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K3 wa ia telah meneinu- - Naat 03 | bahwa manusia sudah | KSAD Sen: 

     
| Dr. C. -|Olm Penjeiesaian So: 

| rentan Ojusa Risa 
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   $ ea diatas | oleh seluruh Anggauta Angkatan 
katan Darat dari 

      

   

Anthropolo Karangan. tarse- sebulataja pada beleid pd. K.S.LA.D. itu sendiri. 

Bea AN Na Pertjampuran tangan kaum poli : 
tis dalam hal, jang melulu mempu 
njai aspek ketentaraan semata-ma 
ta, lebih2 dalam hubungan Jang- 

sung mengenai penjelesaian peristi 
wa 17 Oktober, saja chawatirkan, 

demikian Arudji, akibatnja hanja 
membawa komplikasi2 saggija, se- 
bab itu saja dapat mendakung se- 
penuhnja pendirian pd. KSAD. 
mengenai soal2 militer Konsepsi? 

Bambang Sugeng anfara lain ten- 

dari batu dan ber 
man pre sedjarah. Dengax 
mukannja barang2 :tu Mi, « 
dr. Carter dianggap, bahwa Ame- 
rika sudah sedjak 20.000 tahun 
berselang didiami oleh manusia. 

Batu2 kerikil jang. diketemu- 
kan tadi sementara itu menurut 
taksiran dr. pa Bana Sa 
Gjaman es ke-empat dan terachir, 
jakni diwaktu lebih dari 100.000 
tahun jang silam. Karangan dr. 
Carter bersangkutan di eng- 

kapi dengan 8 buah gambar dari 
“alat? buatan batu jang telan di- 
ketemukannja. . , 

   

Warouw sebagai pd Panglima TT 
VII adalah tepat. dan semestinjalah 
dipertahankan terus. Demikian Aru 

| dji. 

   

   

  

ra-Baru 
PembelianPadi 
Sedang Dipeladjari Oleh 

Pemerentah: 
BERHUBUNG DGN. kenjata 

amnja, bahwa sampai kini masih 
belum djuga lagi masuk uang 
kelebihan pembelian padi js ber 
djumlah berdjuta-djuta itu dita- 
ngan pemerintah dari orang jang 

Aa ae 

TULANG BELULUNG DUA 
ORANG BELANDA DI- 

KETEMUKAN. nee 

Baru? ini polisi telah menemukan 
tulang belulang dua orang rn 
jang dianggap hilang pada achir ta- 

hun 1949. Tulang2 mereka dikete- 
mukan didesa Lowokseru di daerah 
Tumpang Malang. Dari penduduk 

  

Turu T! 
Biarlah Soal" Kemiliteran Disejesawan 0 

  

MENGENAI BELEID Kolonel Bmbang Sugeng sekarang dalam 
menjusun kekuatan baru Angkatan Darat dan persoalan terachir jang | timbul oleh karena pengangkatan Kolonel Sadikin sebagai Panglima 
“TT. VI, ketua Franksi PSII dalam Parlemen Arudji Kartawinata, me- | 
nerangkan kepada Antara, bahwa pengangkatan Kolonel Bambang: 
Sugeng sampai sekarang sebagai pd. KSAD adalah didukung sepenuh- nja oleh berbagai aliran dalam masjarakat dan pada umumnja pula 

tang pengangkatan Letnan Kolonel ! 

"polisi memperoleh kabar, bahwa ke- 
dua orang tersebut J.B. Regensburg 
dan K.N. Graichen pada achir ta- 
hun 1949 telah ditjulik oleh bebera- 

bersangkutan, maka atas pertanja 
an kita kepada Ir. Teko Sumodi 
wirjo pendjabat tinggi di Kemente 
rian Perekonomian jang bertang 

      
“pula. Dari 

' B ia elah dibunuh 
3 dikuburkan 

jang sementara itu telah) 

. bahwa 'majat kedua orang 
di Lowokseru. Kedua 

orang Belanda tersebut ketika 3 itu 
an sa sepeda menudju  Ma- 

- 

Ng T 

SB 

  

any : 

  

.. 

    

Bung djawab dalam hal ini, mene 
gaskan bahwa pemerintah pusat 
telah me-instruksikan kepada pe 
merintahan daerah supaja orang 
jang bersangkutan dituntut. 

Selandjutnja Ir. Teko menegaskan 
pusat sedang 

    

   

    “1 
     

kata Arudji 
Sogi. 17-Oktober Handaknja keaa- 

Bertindax Fakeljk 

Darat. Maka penjelesaian soal Ang- 
segi militer baiklah dan sudah sepantasnja diserahkan 

Tentang penjelesaian pe: 

istiwa 17 Oktober. 
Mengenai penjelssaian' “seluruh 

beristiwa 17 Oktober terutama sika    
tan Perang jang turut serta atau 
bertanggung djawab atas timbulnja 

veristiwa tersebut dan jang belum 
diadili, Arudji mengatakan bahwa 
lepas daripada purbasangka, baik 

          

itjorak politiknja, maka sesuai din 
ketentuan dan djiwa dalam Un- 

dang2 Dasar Sementara, peristiwa 
17 Oktober harus mendapat pe 

lesaian menurut dasar2 Negara Hi 

kum dan-sesuai dengan rasa ke- 
adilan dari masjarakat Pemeria- 

tah masih harus mengadakan kon 
stitutionil kearah penjelesaian itu. 
Hingga sekarang . tindakan2 tsgas 

Aari pemerintah sebggai diharav- 
kan oleh umum,agaknja senantia- 

sa tertahan-tahan oleh berbagai 
pertimbangan politis jang lebih 
mengutamakan kompromis daripa- 
da ,zakelijkheid”. 

Arudji mengatakan: Saja sendi 

ri ingin mengetahui sudah sampai 

dimanakah ikut-sertanja Kedjaksa 
an Agung setjara aktif dalam peme 

       

  

riksaan dan penjelesaian soal2 dk 
ri segi politis sekitar peristiwa 17 

Oktober. Melihat struktur dari ka- 
binet sekarang agaknja saja sang- 
sikan kelantjaran prosedure penj 

    

amanan pada umumnja terutama 
jang berhubungan dengan mening 

katnja kegiatan? gerombolan, seper 
hi BI Tak dil , di Djawa Barat, 

Arudji mengatakan bahwa ja su- 

dah berulang2 mengandjurkan 

pada pemeriniah, sedjak keamanan 

- xe   
dikota Makasar ' 

  

lang dan “harinja menerus- bahwa pemerintahan sa 
|. kan “perdjalanan ke Wendit. Setelah mempeladjari dengan teliti segala 

bertolak dari Malang tidak pernah laporan jg. masuk dalam soal pem- 
terdengar kabar lagi'dari mereka. ybelian padi ini dalam tahun 1952 

5 Pan 2 3 LE dan memperhatikan dengan sangat 
2 : PEMIMPIN PANDU PF lusul2 daerah untuk melantjarkan 
Ge .—...PEMPAPIN PANDU, peribettan “padi in? datar Cihun je. 

akan datang. 

Ir. Teko mengakui bahwa banjak 

djuga kedapatan kesalahan dalam 
pembeli padi ini, tetapi mudah- 
mudahan katanja dalam tahun j.a.d. 
segala kesalahan itu akan dapat di- 
singkirkan. 

KUNDJUNGI MAKASAR. 
Pada achir2 Djanuari ini ditunggu 

LS. Wilson salah : 
seorang dari putjuk pimpinan Inter- 
national Scout Bureau di London. 
Wilson baru sadja kembali dari per- 
djalanan ke Australia. : f : 
“Didapat kabar, Ikindo Makasar| Untuk menghindarkan kesalahan? 

akan mengadakan penjambutan de-|jang sudah, maka pemerintah kini 
ngan upatjara2 kepanduan atas ke-|sedang asjik berusaha mempeladjari 
datangannja. Wilson akan mengun- kemungkinan tjara2 jang tepat da- 

lam soal pembelian padi ini. Demi- 

  

djungi djuga beberapa kota di Dja- 
kian Ir. Teko.   va. 

  

Perobaaik Radikal Dim 

perburuhan Sovjet 
Paberik2 Otomatis Mulai Dikerdjakan: Tenaga 

Manusia Sangat Sedikit Sekali Digunakan 

PABRIK2 JANG seluruhnja  didjalankan setjara otomatis kini 
mulai bekerdja di Sovjet Uni, de mikiam di 
vjet. Pada tanggal 3 Djanuari ji. 
mumkan gambar2 tentang suatu 

itakan oleh pers So- 
harian ,,Pravda” telah mengu- 
pabrik otomatis di Kuybyshev, 

|. Volga. Pabrik ini menghasilkan lebih 2000 tom ,,conte” (?) sehari- 
nja dan menggantikan tenaga be kerdja dari 1500 orang. Pabrik 

otomatis ini hanja diurus oleh 10 orang. 

| 
    

  

| han disuatw kota ketjil Palma 

  

— Kerusuhan 
ed Italia 

Bentrokan Dengan Neo- 
5 Fasis 

DI NAPEJS diterima kabar, 
bahwa seorang telah tewas dam 
sedikitnja 7 orang luka2, ketika 
pada hari Sabtu terdjadi kerusu- 

Campania, kurang lebih 30 km 
dari Napels. Kerusuhan itu berko 

bar akibat perintah dari kepala 
propinsi, jang membubarkan pe 
merintah daerah jang terdiri dar: 
koalisi gerakan neo fasis (sosialis 
Italia), M.S.I. den kaum Monarch 

an). 

