ul- 

bricht kini katanja telah diadjukan 

kepada Kremlin. : 

Achir2 ini Djerman Timur telah 

mulai mengadakan pembersihan ter 

hadap .,kaum Zionis” dan anasir2 la 

innja, jang mengakibatkan beberapa 

orang pembesar Djerman Timur me 

utara Tjiamis 

   

dikan Daerah ,Sufah" | 
Gerombolan Menganggap- | 

Ian bersendjata sebanjak I.k. 1800 | 

  

kord. 

  
Anak menantu presiden Perantjis, nj. Jacgueline Auriol, baru baru ini te- 

lah memetjahkan rekord ketjepatan penerbangan utk wanita dengan ke- 

tjepatan 533 mil sedjam. Nj. Auriol menggunakan pesawat pemburu jet 

dari type ,Mistral-767. Gambar atas:pesawat jang dipakai oleh nj. Auriol 

Bawah: waktu ia turun dari pesawatnja setelah berhasil memetjahkan re ! 

  

takan pada hari Djum'at, bahwa 
tang ini Sovjet Uni dan Republik 

RRT adalah tanda2 pertama dari 

Oleh karena resminja Djepang ma 

sih dalam keadaan perang dengan 

Peking dan Moskow, maka rasanja 

hal2 tersebut untuk sementara tidak 

akan dikemukakan melalui saluran2 

resmi. 
Dalam pada itu jang sudah njata 

ialah, demikian kalangan2 itu, bah- 

wa tawaran? Peking dan Moskow 

tersebut dikemukakan djustru pada 

saat Washington sedang mendekati 

perdana menteri Djepang, Shigeru 

Yoshida, berkenaan dengan kemung- 

kinan pembentukan persekutuan de- 

ngan Tiongkok Nasionalis dan Ko- 

rea Selatan, dalam tingkat pertama 

dilapangan ideologi dan kemudian 

djuga dilapangan militer. 

Tawaran Moskow mengenai dae- 

rah penangkapan ikan Kamchatka di 
lantjarkan pada saat menteri luar ne 
geri Tiongkok Nasionalis, George 
Yeh, akan tiba di Tokyo dari Wa- 
shington untuk mengadakan pembi- 

tjaraan2 dengan pemimpin2 Dje- 

pang. « 
“Dalam hubungan ini kalangan po 

litik di. Tokyo berpendapat, bahwa 

tawaran2 tak resmi dari Peking dan 
Moskow ini pertama-tama akan mem 

perundingan2nja dengan Amerika Se 
rikat. 1 

Beberapa penindjau dlm. pada itu 
lebih suka berpendapat, bahwa an 
tara tawaran2 pihak ,,komunis” ke 
pada Tokyo dan sikap mereka jang 
.tegang” di Korea terdapat perhubu 
ngan jang erat.. Para penindjau itu 
dalam pada itu bertanja kepada diri 
sendiri, apakah bagi pihak blok So- 
vjet penjelasaian masalah Djepang 
mendjadi sjarat mutlak bagi penjele 

saian masalah Korea chususnja dan 

masalah Timur Djauh pada umum- 

nja. 
Mereka mengingatkan, bahwa pa 

ra delegasi dalam konperensi perda- 

maian Asia dan Pasifik di Peking da 
lam bulan Oktober jl. telah menem- 
patkan masalah2 Korea dan Djepang 
sebagai masalah2 jang terpenting di 
dalam agenda. 

Ingat konperensi perda- 
: maian Peking. 

Dikatakan, bahwa dalam kon- 
perensi itu paras delegasi telah 
mengambil resolusi 4 pasal jang 
menghendaki ditindasnja militar- 
isme Djepang, penjusunan  per- 
djandjian perdamaian dengan 
Djepang jang sesuai dengan 
azas2 Piagam PBB, keterangan 
bersama Cairo dan persetudjuan2 
Yalta, dan ditariknja mundur se- 
mua pasukan2 asing dari Dje- 
pang. Para delegasi itu menurut 
para penindjau itu pernah mene- 
gaskan, bahwa sekali setelah sja- 
rat2 tersebut dipenuhi, maka 

Djepang akan berhak untuk 

membangun kembali angkatan 

perangnja guna keperluan perta-     njeberang ke Berlin Barat. (Antaras. 

..Komplot Di Tokio 
Yeh telah di- 

supaja me- 
Menurut dugaan, 

minta oleh Eisenhower 
nemui Yoshida. i 

Kalangan resmi di Tokio dalam 

pada itu tidak mau menerangkan, 

apa jg sebenarnja telah “ dibitjara- 
kan oleh Yoshida dan' Yeh, tetapi 

| pendapat orang adalah bahwa mere 
ka telah merundingkan soal keada- 
ati di Timur Djauh “dewasa ini. 

hanan diri' sendiri. (Antara). 

Menurut U.P., dalam pembitjara- 

an itu Yeh disertai Kollington K. 

Tong, duta besar Tiongkok  Nasio- 

nalis di Tokio. Selain itu, Yeh me- 

nemui djuga menteri luar negeri 

Djepang,  Katsuo Okazaki. Dalam 

pertemuan ini nampak djuga duta 

besar Djepang.di Taipeh, Yoshiza- 

Wa, # 

Yoshizawa sebenarnja harus 

9 

perkuat kedudukan Yoshida- dalam 

Ofensif Perdamaan 
Akan Dilakukan Peking Dan Moskow 

Terhadap Djepang 
Akan Memperkuat Kedudukan Yoshida Dalam 

“Menghadapi Amerika 

KALANGAN2 DIPLOMA TIK dan politik di Tokyo menja- 
|dalam minggu2 jang akan da- 
Rakjat Tiongkok mungkin akan 

mengadakan offensi perdamaian umum terhadap Djepang. Mere- 
ka berpendapat, bahwa tawaran Peking 
30.000 orang warga negara Djepang dan mengadakan pertukaran 
.inissi2 penindjau” jang bersifat tidak resmi antara Djepang dan . 

untuk mengembalikan 

offensi tersebut. Dalam  hubu- 
ngan ini mereka merangkaikan pula tawaran tak resmi dari Sovjet 
Uni untuk mengachiri jang disebut ,,perang penangkapan ikan”. 