Sesudah perintah pembubaran itu 
petjahlahk kerusuhan dalam mana se 
orang polisi tewas dan beberapa 
orang lainnja luka2, ketika sebuah 
rfiobil polisi dibalikkan. Menurut be 
rita2 itu, kaum demonstran telah 
menjerbu kekantor balai kota dan 
memasang barikade disana, tetapi ke 
mudian dihudjani dengan tembakan 
oleh polisi. : HN 

Pemerintah daerah telah dibubai- 
kan, karena menurut kantor guber- 
nur, perhitungan baru dari suara2 
ig dikumpulkan tahun lalu pada pe- 
milihan untuk dewan2 daerah me- 
nundjukkan, bahwa jg menang ada- 
lah. kaum kristen demokrat dan bu- 
kan M.S.I. dan kaum monarch, 

Penduduk kota ketjil situ kira2 ber 

baru2 ini tentang pembuatan 

(golongan jg menjukai keradja- | 

dari suatu mesin otomatis 

''nimbulkan perobahan setjara 

jg diumumkan 
me- 

sin2, menteri urusan pembuatan me 

sin2 Sovjet, Kostounov, katakan ba 

Dalam karangan 

Sovjet telah “mendirikan suatu pa- 
brik otomatis jg. membuat cylinder2 
motor untuk mobil2 truck Sovjet. Se 

luruh pabrik ini diurus, hanja oleh 

4 orang. — 
Kini para ahli teknik Sovje# kini 

sedang berusaha membentuk pa- 
'brik2 otomatis antaranja utk. mem 
bikin pisau2 dan pelbagai matjam 

| barang lainnja. 
Perobahan radikal dim 
“perburuhan di Sovjet 
Uni. 

Harian .,lzvestia” pernah mem 
“beritakan, bahwa pabrik2 pem 
bangkit tenaga listrik jang didja 
lankan setjara otomatis telah me 
lantjarkan pemberian tenaga lis- 
trik dengan hanja memakai sa 
'agat sedikit tenaga pekerdja. 

Sebuah mingguan Sovjet baru 
(baru ini telah memuat gambar2 

jang 
| membuat cylinder2 mobil. Dikata 
an, bahwa mesin itu. adalah jg 
|bertama dibuat di dunia dan se 
andjutnia menambahkan, bhw 
sembuatan barang2 setjara otoma 

Iis di Sovjet Uni kini mulai men 
djadi suatu peristiwa jang biasa 
isadja di banjak tjabang industri 
Sovjet. : 
'Pabrik2 otomatis itu telah me 

ra 

Gikal dalam lapangan perburuhan 
di pabrik2. Pabrik2 otomatis itu 
dapat dikatakan tak memakai te 
naga pekerdja, demikian minggu 

“an Sovjet tadi. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 

pabrik2 otomatis itu adalah se 
suaji dgn tudjuan Sovjet Uni jang 
menghendaki supaja tenaga manu 
Sia sedapat mungkin diganti oleh   djumlah 10.000 orang. (U.P.). 

.. 

tenaga mesin. 

hwa selama tahun 1951 ahli2 teknik 

mendjadi persoalan dalam forum 

Parlemen, supaja usaha? pemerin 
tah mengenai keamanan tidaklah 
|ditifik-beratkan pada operasi kemi 
literan belaka, akan tetapi meng- 

utamakan djaza kebidjaksanaan po 
litis. 5 : 

Artinja, tindakan “palitis harus 
diadakan sebagai kebidjaksanaan 
setjara efficien dergan tidak me- 

njampingkar aspek sosial dan eke 

nomi. Terhadap. gerembolan2 jang 

sudah diinfiltrasi oleh eiamen? mu- 

suh Juar negeri, pemerintah sepatut 
nja bertindak sebazai penfukung 
hukum. 

Reshuffle sehat untsk tje- 

gah krisis kabinet sekarang 
Dalam keadaan, dimana nrsgara 

sudah ,overbelast” dengan 100! ma 
tjam masalah, maka mengenai Io- 

wongan portefeuiile Menteri Perta 

hanan,- Arudji mengatakan, bahwa 
system merangkap-rangkap norte- 

feuille, itu sejogianjalah ditinggal- 

kan, dan djangan mengadakan lo 

hanan, dimana persoalan Angkatan 

Perang dan keamanan berkisar se 
kelilingnja. ,,Saja berpendapat”, de 
mikian Arudji, ,lowongan itu segc 
ra harus diisi oleh suatu tenaga jg 

tidak sadja dari sudut militer mem 
punjai tjukup pengalaman dan ke- 

ahlian setjara praktis, tapi pun dari, 
segi politis. Saja tidak mengatakan 

bahwa portefeuille pertahanan me 
merlukan suatu tenaga sematjar 
militer-politicus atau seorang dip'- 
mat-militer. tapi jang penting ia- 

lah suatu figuur jang sanggup dan 
berani bertindak kesegala djurusan 

dengan tidak memandang warna 

dan tjorak pihak manapun djuga 

Mengenai pelbagai matjam kes" 
litan2 jang dihadapi kabinet dan si 

kap kita terhadap kabinet sekarans 
ini, Gikatakan oleh Arudji, bahwa 

pada saat ini kita harus memberi 
sokongan penuh pada pemerintah. 

Untuk pertama kali dalam sedjarah 
pembangunan negara, Pariemer 

akan membitjarakan dua rantjang 
an undang2 jang mempunjai sifat 
»verstrekkend”  jalah pemilihan 
umum dan anggaran belandja ne- 
gara, dan sebagai soal jang tidak 
kurang penting djuga rentjana Un- 
dang2 Ketentaraan. Dalam hubu- 
ngan inilah sadja, saja dapat me- 
njertai pendapat umum, bahwa ss 
suatu krisis: Kabinet hanja akar 
mengakibatkan kesulitan? baru d 
ngan tidak mengurangkan kesulit 
an2 lama. Reshuffle jang sahat di 
sertai dengan penindiauan kem 
li beleid pemerintah setjara teca' 
dan njata mengenai lapangan? t« 
tentu kedalam (dalam. neseri) "ip 
lah saja anggap sebagai tindakar 
jang dapat dipertanggung diawa' 
kan pada tingkat keadaan dewas: 
ini. Demikian'ah keterangan Aru. 
dji. (Antara). 

nan 

lima tertinggi dan perdana - menteri 
. 8 “ “ 

Mesir, telah menjatakan  k@pertjaja- 

annja, bahwa Inggris “dan. Mesir 

akan mentjapai perdjandjian jg me- 
muaskan, demikian sebuah  kara- 
ngan jg dimuat dalam mingguan   

  

       

  

x 

dria, waktu baru2 ini Nadjib 

Pengangkat 
Sudah Ditimbang Sema 

Dahulu Oleh 
2 HA 

    

    
    

       

  

   
    

BERKENAAN dengan pe 
katan kofonel Sadikin selaku 
tahui menerangkan kepada 
mengambil keputusan meng hal   

bahwa 2 
pun keputusan ini pelaksan 

Giabat La bertanggung djas 
djabatan KSAD kolonel Bam 

Para penindjau berpendapat, — 
Jengan mengingatkan kepada ke- 

terangan kabinet mengenai pe- 
Hngangkatan kolonel Sadikin, “di- 
mana dikatakan, bahwa ,,kotonel 
Sadikin akan memulai tugasnja 
jang baru setelah pengoperan tu- 
gasnja di Kalimantan. Menung- 
gu kedatangan Kolonel Sadikin 
pimpinan TT VII didjalankan 
oleh It. kolonel Warouw sebagai 
pendjabat panglima TT VII” 

bahwa mungkin sekali penjera- 
“han tugas oleh Warouw kepada 
Sadikin belum akan terdjadi se- 
belim keadaan tenang”. . 

sebagai mana halnja : 

8 - 

Kia! ini mepurut para penindjau 

   

  

   

   

              

     
     

       

  

-Djenderal Nadjib jang sangat : populer dikalarigan rakjat Mesir, disam- 
but dengan riuh gembira oleh! pekerdja2s pab “pabrik sendjata di Alexan- 

mengundjungi pabrik tersebut. 

an Sadikin 
sak.Masaknja Terlebih 
Pemerentah 

embangan? terachir mengenai pengang- 
aglima TT VI, kalangan2 jang menge- 
'tawan kita bahwa sebelumnja kabinet 

ini sudah tentu sudah difikirkan se- 
dalam2nja, Kalangan tsb. dalant hubungan ini selandjutnja menerangkan, 

ja sudah tentu diserahkan kepada pen- 
5, dan dalam hal ini kepada pemangku 

  

Bantuan Tek- 
nik Djepang 

Utk Negara2 Asia 
R. WAJIMA, kepala biro uru- 

san -luar negeri dari kementerian 
luar negeri Djepang, jang telah 
mengunajungi konperensi kepala2 
perutusan2  Djepang di negeri2 
Asia, jang diadakan di New Dei 
hi hari Minggu katakan, bahwa 
dalan konperensi tsb. diadakan 
tukar-menukar pikiran untuk me 
madjukan hubungan2 baik dgn. 

   
Harian Umum-Angganta S.P.S. 

| Terleta 
(Titik Ketegang 

bahwa ia merasa 
'Idjalannja konperensi sosialis Asia 

»saian peristiwa tersebut”. an engan | negeri2 Asia dan pula untuk me 
Dalam menghadapi ge- | Keterangan kabinet Ph 25, : ar madjukan perdagangan serta per: 
rombolan? pengatjau. merupakan suatu Nan jang 2 niagaan dengan negeri2 tsb. 

Mengenai penjelesaian soa!2 ke- Panah untuk mengatasi. .ke- Dinjatakan, bahwa politik je- 
adaan. . pang terhadap negeri2 Asia jalah un 

tuk membantu  memadjukan indus- 
Para penindjau berpendapat, 

. “ Itri2 mereka' dengan memberi bantu- 
bahwa sekarang ini soal2 diseki ja Pa “mempertinggi taraf 

tar permintaan berhenti kolonel 
Bambang Sugeng — hal mana 
minggu jang lalu telah membawa 

ukaran2 bagi kabinet — tag 

hidup mereka. Wajima telah berang 

kat pada-pertengahan bulan Desem 
ber jl. dan mengundjungi - Manila, 
Hongkong, Bangkok, Rangoon, Ka- 

kas   

  

wongan, lebih2 portefeuile perta-| 

Optimisme Nac 
Djenderal Mohamad Nadjib, pang' ,,Sudany Pictorial”, jg banjak pem-,ral Nadjib menerangkan: ,,Sampai- 

paknja telah ,uitgekristaHiscerc 1 

Dengan demikian menurut. 
dapat kalangan" tsb. pada" & 
minggu ini keadaan tampak mu- 

lai terang. 

achir minggu jang lalu 
bertambah besarnja ke- 

  

para menteri. jang ber- 

angkutan terutama . perdana 
menteri dan menteri pertahanan 
ad interim (Prawoto), untuk her- 
hubungan dengan. fihak2 jang 
bersangkutan diantaranja dengan 

pd. KSAD dan beberapa pangli- 
ma2, djuga dengan partai2 
merintah, untuk mentjari djalan 

mengatasi keadaan. Agaknja ke- 

sjiatan ini sekarang sudah mem- 

bawa hasil, demikian pendapat 

»ara penindjau tsb. 

Sudan Harus 
Merdeka 

Atau Pertempuran Akan 
Berkobar Diseluruh 

Lembah Nil 

KEPALA MISSI Mesir ke Su- 
dan, major Salim, hari Minggu 
katakan, bahwa ia tak dapat mem 
benarkan alasan2 jg hendak disu 
nakan oleh Inggris untuk mentjo 
ba tak mau memberikan kemerde 
kaan seluruhnja kepada Sudan. 
Dan Mesir kini telah mendjadi 
sahabat dari seluruh rakjat Sudan. 

Salim selandjutnja tegaskan, 
bahwa kini terserah kepada Ing 
gris untuk memberikan hak-hak 
mutlak kepada bangsa Sudan 
tau kolam tidak akan terdjadi per 
tempuran, dalam mana seluruh 
Lembah Nil akan ikut serta. Dan 
rakjat Sudan kini jakin, bahwa 
mereka hendak berdjoang keras 
untuk mentjapai hak-hak mereka, 
kata Salim kemudian. 

pe- 

' Salim jg telah mengadakan per- 
djalanan selama beberapa minggu di 

| propinsi2 bagian Selatan Sudan utk 
berunding dengan para pemimpin 

partai2 politik “Sudan hari Minggu 
telah kembali Tagi di Mesir dengan 
(pesawat udara. Kedatangannja di- 
djemput oleh perdana menteri Me- 
sir, djenderal : Nadjib, dan pembe- 
sar2 tinggi lainnja. . 

Lebih landjut menurut berita ig 
didapat malam Senen dutabesar Ing 
gris di Kairo, Sir Ralph Henderson, 
telah minta kepada perdana menteri 
Nadjib supaja menentukan tanggal 
untuk selekas mungkin mengadakan 

rundingan lagi mengenai masalah 
Sudan. (Antara—A.F.P.). 
    
'batjanja. | 

Menurut 
orang utusan partai, Labdur dalam 
parlemen Inggris jg baru2 ini meng 

adakan pembitjaraan dengan perda- 
  

kundjungi TER GA 
T. Oda, direktur perdagangan -in- 

ternasional Djepang, jg djuga 'me- 
ngundjungi konmperensi tsb. pergi ke 
Perantjis dan Djerman untuk mem- 
peladjari keadaan dagang disana. 

(Antara—U.P.). 

rachi, sebelum ia ke New Delhi utk 

KONFERENSI PELADJAR IS- 
LAM INDONESIA DI ATJEH. 

Dari tanggal 19 sampai 21 Dja- 
nuari Peladjar Islam Indonesia dae- 
rah Atjeh akan mengadakan konpe- 
rensi di Bireuen. Konperensi terse- 
but akan dihadliri oleh wakil2 dari 
7 tjabang dan 80 ranting di Atjeh. 

Pada pertemuan 'itu antara lain 
akan. dibitjarakan  usaha2- untuk 
memperbaiki pendidikan dan tjara2 
untuk turut? aktip dalam kampanje 
pemilihan. 

PII daerah Atjeh ini 
Ik. 8.000 orang anggota. 

ANGGOTA2 BARU DARI PE- 
MERINTAHAN EISENHOWER 
Djenderal Eisenhower mengumum- 

kan. pada hari Sabtu pengangkatan 
djenderal Bedell Smith  mendjadi 
wakil menteri luar negeri A.S. dan 
pengangkatan Loyd Mashburn men- 
djadi wakil menteri perburuhan A.S. 
Djenderal. Bedell Smith kini men- 

djabat kepala dinas “penjelidik A.S. 
dan pernah mendjadi duta besar AS 
untuk Sovjet Uni, sedangkan Mash- 
burn kini mendjabat inspektur per- 
buruhan di California. 

mempunjai 

SIDANG LIGA MUSLIMIN 
Dewan, Liga Muslimin Indonesia 

umumkan, bahwa berhubung deng- 
an beberapa pertimbangan sidang 
pleno Liga Muslimin Indonesia jang 
sedianja akan berlangsung pada tgl. 
17—18 Djanuari 1953, diundurkan 
mendjadi tgl. 24—25 Djanuari "53. 
Tempat sidang tetap di Djakarta. 
  

1 

  

kanlah kepada Eden atas nama sa- 
lia, bahwa saja mempunjai kepertja- 

Richard Crossman, se-|jaan bahwa kita akan berhasil men- 
|tjapai persesuaian jg adil, tetapi bah 
wa rakjat Mesir telah hilang kesaba 

  

rannja”. Nadjib menambahkan, bah 

na menteri Nadjib, kabarnja djende|wa keadaan  sematjam itu tidak 
. 

  

Lembaga Kebu 

vag Kansten an 
ono Isameeemensn   
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Nurut 

PEMIMPIN PARTAI Buruh 
Senen menerangkan dalam interv 

berat terletak di Eropa, terutama 
masalah Djerman.” 

Selandjutnja ia menerangkan, 
»puas” dengan 

di Rangoon, dimana seperti diketa- 
hui ia ikut hadlir pula. Dalam pa 
da itu ia menjatakan, bahwa ia ti 
dak dapat memberikan komentar- 
aja atas keputusan konperensi un- 

tuk membentuk sebuah organisasi 
sosialis Asia, karena hhl ini tidak 
diumumkan dengan resmi. 

Ia dalam pada itu menjatakan 

harapannja, supaja antara kaum so 
sialis Eropa dan kaum sosialis Asia 
diadakan kerdja-sama jang lebih 
erat dan usaha2 saling membantu 
TN lebih sempurna dalam meng- 

hadapi masalah2 jang merupakan 
kepentingan bersama bagi kedua 
belah pihak. 

Tidak mungkin netral 
Atilee selandjutnja  menerang- 

kan, bahwa dalam kundjungannja 

ke Asia jang pertama kali dalam 
waktu 23 tahun ini, ia sangat ter- 
pengaruh oleh perkembangan? dan 

perobahan2 jang terdjadi di India, 
Pakistan dan Birma. Disini terlihat 
adanja kehidupan jang aktif dan 
mereka akan terus bergerak madju 
menurut garis2 jang lurus, demiki 
an Attlee, : 

Ketika ditanja, apakah menurut 
pendapatnja Birma dan Indonesia 
harus melepaskan ,,politik netral” 

nja, ia mendjawab, bahwa menurut 
pendapatnja tiada seorangpun da- 
pat bersikap netral dalam mengha- 
dapi masalah demokrasi dan totali 
tarianisme. Menurut anggapan So- 
vjet, tiada seorangpun bersikap ne 

tral dalam hal ini, ketjuali mereka 
jang termasuk golongan? jang me- 
njokong Sovjet Uni, demikian At- 
ilee. 

Modal Barat perlu untuk 
kemadjuan Asia 

Atas pertanjaan, bagaimana ne- 
gara2 Barat dapat dengan sebaik2 

nja membantu usaha memperkem- 
bang lebih landjut demokrasi poli- 

tik, sosial dan :ekonomi di Asia 
Tenggara, Attiee menjatakan, bah 

wa. mereka (negara2 Barat) dapat 
melaksanakan hal itu dengan dja 
lan memberikan nasehat? dilapa- 
agan tehnik 

Negara2 Barat dglam hal ini da 
sat menjumbangkan tenaga? ahli 
tehnik dan modal, kata Atilee: 

Ketika ditanja, apakah menurut. 
pendapatnja, modal negara? Barat 

memang perlu sekali bagi kemadju 
an Asia, ia.mendjawab, bahwa dji 
ka mereka (negara? Asia) ingin 

madju dalam waktu jang singkat 
maka memang demikian halnja 
(Antara). 

LULUS UDJIAN FAKULTET 
LA HUKUM. 
Dari Fakultet Hukum dan Penge- 

tahuan Masjarakat didapat kabar 
tentang hasil udjian dari fakultet tsb. 
antara lain sbb.: 

Lulus udjian Doktoral II bahagi- 
an Hukum, Pietojo Mangkusubroto 
dan Harjono Sumosudirdjo. 

Lulus udjian Doktoran II baha- 
gian Hukum, djurusan Hukum Pi- 
dana, nona R.H. Engel. 