  

Darimana Sendjata 
Utk Gerilja Malaya? 
Meskipun pemerintah Federasi 

Malaya kini mempunjai bukti ra 
hasia, bahwa gerombolan di Ma 
laya bana sendjata dan me 
siu, namun kenjataan tidak me 

nundjukkan tanda2 bahwa gerom 
bolan2 itu tidak mempunjai tju 
kup sendjata dan mesiu itu untuk 
melandjutkan gerakan mereka da 
lam djangka pandjang.- 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah menerangkan pada hari Djum 
'at bahwa tidak terdapat tanda2, 
bahwa gerombolan2 tsb. telah me 
nerima  persendjataannja dari 
luar, meskipun angkatan bersen 
djata keamanan telah  mensita 
sedjumlah pengiriman sendjata 
dari Muang Thai. : 

Selandjutnja diumumkan oleh 
djurubitjara tsb., bahwa  gerom 
bolan telah mendapatkan sendja 
ta dari ,,anggota angkatan bersen 
djata keamanan jang tak dapat 
dipertjaja dan dari sumber2 par 
tikelir di Malaya. 

Dikatakan, bahwa dalam keada 
an sekarang gerombolan2 itu 
akan terpaksa memperoleh sen 
djata dan mesiu dgn berbagai2 
djalan jang mungkin ditempuh 
mereka. (AFP) 

Pergeseran 
Dinas Luar 
Negeri USA 
EISENHOWER akan mengada 

kan pergesaran setjara besar2-an 
dim perwakilan diplomatik Ame 
rika diluar negeri. Clare Booth 
Luce mungkin akan dikirim ke 
Roma sebagai duta besar Ameri 
ka. Maksud djenderal itu diumum 
kan oleh senator Alexander Wi- 
ley. 4 

Dia mengatakan, bahwa djen 
deral Walter Bedell Smith, kepala 
dinas rahasia akan mendjadi wa 
kil menteri luar negeri. 

George, Kennan, jang oleh pe 
merintah Rusia telah tidak disu 
kai sebagai duta besar, menurut 
kabar akan diangkat — mendjadi 
duta besar di Mesir untuk meng 
ganti Jefferson Caffery. 

John Allison dan Henry By- 
roade akan tetap bekerdja pada 
kementerian luar negeri dibawah   John Foster Dulles. 

? Untuk Perluas 
menghadfi- konperensi para diplo- 
nat Djepang di New Delhi, tetapi 
hal ini dibatalkan dan ia datang di 
Tokio sehari sebelum Yeh tiba. 

Berhubung dengan ini A.F.P. se- 
landjutnja . beritakan dari  Moskou, 
harian ,,Pravda” dalam 

nja jg berkepala 

djungan' Syngman Rhee dan George 
Yeh ke 'Tokio adalah suatu langkah 
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'Semua ini terlihat sekarang pada 

anggapan para ahli negara. Tetapi 

"walaupun didalam anggapan mereka 

itu ada ruangan buat meredakan ke 

tjepatan mempersendjatai diri, na- 

mun orang tidak bersedia buat meng 
bentikannja. Sebab orang jakin, bhw 

Iperbaikan didalam kedudukan me- 
Ingenai tekanan dari pihak Rusia itu 
hanjalah tertjapai karena bertum- 
puknja tenaga2 baru di Barat. 

Diantara negeri2 besar ter apat 

perbedaan tjorak, buat sebagian ma 

lahan perbedaan paham j2 terang 

tenfing sampai dimana orang harus 

memperhitungkan bahaja militer da- 

ri pihak Rusia. 

Keadaan di Perantjis. 

Sudah dapat dipahamkan, bahwa 

di Paris-lah orang jg pertama-tama 

terbuka buat suatu optimisme, kare 

'na ini memang tjotjok bagi para pe 

mimpin rakjat Perantjis. Tetapi ter- 

'dapat pula sebuah alasan  psicholo- 

gis jg mendalam, jg dapat memper- 

tanggung-djawabkan optimisme tsb 

diatas. Orang membanding-banding- 

kan ketakutan jg satu dengan jg 

lain, dan hal ini mentjiptakan suatu 

keseimbangan jg selalu merupakan 

alat perkakas buat memikul berba- 

gai sebab ketakutan itu. Djadi sema 

tjam ,,sistim-pikol” didalam politik. 

Bahaja2, jg diperbandingkan ter- 

hadap bahaja militer Rusia, berane- 

kawarna. Pertama, keadaan didalam 

negeri jang tidak tentu. Komunis/ 

me- memang sudah dilemahkan. Se- 

|karang masih banjak menurut tjara? 

kominform jg lazim itu: jaitu dike- 

luarkannja pemimpin2 partai komu- 

nis Perantjis jang paling populer, 

jg sudah barang. tentu merugikan 

partai jg begitu tergantung kepada 

suara? mereka kaum ,,Pak Turut.” 

Moskou memang hanja menghenda 

ki pengikut2 jg patuh setia sadja. 

Orang2 jg mempunjai perasaan ke- 

bangsaan, jg bersengketa dengan pe 

rintah2 dari Moskou, tidak berguna 

baginja. Moskou menghendaki sua- 

tu barisan jg dapat dipertjaja, dan 

tidak bertanja apa2. @' 

Setiap pemerintahan Perantjis ten- 

tunja terdorong mempergunakan ke 

sempatan kini melawan komunisme, 

jg pernah berpengaruh itu dengan 

'melantjarkan suatu serangan-bala- 

San. 
-Serangan-balasan ini seperti hal- 

nja dengan setiap aksi dalam sebuah 

alat? ringan. Beban berat daripada 

gerilja hanja dapat dilakukan - dgn 

persendjataan jg dilakukan dengan 

kekentjangan itu merupikan sebuah 

halangan. 

Perantjis sudah terlalu banjak men 

derita dalam perang di Indo-China 

setjara keuangan, alat2 dan terutama 

setjara djiwa manusia. 

Dia sadar tidak bisa lama2/ lagi 

melandjutkan perang ini. Djadi dia 

lebih suka memaksakan suatu pe- 

njelesaian dengan djalan memusat- 

kan segenap tenaganja disoal itu. 

Maka terus menerus dia minta ban 

tuan pada Amerika. Bantuan itu ma 

kin banjak diperolehnja, walaupun ti 

dak berupa manusia, hanja setjara 

tehnis sadja. Amerika tidak dapat 

melepaskan tenaga manusianja. 

Kesulitan keuangan Pe 

rantjis 

Selain dari. itu Perantiis ditekan 

pula oleh  bahaja2 keuangan dan 

ekonomi dari keadaan didalam nege 

ri jg tak stabil itu. Pada waktu ini 

nampaknja negeri itu hampir tak da 

pat diperintah. Djika dapat dilaksa- 

nakan: suatu- pimpinan jg kuat dan 

terus-menerus  sifatnja, maka hal 

tsb. diatas tidak usah mendiadi piki 

ran benar. Produksi didalam negeri 

berada ditingkatan jg baik. 

Bahaja mengantjam dari krisis te 

rus menerus, jg dialami oleh uang 

france. Keadaan akan lebih baik, ka- 

lau ada: suatu pemerintahan, ig tju- 

kup kuat mendorong pembajar pa- 

diak Perantjis sungguh2 menunaikan 
kewadjibannja terhadap djawatan pa 

djak. Penduduk dipedalaman harus 
dijakinkan oleh pemerintahan itu, 
bahwa adalah bertentangan dengan 
kepentingannja sendiri, djika mere- 

ka mengeruk untung habis2an . dari 
penduduk kota, jang harus membeli 
buah hasil mereka. Dengan setiap 
penaikan harga, jg dipaksakannja, 

sering dengan bantuan.. politik ang- 
gota2 parlemen, maka mereka sema 

kin mendjatuhkan harga uang, jang 
mereka terima serta miliki. Sampai 

sekarang pada pak tani  Perantiis 
nampaknja lebih berkuasa hawa naf 
sunja untuk memiliki itu daripada 
akal sehat dan timbang-rasa. Tapi 

Perantijis belum djuga menemukan 

pimpinannja jg stabil. 

2 Pertahanan Atlantik. 
Tidak mengherankan djikalau 

ada nampak keinginan untuk me 
njederhanakan keperluan2 perta 
'hanan Atlantik sebesar mungkin. 
Amerika nampaknja tidak begitu 
menjetudjui sikap negeri2 Eropa 
tsb. Amerika sebuah negeri kaja. 
jg dapat mengizinkan dirinja un 
tuk memperlengkapi — rumahnja 
dgn alat2 keamanan jang mahal. 
Amerika bukan sebuah negeri jg 
sanggup mempertimbangkan. per 
bedaan2 subtil antara kesempa- 
tan2 baik dan djelek. Pemerin- 
tah Amerika menganggap seb: 

|gai suatu hal jang pasti untuk 
mengharapkan barang2 jang pa 
ling djelek dari pihak lawannja.   
baru guna melaksanakan — rentjana 
Amerika jg bertudjuan memperluas 
perang agressi di Timur Djauh dgn 
djalan memperpandjang perang Ko- 
rea, 

Selandjutnja dikatakan, pihak A- 
“ karangan- merika sedang berusaha membentuk 

ia erk 8 omplot di To- suatu tentara anti Komunis di Asia 

kio” hari Sabtu menulis, bahwa kun (guna meneruskan intervensinja. ter: 
| hadap rakfat Korea dengan memin- 
djam tangan bangsa. Asia. (Antara). 

Jolitik Dunia 

“Inggris tidak setudju dengan 
sikap tsb. Dan boleh djadi inilah 
jang mendjadi maksud  terpen- 
ting dari kundjungan'  Churehil: 
ke Amerika, jakni . mejakinkan 
Presiden Amerika jang baru bak 
wa bahaja Rusia sudah tidak sc 
berapa mengantjam lagi. 

Apakah ia akan berhasil dim 
usahanja ini? Djenderal Eisenho- 
wer sendiri sebagai“bekas pangl: 
ma NATO sudah pasti mempu- 
'jai gambaran akan keadaan “di 
Eropa itu. 

Akan tetapi disamping itu «ia 
terikat oleh garis politik Ameri 
ka. 

Ada nampak perbedaan  me- 
mang antara Eropa Barat dan 
Amerika dalam menafsirkan ba 
Yaa. militer Rusia. Namoaknja 
Mereka jang duduk paling dekat 
peda bahaja-ita merasa dirinja 
saling tenang, 

Optimisme jg nampak itu se 
nua mempunjai hubungannja dgn 
oahaja perang, tapi bukan dgn 
benglangsungan usaha Rusia utk. 
nempengaruani negeri2 Eropa. 
nilah maksud bantuan kepada 
pedjoang2 Korea dan pemberian 
yantuan sendjata di Viet Minh. 
fni pula maksud propaganda per 
damaian. Dan rupanja masih ada 
orang2 intelektueel Barat jg ter 
pikat oleh propaganda itu, dgr 
tiada memperhatikan bahaja js. 
diutjapkan Vysjinsky di PBB. 