SULAWESI MENDAPAT DUA 
TENAGA DOKTER LUAR 

NEGERI 
Bulan depan ditunggu dikota ma- 

kassar dua orang dokter, masing2 
buat kota Menado dan Makasar. 
Mereka adalah ahli dalam penjakit 
dalam, dan penjakit kerongkongan, 
hidung dan telinga. 

Seperti sudah diberitakan, bebera- 
pa waktu jang lalu Sulawesi sudah 
menerima beberapa orang dokter 
dari negeri Belanda. 

  

Tugu Gupernur yan Heuzst jang di- 

dirikan oleh pemerintah Hindia Be- 
landa sebelum perang, ditaman Tji 
Meuthea, Djakarta (van Heuzst- 
boulevard dulu), waktu pendudukan 
Djepang telah dibuang patung van 
Heuzst jang ada disitu. Sekarang 
tugu jang masih tinggal itu mulai 

tg. 8 Djanuari jl. dibongkar oleh 
pemerintah — Kotapradja — Djakarta, 
untuk “menghabiskan lambang pen- 

djadjahan itu.      
jib: Inggr-Mesir Pasti Dapat Persesuaian 

jakan berlangsung terus. 
Dalam karangan itu Crossman 

.menulis: ,,Djenderal Nadjib adalah 
seorang jg ramah tamah dan meme- 
|gang teguh -djandjinja. Tetapi kesem 
Ibilan opsir2 muda  lainnja jg men- 
djadi tangan kanan Nadjib dalam 
perebutan kekuasaan di Mesir ada 

      

Ty Uh an 2 NG | r 2 Idi Asia Tampak Penghidupan /g Aktip 

bahwa menurut pendapatnja titik berat dari pada 
dewasa ini masih terletak di Eropa dan tidak di Asia. Pun ia berpen dapat. bahwa kenjataan ini tidak akan berkisar. 
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MSA Digan- 

Amerika Njatakan Se» 
tudju Dgn Usul in- 

di Kropa 
an Dunia Me- 
Attlee 

  

  donesia 

: INU | pengunmiman Inggris, Clement Attlee, pada hari MENURUT penguna : 

ieuw dengan Reuter di Rangoon, 
ketegangan dunia 

Djanuari 1953, Duta" Besar 
U.S.A., Merle Hi, Coehran, 
menemui Menteri Luar Negeri 
Moekarto, untuk  menjampai- 
kan nota resmi, jang menjata- 
kan kesediaan Pemerintah U. 
S.A. untuk menerima usul Duta 
Besar R.I. di: Washington, 

1 Kata Attlee, ,.titik 
sekali dalam hubungannja dengan 

  

Do th : Tea Pelitbiro Kominis 

Tiongkok 
: berarti penggantian perajan- 

djian ML.S.LA. tanggal 5 Dja- 
nuari 1952. 

Dalam siaran radio Peking pada 
hari Semen untuk pertama kali telah 
diumumkan adanja suatu »Politbiro”, 
jang terdiri atas 9 orang, dalam Sen- 
tral Komite Partai Komunis Tiong- 

Dengan. demikian, maka mulai 

hari itu berlaku  perdjandjian 
baru mengenai bantuan ekonomi 
dan tehnik atas dasar T.C.A. dan kok, : : 5 g mengenai penggantian sisa grant 

. ch Ar yee f Menurut daftar, jang di dari constabulary — agreemen 
: f $ Png Makan mendjadi bantuan  reimbursable 

oleh radio Peking, maka anggota? (dengan pembajaran uang). 
»Politbiro” itu ialah: presiden Mao : 5 
Tse Tung, perdana menteri Chow Hingga sekarang bantuan jang 
En Lai, wakil perdana menteri Liu | Siterima dari U.S.A. memberikan 

hasi!l2 jang berguna bagi pemba- 
ngunan Indonesia. Dengan dasar2 
baru tadi dapat “diharapkan hgh- 
wa tjara pemberian bantuan ter- 
sebut lebih selaras dengan politik 
luar negeri jang dianuti oleh Pe- 
merintah, sedang boleh diharap- 
kan bahwa bantuan inipun akan 
berguna bagi usaha pembangu- 
nan Indonesia. Demikian pengu- 
muman Kementerian Luar. Ne- 

geri (Antara). 

PanityaPerang 
"“Psychologis 

Shao Chi, panglima besar djenderal 

Chu Teh, sekretaris djenderal peme- 
rintah pusat Lin Po Chu, ketua 
»panitia perentjana” Kao Kang dan 
pembantunja Chen Yu, jg. mengetuai 
»panitia urusan perekonomian dan 
keuangan” jang mengkoordinir ke- 
menterian2 perindustrian, perdaga- 
ngan, perburuhan dan pertanian. 

Selandjutnja Tung Pi Wu, jang 
mendjadi ketua ,,panitia urusan 
politik dan per-undang2an”, jang 
bertanggung djawab atas kemen- 
terian2 dalam negeri, keamanan, 
dan kehakiman, dan  achirnja 
Peng Chen, wali kota Peking. 

Kementerian Luar Negeri, ha- 
ri Senen kemaren, tanggal 12 

tanggal 5 Djanuari 1953, jang 5 

di Peking dari Moskou. 

Ia ada di Moskou sedjak Lang- 
ral 2 Oktober jl. untuk menghad- 

  “ 
Wakil perdana menteri Liu 8"Akan Dibentuk Oleh 

Shao Chi, demikian radio Peking Pa wa 
selandjutnja, pada hari Minggu Eisenbower 
i jug: la i kembali $ » itu djuga telah sampai embali HARIAN New York Times” ha 

ri Sabtu mewartakan, bahwa pres 

den Eisenhower telah memutuskan, 
untuk membentuk panitya untuk me 

rentjanakan siasat psycholigi Ameri: 
ka dalam ,.perang dingin”, Menurut 
harian itu, Eisenhower katanja ze- 

lah memilih seorang “bankir 

York, William Jackson selaku dari 
panitya baru itu. Jackson adalah wa 
kil kepala dari “dinas “#rahasia sraf 

djenderal Omar. Bradley. Ia adalah 
djuga pembantu penting wakil dien 
deral Bedell Smith, pemimpin dinas 

rahasia pusat dari angkatan perang 

liri kongres ke-19 Partai Komu- 
mis Sovjet Uni. Di lapangan ter- 
hang tampak hadlir waktu Liu, 
Shao Chi datang perdana menteri 
merangkap menteri luar negeri, 
Chou En Lai, dan ketua panitia 
perentjana Kao Kang. 

Radio Peking tidak mendjs- 

laskan alasan mengapa Liu Suao 

Chi telah memperpandjang wak- 

New, 

tu kundjungannja di Moskou. Amerika. 

Antjaman Militer 
Sovjet Russia 

Tidak Berkurang Malahan Dlm 

Besar Dari 

Franklin 

wakil Partai Demokrat 

Selandjutnja ia  mengemuka- 
kan, bahwa mengingat tidak ada- 
nja tanda2 jang menundjukkan, 
bahwa blok Sovjet. telah mengu- 
zangi antjamannja, maka ia 
menghendaki . supaja program 
Nato seperti jang telah disetudjui 
dalam konperensi Lissabon pada 
permulaan tahun jang lalu dilak- 
sanakan dengan seteliti mungkin. 

Mengenai kenjataan, bahwa 
Inggeris kini telah pula mempu- 

njai bom atom, Roosevelt me- 
njatakan, bahwa hal ini sekali- 

kali tidak boleh diterima sebagai 
alasan untuk membolehkan ter- 
djadinja kekendoran dalam usa- 
ha2 persendjataan kembali, kare- 
na kemadjuan Sovjet dilapangan 
atompun tidak pernah kendor. 

Perobahan2 djangan meng- 
hilangkan azasnja. 

Kemudian ia menjatakan ha- 
rapannja, supaja perobahan2 jg. 

diadakan dalam projek Tentera 
Eropa djangan sampai berachir 
dengan ,,terkubur”nja sama se- 
kali projek itu, karena Amerika 
Serikat, menurut pendapatnja, 
menganggap perlu EHropa dapat 

menarik faedah dari perdjandjian 
E-:D.C. seperti halnja dengan Ren- 
tjana Sechuman. 

Achirnja ia menjatakan, bah- 
wa sia jakin Amerika Serikat 
akan bekerdja-bersama lebih 
erat dengan Perantjis di 

China. 
Menurut rentjana, pada hari 

Selasa" besok ia akan mengada- 

kan pembitjaraan dengan sekre- 
taris djenderal Nato, Lord Ismay. 

(Antara). 
  

Hit 

|Iah lebih tegas dan keras dalam tun 

tutannja supaja Inggris segera meng 

hentikan taktik penundaan dan sege 
ra menarik mundur pasukan2nja da 
ri wilajah Mesir”. 
Crossman berpendapat bahwa Ing 

gris sebaiknja meninggalkan daerah 
terusan Suez. 

Roosevelt, putera mandiang presiden Amerika 
Franklin Delano Rooseveli, menerangkan pada hari Senen, bahwa an 
tjaman militer dari pihak Sovjet terhadap Barat tidak berkurang, bahkan 
dalam beberapa segi nampak lebih besar dari 2 tahun 

  
Indo |: 

Beberapa Segi Nampak Lebih 
2 Tanun Jl 

Pendapat Roosevelt Jr 
Serikat 

jang lalu. Sebagai 
dari negara-bagian New York Roosevel: kini 

sedang berada di Paris dalam perdjalanannja di Eropa Barat utk mem 
peladjari usaha2 pertahanan militer dari negara2 Nato. 1 

  

Me 

Diperpandjang 
Kekuasaan Mosaddegh 

MENURUT Reuter hari Mirg 
gu, beberapa orang wakil dalem 
madjelis Iran telah | menjatakan 
tidak berkeberatan terhadap di 
perpandjangnia batas waktu hak 
kekuasaan Mossadeg sampoi seta 
hum lagi, dengan sjarat bahwa 
perdana menteri itu dalam tiga 
bulan sekali meminta  pertimba- 
ngan madjelis lagi. 