Kedjadian di Austria. 
Sementara itu dipihak blok Ru 

sia ada nampak usaha? ig meng 
chawatirkan, misalnja sikap Vy 
sjinsky di New York jang sama 
sekali tidak memberi kesempatan 
kepada Tionghoa untuk  merun 
dingkan suatu gentjatan sendjata 
selaras dgn usul India. Dan ada 
lagi baru2 ini terdjadi suatu ha! 
jang nampaknja tidak penting 
api mengandung bahaja besar. 
Didaerah Rusia di Austria, agen 
agen polisi dgn kekerasan telah 
dilutjuti sendjatanja oleh serdadu 
serdadu Rusia. Pemerintah Aus- 
tria sendiri menolak melaksana- 
kan perintah sematjam itu. Dgn 
lasan baik. Sebab pada tahun 
pi akan diadakan pemilihan 
umum. Dan polisi lalu akan tidak 
berdaja terhadap terror jg hen 

dak mempengaruhi hasil pemili- 

Yan tsb. Djika keadaan ini ber 
langsung terus, maka  bahaja 

akan terdjadinja suatu perebutan, 
kekuasaan bukan suatu hal .jang. 
mustahil... Dan. .pihbak . Amerika 

ign telah mengatakan akan tidak 
membiarkan tindakan sematjam: 
itu. xi 

Sekarang 'Stalin telah mengafig 
kat suaranja lagi dgn maksud?" 
damai jang tidak tentu, seperti se 
ring didengar. Surat kabar Peran 

tjis ..Le Monde” jang mau men 
dengarkan utjapan2 tadi pada ke 
sempatan ini mengatakan bahwa 

Staiin tak dapat mendjawab lain 
dari pada jang diumumkan, atas 
sertanjaan2 wartawan Amerika 
James Reston. Apakah ia masih 

dapat berkata lain dari pada itu? 
Jakni bahwa ia berpendapat bah 

wa Rusia dan Amerika dalam ta 
hun2 jad. akan hidup rukun dan 

makmur dalamsuasana perdamai 

an, dan bahwa sebuah perang bu 

kan tidak terelakkan, bahwa te 

kanan nampak disegenap tempat 

dimana dilakukan agressie terha 

dap Rusia. 

Selandjutnja bahwa dia menje 

tudjui dgn sepenuhnja supaja di 

'idakan pertemuan antara dia 

ian Eisenhower, dan bahwa Sov 

jet Uni menaruh perhatian besar 

akan berhentinja perang di Ko 

rea. 

.Le Monde” benar. Stalin tak 

mempunjai kemungkinan lain dari 

pada mendjawab seperti jg telah di 

lakukannja itu. Tapi ,,Le ' Monde” 

tak memperhatikan satu hal jg pen 

ting, jakni bahwa Stalin djarang2 

mendjawab pertanjaan jg diadjukan 

kepadanja itu. Dia mendjawab hanja 

djika ia menganggap perlu untuk 
mendjawab. Selain itu djawabannja 
itu datang dengan tjepat sekali. Se- 
minggu setelah pertanjaan2 itu .dise 

tadinja ditakutkan 

sendjata penetrasi moreel. 

Hirohito Main 
Agung-an Lagi 

  

KAISAR HIROHITO telah me 

1urut kepada pertimbangan2 ' is 

jikemukakan oleh pemuka2 ista 

na dan ia tidak akan menghadiri 

pemakaman saudaranja laki2 pa- 

igeran Chichibu jg akan “dilang 

sungkan pada.tg. : 

akan datang, sekalipun Hirobito 

"sendiri besar hasratnja, demikian 

diterangkan 'hari Djum'at di. To 

kio. Para pembesar  ke-istanaan 

tadi berpendapat bahwa tidak 

iah sesuai dgn keagungan Hiro 

hito, bila ia menghadiiri pemaka 

man dari seseorang jang berkedu 

Jukan lebih rendah.” t 

Harian? Djepang dalam pada 

itu tidak menjembunjikan kehe- 

ranan- mereka. Harian petang 

konservatif ,,Tokio Shimbun” da- 

am tulisannja menjesali dewan 

stana jang katanja ,,menghalang- 

balangi  Hirohito mengundjungi 

saudaranja ketika masih sakit. 

Harian itu bertanja apa sehab ka 

au sediak kapitulasi Hirohito me 

30lak setiap status keagungan, ki- 

ai orang2 tertentu berusaha. me- 

ngembslikan kedudukan sedemi- 

kian kepadanja. (AFP). 

SUATU KEDJADIAN ig aneh 

ialah  terdapatnja — ,.hongeroe- 

deem” jang mengenakan 2 orang 

penduduk jang ternjata tidak 

miskin” di Kebumen, jaitu Bok 

Murjodikromo dan Reksowirono. 

Bok Murjodikromo tergolong pen 

duduk didaerah itu jg kaja. Baru 

baru sadja ia membeli sawah 3'2 

ha dan tegalan 2”4 ha serta se- 

ekor kerbau. Hanja karena dari 

kikirnja (fjetil) ia tiap ha ag 

makan ojek, sedang semua keka 

jaannja ditimbun. Na 

Reksowirono jg umurnja sudah 

60 tahun, termasuk djuga penduduk 

jg tjukup, tapi setiap hari jg dima- 

kan, hanja nasi putih sadja, lain2 ma 

ran tidak suka. Waktu “kedua 

orang tsb. diperiksa oleh dokter ke- 

sehatan ya bupati Kebumen, terda 

pat merfka positief kena hongeroe- 

deem, kakinja bengkak2. 

Setelah beberapa hari diberi obat 

oleh dokter dan diberi andjuran 

mehbbilangkan .kekikirannja” ke- 

'dud lorang tsb. kini telah mulai sem 

buh Ikembali. 

  

Sir Hugh Casson, salah se- 

orang penjelenggara pesta peno- 

batan ratu Elizabeth HI dari Ing 

gris, menerangkan pada hari Dju 

mahat, bahwa semua tiang listrik 

ditepi djalan2 jang akan dilalui 

ring2-an peserta penobatan itu 

akan digosok dengan minjak, su 

paja orang tak dapat memandjat 

  

rahkan kepada duta Rusia di Wa- 

shington, sehingga djawaban2 itu da 

pat diumumkan pada Hari Natal jg 

pertama. 
Sudah terang bhw hal ini mengan 

dung suatu maksud jg tertentu. Ba- 

rangkali Stalin menganggap. dunia 

memerlukan suatu suntikan jg baru 

lagi. Disamping itu kedjadian ini 

nampaknja bukanlah - merupakan 
suatu hal ig mengandung arti pen- 
ting. 2 
Boleh djadi hal ini dapat merupa- 

kan titik pegangan bagi meraba-ra- 
ba kemungkinan untuk mengadakan 

pertemuan. Barangkali  Churchill 

dan Eisenhower akan merundingkan 
hal ini dalam pembitjaraan2 mereka. 
Tapi untuk hal ini diperlukan lebih 
dari dua negeri. Misalnja  Perantjis 

harus diadjak serta. Dengan demiki- 

an nampaklah bahwa djawaban Sta- 

lin itu tidak memberikan tjahaja da 
lam kegelapan. Ja merupakan bagi- 

an dari sebuah kabut jg mendjadi le   bih besar dibuatnja. 

  

Harian Inggris konservatif 

de, 

Inggris akan menjatakan de- 
ngan tegas supaja terusan terse- 

but dengan seketika ditaroh diba- 
wah pengawasan Serikat, sedang 
pertahanan terusan harus diserah 
kan kepada para tanggungan se- 
buah komando jang bersifat in- 
ternasional. Dalam pada itu ahli2 
Inggris harus tetap berada didae- 
rah tersebut guna memelihara in- 
stalasi2 — ketentaraan serta fasili- 
tet2 pelabuhan. Akan tetapi kala- 
ngan2 tadi meragukan apakah 
masalah Suez ini dapat -diselesai- 
kan sebelum terdapat penjelesai- 
an masalah Sudan jang tidak ku- 
rang sulitnja. 

Kementerian luar negeri Ing- 
gris tidak mau memberi komen- 
tar atas perundingan jang difaku-   kan antara Eden dengan Byroa- 

Rentjana Baru Utk Pertahanan 
Timur-Tengah ? | 

Tawaran Baru Dari Pihak Inggeris 
Don Disertai Sjarat Penarikan Mun- 

dur Pasukan2-nja Dari Suez 
Yorkshire Post” hari Sabtu 'me- 

ngabarkan bahwa di London baru sadja telah dibitjarakan sebu- 
ah rentjana pertahanan baru untuk Timur Tengah. Menurut hari- 
an tersebut rentjana tadi dibitja-rakan dalam perundingan antara 
menteri luar negeri Inggris Anthony Eden dan pembantu menteri 
Inar negeri Amerika Serikat urusan Timur. Djauh,, Henry Byroa- 

Kalangar2 jang mengetahuf lebih landjut 
wa mungkin rentjana tersebut akan memuat suatu tawaran dari fi- 
hak Inggris dengan disertai sjarat untuk menarik mundur pasu- 
kan2nja dari daerah Terusan Su ez, 

nerangkan bah- 

de. Menurut Yorkshire Post”, 
rentjana baru untuk pertahanan 
Timur, Tengah itu telah diran- 
tjang dengan mendengar. penda- 
pat2 terutama dari fihak Turki 
Perantjis, Afrika Selatan, Aus- 
tralia dan: New Zealand, Djuga 
katanja negara2 Arab telah me- 
njatakan pendapatnja. Dari itu 
rentjana akan memuat peratu- 
ran2 istimewa jang memungkin- 
kan tidak sadja disetudjuinja ren 
tjana oleh negara2 Arab, tetapi 
djuga agar supaja. necgara2 Arab 
akan lebih mudah memasukkinja 

  daripada, rentjana .. pertahanan 
pertama jang telah. ditolak . oleh 
pemerintah ” Mesir dalam bulan 
Oktober 1951, jang waktu itu 
berada “ditangan partai Wafd. 
(AFP). | 

Awal 
3 Dalam Kabut 
Oleh Dr. M. «. Blankenstetn 

.. KEADAAN POLITIK didu nia pada awal 1953 berada dim kabut, sesudah dia meninggalkan 
suatu gelap-gulita. Dunia tlh bangun, atau sedang bangun dari mimpi jg menjesakkan tentang baha- 

ja perang jang mendesak. Dunia mulai mendapatkan, bahwa impian djeleknja itu belum berarti su- 
dah mendjadi suatu kenjataan. Sekarang orang mulai jakin, bahwa apa jang 
dari serangan Rusia didalam suatu Eropah Barat jang tidak berdaja, kini sama sadja dapat pula me 
ngantjam dari , politik perdamaian” Rusia, jang mempermainkan 

12 Djanuari ig | 
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DITFARE 
Sebuah rumah dengan tanahnja 

- kota Semarang, dekat djalan besar, 
harga dibawah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Leng- 
kap dengan waterleiding dan listrik. 

Surat2 dialamatkan kepada harian ini advertentie 
No. 4/1022. 4 

  

Alamat untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan? dan N jonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, 
asing lagi. f 

Alamat baru: KETANDAN 49, TILP. No. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN, Pekerdjaannja ditanggung 

Djuga sedia: 

am tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. 
Vulpen PARKER, bermatjam2 PIALA dan rupa2 barang 

ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, S dari DURO Z 
Tempat sigaret, Tempat abu 

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN ! 
. . TOKO MAS SAM LIM 

SE GKEM HAN E JIN 
   

   

Da 

Ketandan 49 — 

Ba SUSU MANIS 

pan 

Hari Tahun Bata Akan Tiba 

BENDERA 

(eigendom), letaknja di 
dengan penawaran 

    

jang bagi penduduk Solo tak 

dil. 

Tilp. 218 Solo.    
  

   

  

   

    

  

POS GAMBAR2 » 
TIONGKOK BARU. : 

Dengan dihadliri- oleh. “pel 
pembesar negeri, baik sipil matpu 
militer, hari Sabtu sore j.l.. exposisi 
gambar? dari Tiongkok Baru jang 
diadak 

jang berada di ruangan muka: Se- 
sudah Bu Budiono menerima: . ka- 
rangan bunga, kemudian para un-| 
dangan lantas melihat gambar? ter- 
sebut. Semua ada 19 serie, jaini dari- 

.hari proklamasi sampai pada peraja- 
an 1 Oktober 1952 di Djakarta. . 