Harian2 malam di. Teheran pada 
hari Minggu mewartakan, bahwa 
menurut suatu sumber jg erat hubu 
ngannja dengan perdana menteri, 
pembitjaraan antara perdana mente- 
ri Mossadegh dan dutabesar  Ame- 
rika Loy Henderson berdjalan Ian- 
tjar dan bahwa mereka telah mem- 
perbintjangkan dan mempersiapkan 
pendjualan kurang lebih 10.009 ton . 
minjak dari Abadan setiap tahun. 
Dalam hubungan 'ini harian ,,Kei- 
han” dan menulis bahwa  serdana 
menteri Mossadeg terpaksa meminta 
supaja batas kekuasaannja diperpan 

djang agar sanggup  menjelesaikan 
tugasnja. (Reuter). 

  

Pemerentahan 
Di Kenva 

Andjuran Surala Diserah- 
kan Kepara Bangsa Airika 

y Dan Asia 

Sedjumlah orang2 Eropa terkemu 
ka di. Kenya telah menuntut supaja 

pemerintahan sekarang didaerah dja 
djahan Inggris di Kenya mengundur 

kan diri dan menjerahkan: lebih bas 

njak kekuasaan dalam pemerintahan 

kepada orang2 Afrika dan Asia ber 
dasarkan ,,pandangan baru jg revo- 
lusioner” untuk mengachiri krisis ig 
ditimbulkan oleh gerakan “ Mau 

Mau, demikian keterangan jg diper 
oleh hari Sabtu dari sumber politik   jg lajak diperrjaja di. Nairobi, 
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2 djalan dari Barat ke Timur, jaitu 
» dari Kulon Progo menudju. ke We- 

        

x 

— pembagian untuk Kudus jang kabar- 

| rombolan pengatjau mati dan: $| 

  

| / SUARA 
DEKAN 

  

L, 

bg 

  

SEMARANG, SELASA 

Kab : Kota en 

    

Utk Beraskan Soal | —“ Dewa 

PARTAI RAKJAT D 
Tomo pada har: 2 
konperens: Dewan Partai, 
Kalisari Semarang. Dari 

   

Kalimantan, ialah bupati Ma 
Gjarmasin, Dewasa jini PRI w 
nesia dan jang 
tan. Di Djawa nd 
kota2 karesidenan dengan : 
Mengenai tjabaag2 ini 
gauta, tapi. disamping 
Sidoardjo jang me 

  

baru diadakan di Sem 

  

    

  

1 mem pu 
aling banjak ialah 

Pengah sendiri mempunjai 13 tjabang, tersebar di- | 

  

Shan Pada KSAD 
latern Militer — Putusan Konp. 

PRI 
3 ba $ 

ONESIA jang diketuai oleh — Bung 
4 jang lalu telah mengadakan 

t drumah dr. Rustamadii d' 
ta Dewan Partai telah hadir 

imo sendir: serta 2 orang dari 
ura dan seorang lagi dar: Ban- 

Tg 135 tjabang diseluruh Indo 
.Djzwa Timur dan Kaliman- 

  

    

uta kurang lebih 40 a 50.000. 
paling sedikt harus mempunjai 500 ang- 
itu adadjuga satu tjabang misalnja di 

mempunjai 17.000 anggauta. ( 

Semarang ini sfstnja tertutup, dan setelah ber- 
Konperensi jang 

sidang dua hari tersebut, achirnja mengeluarkan 2 statement sbb.: 

  

Tj engkeh 21 Ton| 
Disita " 

Akan berbuat pandjang? 

Dari kalangan jang lajak diper- 
tjaja didapat kabar, bahwa baru2 

— ini oleh pihak jang berwadjib telah 
disita 21 ton tjengkeh dari sedjum- 
lah partai tjengkeh dari Ambon jg. 
banjaknja 77 ton. Tjengkeh tsb. 
mendjadi miliknja Jajasan Tjengkeh 
Maluku. Karena organisasi ini di 
Semarang djalannja belum lantjar 
maka partai tjengkeh itu telah di- 
titipkin kepada seorang saudagar 
Tionghoa 'jang tinggal di Gg. Be- 
sen, Semarang. Tjengkeh itu mesti- 
aja telah dibagi?2kan oleh Perin- 
dustrian Djawa Tengah kepada para 
pengusaha paberik rokok diseluruh 
Djawa Tengah, Tetapi ternjata bah-j 
wa tjengkeh itu telah ditjampuri ga- 
gang tjengkeh dan disiram dengan | 

jang menjimpannja. | air oleh orang 
Ada kemungkinan besar - tindakan 
demikian ini telah diambilnja oleh 
si penjimpan, karena dapatnja uang 
commissie dianggap kurang. Tetapi | 
perbuatan jang tidak baik itu telah 

diketahui oleh pihak jang berwa- 
, Gjib, “hingga 21 ton tjengkeh tadi 
telah disita untuk didjadikan bukti. 

(pembantu kita dari Ku 
arkan, bahwa beberapa 

“para pengusaha rokok hari 
telah datang di Semarang untuk 

mengurus soal tjengkeh itu, karena 

   

  

   

nja berdjumlah 50 ton hanja diberi- 
kan 34 ton. Apakah tjengkeh untuk 
Kudus itu djuga mengenai partai jg. 
disita itu belum didapat keterangan. 

PEMBENTUKAN BADAN 
PERMUSJAWARATAN 

. Atas initiatifnja SSKDN, SSP 
KN, S. B. Kementerian Perburu 
han dan S.B. Garam tjab. Smg., 
pada tg. 15 Djan ini akan diada 
Kan rapat dgn mengundang se 
mua serikat sekerdja dan serikat 
buruh dikota ini dengan maksud 
untuk membentuk Badan Permu 
sjawaratan. Menurut keterangan 
maksud Badan Permusjawaratan 
ini, dalah antaranja, apabila ada 
soal2 jang mengenai nasib buruh, 

“dapat diambil djalan - bersama2. 
Soal intern dari masing? Serikat 
Sekerdja dan Serikat Buruh ada 
lah soaf organisasinja - sendiri2, 
sedangkan Badan Permusjawara- 
tin ini, bukan merupakan satu 
vaksentral baru. 

PERKARA TIENGKEH 100 
TON JG. DIRENDAM AIR. 

Sekalipun sudah diadakan pe- | 
meriksaan beberapa hari oleh Pe 
ncadilan Neseri di Semarang di 
bawah pimpinannia Mr. Guna- 
wan dan kelandjutannja perkara 

“itu pun di»eriksa pada hari Se 
nin, tetapi perkara  merende— 
tiengkeh Ik. 100 ton itu ians di 
dikwakan terhadap Pabrik Ro- | 
kok Pomv»a Semarang tetap ma- 
sih belum diputuskan. Dari kete 
rangan2nja saksi2. hakim masih 
merasa perlu untuk  mendensar 
kon keterangan2nja. dari laim2 
orang jang disebut oleh saksi2, 
hingoa siding nada 
itu telah diundur . samnai pada 
nanti tg. 20 Djanuari '53. 1 

PEMUNGUTAN DERMA 
Pada nanti tanggal 9 -sampai tang 

gal 19 Djanuari 1953, Chung Lien 
Hui Semarang bagian Sosial akan | 
mengadakan pemungutan derma da 
ri segenap penduduk - golongan 
Tionghoa dikota Semarang jg beru- 
pa uang maupun barang. Pemungu- 
tan derma ini sudah mendapat per- | 
kenanan Bapak Wali Kota. Sema-| 

.rang. Adapun tudjuan dermaan ka 
mi ialah sekedar untuk menghibur | 
»nek2 viatu Tionghoa di Tanah- 
putih sebagai hiburan pada harian 
Tahun 

da dan Pemudi Chung Litn Hui. | 

TEMBAK-MENEMBAK M.B, | 

R Kemaren siang, kira2 djam 1.30 
DAN PENGATJAU. 

Dari pihak resmi didapat kabar, | 
bahwa pada siang hari tgl. 11 Djan. 
i-bl. antara Setjang dan Pajaman, | 
kira2 S Km. dari Magelan 
di tembak menembak anta 
gauta2 M.B. dengan  geroi 
pengatjau. Pada waktu itu gerom- 

bolan pengatjau akan menjeberangi 

    
    
    

   

an sungai Elo. Menurut lapuran: 
gerombolan tsb. mau pulang ke daes 
rahnja M. M. Kompleks, tapi djus- 
tru saat itu mereka bertemu dengan 
anggauta2 M.B. jang sedang men- 
djalankan 'tugasnja di daerah tsb 
Hasil dari pengedjaran terhadap ge- 
rombolan tsb., 4 orang anggauta- ge- 

orang lainnja ketangkap sedangkan 
seorang diantaranja dapat dibeslah | 

Imilihan umum 

hari Senin | 

Penjelesaian peristiwa 17 
Oktober. 

I. Mendesak kepada Djaksa 
Agung dan Pemerintah untuk 
mempertjepat penjelidikan terha- 
dap mereka jang  bertansgung 
djawab atas terdjadinja peristiwa 
17 Oktober dan mengambil kepu- 

Itusan, untuk menghilangkan ke- 
gelisahan dikalangan masjarakat 
kita. Ta 

On ana Meh “1 ang .. 