Kesimpulan “jang telah diberikan | 
oleh Bu Budiono jalah: Pameran itu 
memang bagus untuk ditjontoh. 
Pembangunan atau sisteemnja jang 
dimulai dari bawah tentu baik - se-' 
kali dan natuurlijk, sebab segala se- 
suatu tumbuh dan mulai dari ba- 
wah. Mudah2an tjara bekerdja 'sede- 
mikian ini dapat kita djalankan pula 
dinegeri- kita jang sedang memba- 
ngun ini. Residen Milono- menjata- 
kan: Gambar2 itu merupakan |.stille 
getuigem” dari kegiatan rakjat Tiong- 
kok Baru dalam membangun nega- 
ranja. Tenaga mereka mendjadi pen-|: dorong bagi bangsa Indonesia jang djuga sedang membangun. Sdr. | 
Khouw Bian Hien seorang jang ter- 
kenal dalam kalangan masjarakat 
Tionghoa di Semarang memberi ke- 
simpulan ,,sesudahnja melihat .gam- 
bar2 jang dipertundjukan itu orang 
bisa menarik suatu kesimpulan be- 
tapa hebat pembangunan dan .kebe- 
saran Tiongkok Baru. Pn 

Perlu ditambahkan, bahwa expo- 
sisi itu berlangsung sampai nanti tg. | 
16 Djanuari 1953 untuk “umum. 

RAPAT ANGGAUTA C.H. 
PHENG YOE HUI. 

Hari Minggu j.l., bertempat dige- 
dung CHSH Gg. Tengah, Semarang, 
C. H. Pheng Yoe Hui telah meng- 
adakan rapat anggota jang dipimpin | 
oleh sdr. Go Hong Biauw dengan 
maksud mengadakan pemilihan pe- 
ngurus baru jang hasilnja sbb.: Ke- 
tua sdr. Oei Djie Siang: Panitera T,| 
H sdr.2 Tjan Tjing Kie, Kwee Seng 

digedung THHK - Plampi- |: 
tan Semarang telah dibuka oleh Bu |: 

Budiono dengan menggunting pita |: 

Ma
in

 

Dj. Pasar Besar, 33, SOLO 

Komisaris dengan dibantu oleh sdr.2 

Irus 'alat2 olahraga dan milik sdr. 

'Tjan Tjing Kie. Penasehat sdr. Go 
'Hong Biauw dan Tjan Ting Hwat. 
Sekretariaat di Gg. Baru 75, Sema- 
pang, 

rikan tjabang volley-ball dan peng-   Gwan: bendahara sdr. Kang Kon 
Tjiang: sdr. The Thiam Sioe kepala 

'hibur. Pada-nanti tg. 15 Djuni 1953, 
Pheng Yoe Hwee akan memperinga- 
ti hari Ulang Tahun jang ke-25 dan 
tidak lama pula akan dibentuk pa- 

Menghaturkan banjak” terima kasih 

kepada sdr.” sekalian jg/ telah mem- 

bantu berupa apa sadja pada waktu 

meninggalnja isteri saja pada hari 

Djum'at 9-1-1953 sampai pada pe-| 

makamannja. 

t Jang berduka  tjita 

'“ Keluarga R. HADIMOELJO 
Taman Mangga 19 Semarang. 

—— —5—.. 

Aa 1bu-i by 
un 

. kulit baji 
jang lembut 

II Nae) 
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BEDAK - BALSEM. MINJAK 

  

Didjual Lekas : 
a)AUSTIN ,,8" keadaan baek 

sekali, bekleding baru, tjat 
hitam orig., Band2 Baru. 

b)BUICK 7 zits, th. 1937. dja- 
lan baek, bekleding baru, 
berikut 2 reserve hand. 
Kedua mobiel tsb. baek 
sekali untuk taxi, djual 
semua buat harga pas 
Rp- 27.500.— tak dapat di- 

“tawar, siapa tjepat dapat. 

Alamat : 

si SN Gt jang 3 2 

The Thiam Hoei, Theng Tjong Sien 
dan Tjan Gwan Hien. Bag. Olah- 
raga sdr. Jang Sik Ing, sdr. Tan Ping 
Lok dan sdr. Kan Hok Sioe, Pengu- 

' Selandjutnja P.Y.H. akan mendi- 

     

    

  

  itya perajaan. 

  

  

5 PA Tana NA 2 
Lg ma SUNAN Bi 
—.— Roy, tolonglah! 
'— Djangan Roy! Kau akan 

(. Andjak-indjak sampai mati! 
1 5 ain Gi ,   

Roy Rogser 151 
   

te Kakiku... 

    
-— Saja datang, Sunny! 

1 tewas! 
ter- 

| 3 SHEAFFERS SET SENTINEL 
.“ SHEAFFERS SET LIFETIME Fs jas : | 

  

  

   
   PULPEN: 

    
    
   

  

&  SHEAFFERS SET VALIANT 

“ SHEAFFERS ADMIRAL 
“ SHEAFFERS CRAFTMAN 
“ PARKER SET 51 
“ PARKER 21 
HORLOGER: 

    
     

   

   DAMES TITUS 14 Krt. 
DAMES PIERSE 

“ DAMES/HEREN WYLER 
SPECIAAL: 3 
“ DJUAL-BELI MAS INTAN DAN BERLIAN 
“ MEMPERMODERN PERHIA SAN 
DISEDIAKAN: 
“ RUPA2 BARANG PERHIAS AN MAS INTAN 

s BERLIAN 
“ KERADJINAN PERAK JOG JA : 
“ KERADJINAN BALI ASLI”. | 
" TIMAH BANGKA (BANKA TIN) 
? GIRO SILVER 

USINA 3 5 
   

G
e
a
 

    

     

   

  

    
    

    

     

        

  

    

“ BERMATJAM2 BARANG ISTIMEWA UNTUK KADU 

  

  

  

SELALU SEDIA 

Mesin Motor Ne Short Block: Ra- 
diator: Kruk As: Roda Velg: Veer2 dll. 

dari DODGE — CHEVROLET -— JEEP dil. 

Toko ,,SELECTA" 
Bodjong 80 — Telp. 594- Semarang     

  

    

  

  

Tentang Udjian Kem. P.P.K. 

1. bagi peladjar kelas tingkat tertinggi Rp: FAO 
2. bagi bukan peladjar Rp. 12,50 
c. Utk. Sek. Landj. tingkat atas: - 
1. bagi peladjar kelas tingkat tertinggi Rp. 12,50 

2. bagi bukan peladjar Rp. 20— 

rangkap 5 kesekolah Negeri jang sedjenis jang terdekat. 

TUTUP pada tanggal 31-1-1953. 

    

Riabdah ru M.I 
   

      

   

— Sudah kasip, Roy! Kau akan (Tetapi pertolongan Roy 

a. Udjian masuk Sek. Landjutan tingkat Pertama | S5 
b. Udjian penghabisan Sek. Landjutan tingkat Pertama dan ting 

a. peladjar2 kelas tingkatan tertinggi pada Kep. Sekolah 
b. bukan peladjar sesuatu sekolah pada Sek. Negeri, 

a. 
b. Utk. Udjian2 penghabisan Sek. Landj. tingkat Pertama: 

  

PENGUMUMAN 
Untuk organisasi2 bekas pedjoang bersendjata diwilajah Pro 
pinsi Djawa Tengah disediakan untuk dibeli: 
a. 2500 (dua ribu lima ratus) ban mobil luar tua dari berma 

tjam-matjam ukuran. - 

b. 1000 (seribu) ban mobil dalam tua dari bermatjam-ma- 
fjam ukuran. 

Permintaan tertulis rangkap dua, jang dialamatkan langsung 
pada B.R.N. Tjabang dgn. diketahui oleh Perwakilan B.R.N. 
setempat, supaja disampaikan  selambat-lambatnja — tanggal 
20 DJANUARI 1953. 

Semarang, 7 Djanuari 1953. . 
. 

Biro Rekonstruksi Nasional 
Tjabang Djawa Tengah 
Djl. Purwodinatan 46 Tilp. 852 Sm. 

  

  

PENGUMUMAN 
  
  

“AP Da 
1. Udjian2 jang akan diselenggarakan ialah: 

kat Atas. 

2. Pendaftaran dilakukan bagi: 

dimana 
udjian itu akan ditempuh dengan datang sendiri. 

”3. Pendaftaran disertai pe mbajaran uang udjian sbb.: 

Utk. Udjian masuk Sek. Landj. tingkat Pertama Rp. 2.50 

4. 'Daftar2 tjalon. sek. landj. partikelir harus “ dikirimkan 

5. Pendaftaran dimulai dengan pengumuman: ini dan DI- 

Djakarta, 31-12-1952. 

KEMENTERIAN P. P. K. 

AI Bagian Penjelenggara Sek/ Kursus 

# 

(TS AN 
KD 
LATE, 
ROY/ 
YOULL 

se 
KILLED!    

s. Mn Amar — ata 
FEATURES SYNDICATE, Ine WORLD RICNTS PES 

  

  
njata 

belum kasip) 

“     
  

Sajembara 

“Maksud sajembara ,,Suara Merdeka” kali ini, ialah untuk mengu- 

4 Sebagai Hadiah Penghibur disediakan 10 Matjam Barang2 
“ buku2 jang sangat berguna. 

  
- penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. 

Suara Merdeka” 
TUTUPAN TAHUN 
(Melulu untuk para 

Djuga Langganan Baru Boleh Ikut !! 

  

kur pendapat para pembatja mengenai kedjadian2 penting DA 
LAM NEGERI selama tahun 1952. : 
Opgave dari sajembara tadi ialah sbb.: 

Sebutkan menurut PENDAPAT TUAN/NJONJA SENDIRI: 
: 2 (DUA) PERISTIWA TERPENTING 
DALAM NEGERI SELAMA TAHUN 1952 

Djawaban atas pertanjaan tadi, hendaknja singkat sekali. 
Umpamanja: 2 Peristiwa Terpenting Dalam Negeri: 

1. Hari perkawinan saja, tg. 13 Februari 1952 
2. Peristiwa 17-Oktober. 

Djawaban hendaknya dikirim kepada redaksi ,,Suara 
Alamat tjukup: Redaksi ,,Suara Merdeka” Semarang. 
Pada amplop djawaban hendaknja ditulis ,,Sajembara”. 
Sajembara dimulai tg. 1 Djanuari 1953, dan ditutup hingga sam- 
pai tg. 31 Djanuari 1953. 1 , 
Segala djawaban kemudiar akan diundi. Untuk sajembara tsb. 
tidak diadakan korespondensi. 
Sebagai hadiah disediakan 3 matjam hadiah uang : 

Hadiah ke I: Rp. 1000.— 
Hadiah ke Il: Rp. 500.— 
Hadiah ke III: Rp. 250.— 

Merdeka”. 

atau 

|.
 

  

  

  
  

  

  - 

Anggur kuat dalam 14 djam berbukti 
Anggur ..PAX” tap BINTANG 7 

Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- 
rah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu makan, wak 
tu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan berasa tjapai, 

Baik 
Orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah. dji 
ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 75 akan 
kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 

0 Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: : i 
Datang bulan tidak tjotjok, waktii datang bulan perut sakit, 

kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata kabur, 
pinggang berasa pegal kaki tingan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7. tentu 
akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mendapat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga, 

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

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

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

Dapat beli diantero Toko2: 

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

Krekot, No. 11, Djakarta. 
  

  

RAN mean 

LUX 
5.—7-9. 