2, Menesad'urkan kenada nar 
toi2 don or”402 terkemuka dalam 
kelangan nolitik. untuk menierah 
kan penjelesaian persoalan intern 
militer kenada pendiabat Kenala 
Staf Angkatan Darat Kolonel 
Bambang Sugeng jang menurut 
ssndangan kita dalam soal ini 
mend-patkan bantuan sepenuhnja 
dari semua, komandan? Angka- 
tan Perang. 

Pemilihan. 

I. Dapat menjetudjui diadakannja 

pembagian daerah Indonesia men- 

djadi 15 daerah pemilihan sebagai- 

mana rentjana undang2 pemilihan 

umum jang diadjukan oleh Kabinet 
Wilopo kepada Parlemen. 

2. Tentang djumlah pemilih untuk 

mengadjukan tjalon jang dalam ren- 

tjana undang? tsb. ditetapkan 100 

orang bagi tjalon kesatu dan. 25 

orang bagi tjalon kedua dan sete- 

rusnja dari sesuatu daftar pentjalon- 
an, Partai Rakjat Indonesia meng- 

hendaki dirobahnja mendjadi 250 
orang bagi tjalon kesatu dan 100 

orang bagi tjalon kedua dan seterus- 

nja dari sesuatu daftar pentjalonan. 

3. Mendesak kepada Pemerintah, 

agar mulai sekarang mengadakan 

tindakan? jang ditudjukan kearah 

terdjaminnja hak2 demokrasi guna 

memberikan kebebasan kepada se- 

genap golongan dalam mempersiap- 
kan diri untuk pemilihan. umum 
ka-d.” 

Mengenai sikap PRI tentang ke- 

adaan kabinet sekarang. dr. Rusta- 

litik PRI menerangkan kepada war- 
tawan kita, bahwa djika KSAD su- 

annja seperti sekarang ini, maka se- 
benarnja sudah tak ada alasan lagi 
bagi menteri? PSI untuk mengun- 
durkan diri dari kabinet. Ini djika 
PSI memang benar? mengutamakan 

kepentingan negara diatas kepen- 
tingan partai. 

Seterusnja menghadapi adanja pe- 
ini, memang PRI 

sudah mempunjai rentjana verkie- 
zingscampagne, tetapi tentu sadja 
hal tersebut sementara masih dira- 
hasiakan. Puri mengenai rentjana 

ini akan ditentukan lebih djauh da- 
lam Kongres PRI nantinja, ig. akan 
diadakan selekas mungkin (sebelum 
adanja pemilihan umum), kongres 
mana akan diadakan di Semarang 
atau Surabaja, demikian dr. Rusta- 
madji. jang seterusnja menambah- 
kan, bahwa dalam tahun jang lalu 
PRI kehilangan dua anggauta De- 
wan Partainja jang merupakan to- 

koh kuat dari PRI, ialah Ir. Rasjad 
dan dr. Sugiri jang meninggal dunia 
dalam tahun 1952 j.l. 

— MERDEKA | 
   

   

madji selaku ketua Departement Po-. 

dah dapat dipertahankan keduduk-f 
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BARU2 INI Ketua P.S.S.I. 
rut telah mengadakan tjeramah 
dan Indonesia Muda, teni 
diluar negeri dan tentan 
gaan di Indonesia. Maladi n 

duk sadja, dan sama sekali 
sjarakat, apalagi mendj: 
erhadap sepakbola 

telah besar, akan tetapi 
ton sadja. Belum sam: 
ujokong, atau berusaha . 
dap athletik, perhatian itu hanja 

Di Amerika dan Eropa 
olahraga telah mendjadi 
dasar hidup masjarakat. 

Berbeda dengan Indonesia, dima- 

na olahraga seakan-akan baru me- 

rupakan usaha untuk kesenangan, 

pengisi waktu ataupun hanja untuk 

kesehatan badan sadja, bagi Ameri- 

Ika, Eropah Barat maupun Eropah 

kan jang sangat penting didalam 

masjarakat. Dinegara? itu olahraga 

bahkan telah mendjadi dasar hidup 

bagi masjarakatnja masing2. 1 

Olahraga telah mendjadi bagian 

|jang penting bagi kehidupan mereka 

sehari2, hingga benar? telah mere- 

sap diseluruh lapisan masjarakat. 

an-sekolahan dan universiteit2 jang 

mentjantumkan mata — peladjaran 

olahraga sebagai mata peladjaran jg. 
penting dan diharuskan, pada Ang- 

katan Perang jang menjediakan ke- 

sempatan jang seluas-luasnja untuk 

berolahraga bagi anggauta2nja, dan 

djuga pada masjarakat umumnja Jg. 
dalam kehidupannja sehari2 tidak 
dapat terlepas lagi dari olahraga. 

Untuk menggambarkan “ kedudu- 
kan olahraga itu bagi masjarakat di 
negeri2 itu dikemukakan beberapa 
tjontoh, antara lain sbb.: Kotapradja 
Chicago mempunjai 8 buah univer- 
'siteit jang masing2 mempunjai se- 
|buah stadion sendiri jang dapat me- 
muat Lk. 40.000 penonton. Disam- 
ping itu terdapat pula 28 buah play- 
grounds untuk anak2, dan 16 buah 
lapangan olahraga, sedangkan Kota- 
Ipradja sendiri mempunjai S buah 
stadion jang masing2 dapat memuat 
20.000 pentonton dan 2 buah sta- 
dion lainnja jang masing? da- 
pat memuat 60.000 penonton. Un- 
tuk lengkapnja masih diadakan pula 
sportballs disampingnja. - 

Di Los Angeles terdapat pada seti- 
lap djarak 1 Km. sebuah stadion. 

Kota Helsinki, jang telah meneri- 
ma Olympiade tahun 1952, jang be- 
isarnja dapat dikatakan sama dengan 
kota Solo dan berpenduduk seba- | 
injak 400.000 orang, kini mempunjai 

1 stadion jang besar, 5 atau 6 sta- 
dion jang masing? dapat memuat 
120.000 penonton, dan 22 - gelang- 
|gang athletik serta masih ditambah 
(lagi dengan ,,playgrounds” jang tak 
dapat dihitung djumlahnja. Club- 

club keolahragaan2 disana dapat di 
'katakan semua mempunjai lapangan 
lolahraga sendiri, jang dibeajai sen- 
diri pembikinannja. Dan anggauta2- 
nja. Di Rusia semua kebutuhan 
olahraga ditjukupi oleh Pemerintah. 

Pengaruh lolahraga dila- 
pang diplomasi”. 

Oleh Maladi lebih landjut dinja- 
takan, ..bahwa ..olahraga 
mempunjai pengaruh jang besar di- 

lapangan “diplomasi. Orang mungkin 
tidak menduga bahwa olahraga da- 
pat melantjarkan perhubungan di- 
plomasi antara satu negara dengan 
negara laninja. Akan tetapi kenjata- 
annja adalah demikian. Negara2 jg. 
dapat menghatsilkan  ,.djago2 olah- 
raga jang ulung digelanggang olvm- 
piade dan dapat menggondol keme- 

nangan, maka negara2 itu — sekali- 
pun ketjil — dengan sekaligus di- 
kenal oleh seluruh dunia serta di- 
hormati oleh negara2 lain. Dengan 
demikian, maka akan sangat memu- 
dahkan perhubungan diplomasi  an- 
tara hnegara2 itu dengan negara2 

lain. Untuk membuktikan hal ini di 
kemukakan beberapa negara2 ketjil 
jang terkenal mempunjai  djago2 

olahraga jang baik2, antara lain Fin- 

landia, New Zeelandia dan Jamaica. 
Negara2 itu sekalipun ketrjil dikenal 

oleh- seluruh dunia, dan akibatnja 

  
  

Plan 5-Th Untuk Madju- 
|. kan Fkonomi Jogja 

MENURUT KETERANGA N” pihak " pemerintah Daerah 

Ada Djuga 

  

Lebih Berkembang Di Indon. 
ari Kundjungannja Ke Amerika 

  

: & Eropa) £ 

ragaan di Indonesia selama 25 ta 
kan menggembirakan, baik menge 
nik-nja, maupun meluasnja dikalangan 
rang ini olahraga hanja dimiliki 

skali belum 
dasar 

Timur olahraga mempunjai kedudu- | 

Hal ini dapat dilihat pada sekolah-| 

|digelanggang olympiade. 

ternjata | 

| sing2. Rentjana pembangunan pc 
tersebut d'harapkan akan dapat dipetjahkan dalam waktu jang se 

Baru Imlek. Pemungutan 
Derma akan dilakukan oleh Ya 

ta. Disamping itu 

| Jogjakarta, kini sedare Ur stj nakan suatu rentjana pembensu- 
| Ran nerekonomian rakjat setizra besar-bessran dalam  djangka 
pandjang jaitu rentjana Uma t'hut untuk seluruh daerah Joojakar- 

pembangunan perekonomian dalam  djangka 
pendek akas selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah ma- 

perekonomian  setjara besar2Zan 

singkat-singkatnja, mengingat pula »Yania kemungkinan Sultan 
Hamengku Buwono memegang k mbaii tampuk pimpinan peme- 
rintahan Daerah Jogjakarta. 