CITY CONCERN CINEMAS 

    

Ini Malam Premiere (u. 13 th.) 

SID CAESAR -ALFRED DRAKE-JANET BLAIR 

»Tars And Spars” 
(PELAUT dan KORPS WANITA). 

Musical sensatie! Penuh dengan hiburan dan lagu-lagu 
jang termashur. Tjinta....Romantik...Tertawa ! 

Gra nd an Penghabisan 

5-7-9(u.13 th) EREK — DONNA REED 
»SATURDAY'S HERO” 

The football story that's never been told before ! 

Besok malam : Johnny Sheffleld (Bomba) - Donna Martel 
»Elephant Stampede” 

Indra 
4.45-6.45-8.45 

BERBARENG 

ROYAL 

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

R GO X Y Ini Malam penghabisan (u. 13 th.) 
mama ohnny Sheflisld (Bomba) — Donna Martel 
5-7-9 (u.13th.) »lephant Stampede” 
Penuh Jungle Sensatie Gempar ! 

  

  

P. RAMLEE — ROSENANI 

A. Rachim — Siti Tandjung Perak 

SEDARAH" 
Film Malaya jang Menggemparkan! 

    

Besok malam Louis Hayward — Dennis O'Keefe premiere 
Pe 9 (43 th) Louis Allbritton 

WALK A GROOKED 
MILE" America's fitth Colorman 

Heibat dan Gempa, blasted By F.B.I 
PEna 

L 

Langganan) | 

    

  

     

172-51-6A- 95-B 

  

Bata-Nadta Gray bintang terkenal 

dark hb Wrihur Rank Organisation 

  

      

    

ngatlah bahwa kulit ligin 

dan segar adalah dasar dari segala 

kerjantikan: LUX melimpahkan banjak busah 

balus dan harum jang mendjaga kehalusan 

kulit Njonja. Peliharalah tjahaja kuht Njonja 

seperti saja dengan SABUN WANGI LUX." 

    

putih, murni, halus 

bagi kulit Njonja. 

»K 

SABUN WANGI 

NS 4 
€ 2 LK : 

TEA ME 

dipakai oleh 9 diantara 10 bintang pilm. 

      

  

    

     

  

buatan 

UNILEVER 

2 

LELANG KETJIL 
Pada hari KEMIS, tanggal: 22 DJANUAR! 

diadakan lelang ketjil dari daerah Hutan : 

MANTINGAN (BLORA) 

Lelangan dimulai pada djam 10 dan bertempat di : 

1953 akan 

Hotel ,,DJAKARTA" Rembang 

Adapun jang dilelangkan ialah Kaju 
pertukangan dan Kaju-bakar jang terletak di penimbunan : 
MEDANG, MANTINGAN, dan LANDOH. 

tumpukan? 

Daftar kapling dapat diperoleh. di Kantor Daerah Hutan: 

Mantingan. " 

djati . 

  

  

  

  
  

Dibuka tg. 13-1-1953 
Kursus Mem. Buku Elementair 

(Administrasi Lengkap) bertempat di Gedung S.R. Dji. Tuntang 
Kota Salatiga, tiap2 hari Selasa dan Djum'at pk. 4 sore. ' 

Biaja Rp. 15.— sebulan. 

  
  

  

    CLICHE: LIJN. RASTER dan ETIKET BERWARNA. 

  

  

BESOK MALAM PREMIERE 

METROPOLE 5.00-7.00-9:00 

Jang putus pemgharapan. 
AHLI NUDJUM 

Astroloog 
Gwa Mia, 

A. WAHID 

hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha: 
tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi, 

dsb. 
Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10.— 

Djam 8 pagi sampai 12 siang 
Sore djam 5 siang sampai 7 

Penginepan ,,@RAND”, 
Plampitan 39 Semarang: 

mem tg PT 

  

YANG PALING BARU 

Onir 
dari seorang dokter Pertjintaan sedjati - c 

dengan seorang wanita jang tau menjin- 
mentjeret 

MN TAN UI Na 

CARBOVIT 
Hae ame Legok 

tai, penuh rasah manis pahit dan ke- 
anehan. .....! 

  

    

INI MALAM PENGH. (. 17 th) 
4.30 - 6.45 - 9 

Claud. Colbert - Jennifer Jones 

..SINCE YOU 
WENT AWAY” 

    

  

  

Wasserij ,,ASIA” 
Blakang Kebon 3 Telf. 1554 
Tjepet, Bersih, Murah. 

Sedia looper. 

INI MALAM D.M.B. 

ORION 445-7-915 (13 tm) 
Susan Hayward — Rory Calhoun 

,WITH A SONG: 
IN MY HEART" 

20th Century Fox'Technicolor 

    

M. S5. RAHAT 
5 : TABIB 

Seteran 109 — Semarang 
Specialist untuk WASIR  (Am- 
bcien), -ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. 

ZONDER OPERATIK 

  

TINGGAL INI MALAM PAN 
BESOK MALAM PENGHABISAN 

(Seg. umur) 
Stan Laurel — Oliver Hardy 

sBONNIE SCOTLAND” 
  

DJAGALAN 7-9-(u. 13 th) Saba oa Dn 

Djam bitjara: pagi 9—12 
BESOK MALAM PREMIERE Sore 5—7 

Ali Rahman—-Zubaidah | —— 2 bel La 

»RAJUAN SUKMA" ama ms 
— Film Malaja jang bagus. Pasanglah 
Iht Malam Penghabisan 9 Adpertensi dalam 
Lu Ie Kun — Kwang Siong Ta SUARA MERDEKA" 
IE SIANG TIAN KAY” | ——— 

    

      # up # ' 
A z : ! 
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Pertjetakan Smg, No. 584/111/A/718 

  

Mendjawab setiap pertanjaan dari 

Perkawinan, pertjintaan, Pengidupan 

  

            

         
      

     
   

  

   

     
   

    

    

     
   
   
   

    

  

    

   

  

    

   

   
    

   
    

     

   
        

    

      

      

     

    

      

   