Menurut kalangan pemerintah 
  

KETTELAKAAN K.A. BARANG 
« Daerah tsb.. Sultan telah lama mem 

punjai konsepsi mengenai usaha 
pembangunan perekonomian didae- ANTARA KRENGSENG — 

& wani 

   
  

PLABUHAN. 

kereta-api barang dari Semarang ig. 

menudju ke djurusan Pekalongan, 

antara Krengseng dan Plabuhan te- 
terdjadi ketjilakaan. Satu wagon 

diantaranja telah keluar rel, hinggi 
mengakibatkan  ..cendaagse” — baik 

dari Djakarta maupun Surabaja ter- 

Ipaksa tidak dapat berdjalan dan ter- 

(lambat datangnja ditempatnja ma- 

Ising-masing. — Kereta-api eendaagse 
'dari Djakarta terpaksa berhenti di 
'(Plabuhan sedangkan kereta api dari 
Surabaja di Weleri. Wagon jg. ter- 
gelintiir itu pada hari itu djuga da- 
pat berdjalan lagi. hingga kedua 

eendaagse dapat berdjalan seperti 
biasa lagi. Kendaagse dari Djakarta 
ke Surabaja sampai di. Tawang Sec- 
marang kira2 djam 7 malam. Pihak 

jang bersangkutan — menerangkan, 
bahwa sebabnja sampai terdjadi ke-   satu ransel berisi peluru. 

Kerugian pihak M.B. tidak ada. 

.rah Jogjakarta jg dipandang dapat 
segera diselenggarakan. 

Berapa beaja jg disediakan untuk 
pembangunan perekonomian rakjat 
itu belum dapat diketahui, namun 
demikian rentjana tsb. pasti akan 
disenggarakan meskipun anggaran 
belandja untuk daerah Jogjakarta jg 
diterima dari pemerintah pusat dja- 
uh dari pada mentjukupi. 

Lain dari pada itu didapat pula 
kabar, bahwa dalam rentjana angga 
ran belandja pemerintah daerah ta- 

hun 1953 guna pembangunan dida- 
lam lapangan pertanian disediakan 
beaja sebanjak Rp. 1.930.000.— Da 
lam rentjana pembangunan pertani- 
an tsb, pada tahun ini dipentingkan 
pula penanaman kembali atas hu- 
tan2 atau gunung2 jg gundul jg me 
ngakibatkan kerugian jg besar bagi 
pertanian didaerah Jogjakarta. 

Menurut rentjana itu puluhan ri- 

bu hektare hutan2 atau gunung2 jg 
gundul sedjak pendudukan Djepang,   Itjelakaan tsb. belum diketahui, tapi 

ditegaskan bukan karena sabotase, akan segera ditanami, 

  

Isetjara gotong rojong 
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1 
an 

oleh s 

kirkan, me 
anja. lagi terha- 

terbatas pada para peladjar szsxa. 

jalah bahwa perhubungan diplomasi 
Inegara2 itu dengan negara2 lain 
'dapat berdjalan “dengan lantjar. 

Seterusnja dinjatakan pula, bah 
|wa dihari-hari jad. peranan poli 
itik dilapang olahraga akan lebih 
'nampak, terutama digelanggang 
'olympiade. Sekalipun  digelang- 
'gang olympiade tidak pernah di 
akui bahwa masing2 djago atau 
'regu olahraga itu mewakili nega 

   

|ranja atau kebangsaannja masing 
|masing, akan tetapi dalam prak 
teknja tidaklah demikian. Tiap 
djuara olympiade mau tidak mau 
'akan membawa keharuman serta 
kebanggaan bagi negara serta 

| bangsanja. - 

Bahwa peranan politik akan 
nampak lebih njata dilapang olah 
raga itu dikuatkan dgn peristiwa? 
jang terdjadi dalam. olympiade 

1952 jl. dalam mana regu RRT 

dan regu Tiongkok — Nasionalis 
tidak mau dipersatukan, dan de 
mikian pula regu Djerman Barat 
dan: Djerman Timur. y 

Oleh karena itu, Indonesia-pun 
harus berusaha mengeluarkan dia 

go2-nia jang dapat dibanggakan 
h Karena 

dgn seorang djago olympiade sa 

dja jang dapat merebut kedjuara 

an, maka nama Indonesia akan 

lebih semerbak dan dikenal oleh 
|seluruh bangsa2. Dan hal ini pas 

ti akan mempunjai pengaruh be 

sar dilapang kelantjaran perhubu 

ngan diplomasi Indonesia dengan 

negara? lain. Tentang mungkin 

tidaknja kita menghatsilkan dja- 

402 olvmpiade jang ulung kita 
tidak usah kawatir,mkarena keung 

gulan dilapang keolahragaan sa 

ma sekali tidak bergantung dari 

besarnja badan, tetapi terutama 

karena telah meresapnja dasar2 

olahraga dikalangan masjarakat 

dan mendapat dukungan penuh 

dari masjarakat. 

Perlu masjarakat di- 

insjafkan. 5 

Oleh karena itu, untuk memadju- 

kan keolahragaan dinegara kita, ma- 

ka langkah pertama2 jg. harus kita 

ambil jalah:  menginsjafkan masja- 

rakat akan arti keolahragaan itu ba- 

gi masjarakat atau bagi bangsa In- 

donesia. : 

Menurut Maladi, salah satu djalan 

jang dapat ditempuh jalah melalui 

sekolahan2, jalah dengan mendjadi- 

kan mata peladjaran olahraga se- 

bagai mata peladjaran jang penting 

dan diharuskan diseluruh sekolahan- 

sekolahan jang ada. Dengan demiki- 

'an, maka dalam djangka pendek ke- 
insjafan itu akan dapat dimiliki oleh 
masjarakat. 
Dan dalam usaha ini Pemerintah 

harus mendjadi pelopor dgn. mem- 
beri sokongan materieel sebagai 
stootkapitaal. Demikian Maladi. 

KERUGIAN DIPASAR PRING- 
APUS L.K. Rp. 8000. 

Menjamburg berita kita beberapa 
hari jl. tentang adanja gerombolan 
pengatjau jang memasuki Pasar 
Pringapus (Ungaran) serta meng- 
adakan perampasan barang2 dagang- 
an pada pendjual dipasar itu, dapat 
dikabarkan lebih landjut. bahwa ke- 
rugian ditaksir ada I.k. Rp. 8000.—. 

Hari Sabtu malam Minggu j.l. di 
djalan umum: antara Bawen—Tun- 
tang satu truck jang membawa gen- 
teng dari Solg ke Semarang telah 
dihentikan oleh gerombolan penga- 
tjau jang kekuatannja belum diketa- 
hui. Kerugian dari pada penumpang 
serta sopir truck,itu Ik. Rp. 1.200. 
Korban manusia tidak ada. 

KONP. PARA INSPEKTUR 
PERTANIAN SELURUH 

INDONESIA. 
Didapat kabar, bahwa pada tgl. 5 

sampai 7 Pebr. j.a.d. ini akan di- 
langsungkan konperensi para  In- 
spektir Djawatan Pertanian seluruh 

Indonesia di Solo. 
Dalam konperensi tsb. a.l. akan 

dirundingkan soal pekerdjaan dihari- 
hari j.a.d. dan sehabis konperensi 
akan diadakan penindjauan pada be- 
berapa objek pertaniarw didaerah 
Djawa Tengah. 

SERAKAN MENANAM LAM- 
TORO SELUAS 1000 !TA. 
Pada tg. 12 Djan. j.b.I. Residen 

Milono telah memberikan tjontoh 
dalam gerakan menanam lamtoro di 
G. Kendalisodo, Ketjamatan Bawen. 
Luas tanah itu jang akan ditanami 
lamtoro Lk. 100 h.a., sedangkan pa- 
da hari tsb. sbanjak I.k. 200 pendu- 
duk desa dari sekitar gunung tsb. 

telah turut 
serta mentjurahkan tenaganja. Mak- 

sud menanam lamtoro ini ialah un- 
tuk mentjegah tanah longsor dan 
memperbaiki kesuburan tanah. Di 
samping menanam ini akan ditanam 
djuga pelbagai djenis buah?2an, se- 
perti mangga, nangka, pete dsb.-nja 
pula. Sebagaimana pernah dikabar- 
kan untuk maksud tersebut, Peme- 
rintah Pusat telah menjediakan uang 
untuk Djawa Tengah sebesar” Rp. 1. 

000.000,—, sedangkan untuk daerah 
Semarang sebanjak Rp. 25.000,—, 

Menurut keterangan dari Djawa- 
tan Pertanian Rakjat Djawa Tengah, 
dari seluas tanah 600 h.a. jg. akan: 
ditanami lamtoro itu sudah ada 
5046 jang dikerdjakan. Gerakan tsb. 

telah disaksikan oleh Pamong Pra- 
dja, nIspektur Pertanian Djawa Te- 

ngah dan angg. DPD Propinsi Dja- 

wa Tengah Seksi Pertanian, 
  
  

      

   
   

   

    

   

  

   

        

   

  

   
   

    

“Norman. Hartnell, seorang ahli mode bangsa Inggris, ig lazim me- 

lajani pakaian2 untuk keluarga radja Inggris, kini telah mendapat 
pesanan dari buro dari Earl Marshal, untuk membuatkan  keru- 

dung2 bagi puteri2 bangsawan Inggris jg belum mempunjai pakai- 

» an kebesaran guna menghadliri upatjara penobatan Ratu Elizabeth 
nanti. Pada gambar tampak dua kerudung buatan Norman Hartnell, 
ig dipertontonkan dalam suatu pameran jg chusus dihadliri oleh pa 
ra puteri2 bangsawan Inggris. : Lea 

  

  

  

Penanaman Kepandaian 
Bantuan Sebaik - Baiknja Jang Bisa 
Diberikan Eropah Kepada Asia, Kata 

Subandrio 
Duta Besar Indonesia Di Inggeris Didepan Peladjar2 
Sg Sekolah Menengah 

»APAKAH MUNGKIN petjah di Indonesia perang saudara 
seperti jz kini sedang berketjamuk di Indo Tjina? Dapatkah 
pemerintahan demokratis menjel esaikan soa!2 besar jang dihadapi 
Indonesia, seperti padatnja penduduk dan kemiskinan? Apakah ke 
pentingan industri dan ekonomi Eropah masih berpengaruh di 
Indonesia? Apakah deradjat wanita sama dengan laki-laki? Begai 

- 

manakah pendapat Indonesia terhadap pendirian, 
Asia sendiri jang harus memerangi bangsa Asia dalam peperang- 
an jang sekarang berlaku di Asia? Menurut kepertjajaan Indone- 
sia, politik apakah jang sebaik2 nja untuk Malaya dan Indonesi2? 

bahwa bangsa 

  

Masjumi Dan Lo- 

wongan Menteri 

- Pertahanan 
Dr. Soekiman Wirjosandjojo me- 

nerangkan, bahwa sampai sekarang 
Masjumi masih belum  membitjara- 
kan soal pengisian lowongan Ke- 
menteriano Pertahanan sebagai aki- 
bat keluarnja Sultan Hamengku Bu- 
wono sebagai: Menteri Pertahanan. 
Akan tetapi Dr. Soekiman persoon- 
liik berpendapat, sebaiknja soal tsb. 
diserahkan - kepada  kebidjaksanaan 
kabinet Wilopo. 

Diterangkannja, bahwa dalam be- 
berapa hari jg akan datang ini De- 
wan Pimpinan Masjumi akan bera- 
pat dan mungkin sekali soal lowo- 
ngan ' Kementerian ' Pertahanan itu 
akan dibitjarakan djuga. 

Dr. Soekiman ' menjatakan ingin 
mengadakan pertemuan2 dgn. ber- 
bagai pemimpin2 P.NI. mengenai 
soal tsb. Sea 

  

Tuntutan 
D. E.1. Makassar 
Usaha Asing Harus Di: 
larang Dimana Usaha 
Nasional Harus Ber- 

gerak 

KONSOLAT Dewan Ekonomi 
Indonesia telah mengadakan ra 
pat dgn perusahaan2 Iudonesia jg 
tergabung didalamnja utk. mem- 
bitiarakan soal expor dan impor, 
politik ekonomi pemerintah dan 
kedudukan perusahaan2  Indone- 
sia. Kemudian dikeluarkan suatu 
pernjataan, dimana dikatakan, 
bahwa pemerintah harus mendja 
lankan politik keuangan jg lebih 
Jues agar perusahaan2 

karena politik keuangan jg sem 
pit dari pemerintah dewasa ini 
memaksa pengusaha2 Indonesia 
melakukan transaksi2 dgn pengu 
Bae Daeng : 
Perusahaan? asing hendaknja dila 

rang disektor2 dimana perusahaan2 
nasional harus bergerak. Untuk me 
reka jg tidak dapat melandjutkan 
urusan2 importnja, hendaknja dibe- 
rikan kesempatan untuk melakukan 
perdagangan perantaraan dan perda 
gangan interinsuler. Sementara itu 
djuga telah dibentuk sebuah panitia 
untuk menjusun penggabungan per- 
dagangan interinsuler. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Selasa, tg. 13-1-53. 

| Djam 17.00 - Pembuka'an: 
Gening2 dolanan oleh kerawitan Stu 
dio: 17.30 Pengumuman dan berita 
daerah, 17.45 Landjutah gending2 do 

Ta US 

lanan: 
perang: 
19.00 Tanda waktu: 19.10 Ibu Kota 
hari ini: 19.15 Dunia Olahraga: 
19.30 Orkes Philharmonic Royal: 
20.00 Sari warta berita: 20.05 Siaran 
Pemerintah4 20.15  Ichtisar ' pers: 
20.30 Malam Meraju: 21.00 Berita- 
sa Djawa: 21.15 Sekuntum Melati 
dikuntjup malam hidangan Carry cs: 
22.00 Warta berita 22.10 Programa 
esok hari, 22.15 Penawar duka oleh 
O.K. Kembang Katjang: 23.00 Tu- 
tup. 

Rabu, tg. 14-1-53. 
Djam 17.00 Pembuka'an: 17.05 Ta 

man Kusuma: 17.30 Pengumuman 
dan berita daerah: 17.45 Njanjian 
tunggal: 18.00 Ruang CURAD: 18.15 
Orkes Sinar Tionghoa: 19.00 Tanda 
waktu — warta berita: 19.10 Ibu Ko 
ta hari ini 19.15 Siaran Penerangan 
oleh Insp. Kehutanan: 19,30 Bersu 
ka ria bersama suara remadja: 20.00 
Sari warta berita: 20.05 Siaran Pe- 
merintah: 20.39 Pemilihan pende- 
ngar, 21.00 Berita bahasa Djawa: 
21.15 Petialn wajang orang oleh Ka 

18.00 Serba serbi angkatan   rawitan Studio, 22.00 Warta berita: 
22.10 Programa esok hari: 22.15 

nasional | 
mempunjai dana2 lebih banjak, | 

Apakah bertambahnja pertuka- 

ran dilapangah pendidikan antara 
Indonesia dan Eropah akan dapat 
membantu memperdalam saling me- 
ngerti? Apakah perhubungan antara 
Eropah dan Asia akan. bertambah 
baik, djika negara? pendjadiah me- 
narik diri dari lingkungan pengaruh 
nja di Asia dan berdagang diatas da 
sar persamaan?” 

Anilah sebagian dari pertanjaan2 
jg ditudjukan kepada duta-besar In- 
donesia, Dr. Subandrio, oleh perhim 
punan murid? Sekolah Menengah di 
London dalam satu pertemuan tahu 
aannja, untuk mempeladjari pertja- 

turan politik sluar negeri. 

Pertemuan ini diselenggarakan 
oleh Dewan Pendidikan untuk Ke- 
wargaan Dunia, organisasi pemuda 

disamping Perhimpunan P.B.B. 
Dalam pertemuan ini Dr. Suban- 

drio diminta menerangkan panda- 

ngan Asia mengenai kedudukan Ero 
pah didunia pada waktu ini' Dalam 
djawabannja, duta Subandrio  me- 

nguraikan arti revolusi Asia jg da- 
lam 7 tahun “belakangan ini telah 
memberikan kemerdekaan kepada 
beberapa negeri Asia, dan hak utk. 
berpemerintahan sendiri. 
Tentang perang saudara di Indo- 

nesia, duta Subandrio' mengatakan, 
bahwa ditahun 1949, sewaktu ia me 
minggalkan Indonesia, ada kemung- 
kinan perang saudara itu akan pe- 

tjah, tetapi setelah melalui tiga ta- 

hun jg sangat kritis, dan tidak ter- 
djadi apa2. maka dapatlah diharap- 
kan, bahwa rakjat Indonesia sudah 

tjukup matang dan bidjaksana utk. 
tidak perang-memerangi antara me- 
reka. 

Bantuan sebaik?2nja jg dapat dibe- 
rikan Eropah, kata Dr. Subandrio, 
adalah ,,penanaman kepandaian” di 
Asia. Pikiran ,,bangsa Asia harus 

memerangi bangsa Asia” ditentang 
keras oleh Dr. Subandrio, dengan 
mengatakan, bahwa perang jg terdja 
di masa ini adalah penularan kon- 

flik ideologi jg datang dari tempat 
lain, jaitu komunisme kontra kapi- 

talisme Barat. 
Mendjawab soal apakah demokra 

'si dapat memetjahkan masalah ke- 
padatan . penduduk, Dr. Subandrio 
mengatakan, bahwa perkara ini 
akan ditentukan oleh bukti, apakah 
dalam beberapa tahun jg akan da- 

tang ini Tiongkok lebih memadju 
kan kemakmuran rakjatnja dari ne- 
geri2 lain di Asia Selatan. 

'kan Bantuan 

karangannja hari M 

ditjapai itu adalah 
melihara jang ada. 

Sunday. Star” selandjutaja me- 
ngatakan, bahwa biarpun tidak ada 
Indonesia jg berpendirian lain itu, 
kedudukan Belanda pada dewasa ini 
sudah baik, dan kesanggupan indus- 
tri dan perdagangan negeri 1W telah 
hidup kembali. : 

»Dilapangan politik, rapanja ada 
penghargaan realistis kepada waktu 
sekarang pada bangsa Belanda, kata 
Isurat-kabar itu, jg sambil menge- 
ipangkan bantuan Belanda kepada 
NATO dan kesatuan Eropah. .,Sun- 
day. Star” mengatakan, bahwa pen- 
dirian Belanda lebih baik dari jang 
lain2nja, din berbeda dengan sikap 
beberapa negeri di Eropah Barat”. 
Demikian UP dari Washington. 

(Antara). 

Konperensi 
Alim Ulama 

Utk Riindingkan Soal2 
Jg Sekarang Dihadapi 

Ummat Islam 

GHAZALI HASAN utusan da 
tri Sekretariat Panitia Persiapan 
Kongres Alim Ulama dar Mubal 
igh Islam seluruh Indonesia Me 
dan jaig kini ada di Diakarta, 
menerangkan kepada Antara, bah 
wa maksud kedatangannja di Dja 
kerta ini falah &kan merdjumpu 
para terkemuka uluna2 diu pe 
muka2 Islam ustuk dapat menga 
dakan feeling saling mengerti dan 
memperdjelas tudjuan2 Kongres 
kEm Uiama nanti, Diterangkan 
bahwa Panitia Persiapan banjak 
menerima surat2 dari alim ulama 
diberbagai tempat ditanah air, me 
njatakan persetudjuannja. Di Dja 
karta Ghazali akan mendjumpai 
Duta Mesir dan Duta Pakistan 
untuk membitjarakan  selandjut 
nja soal perutusan dari luar ne 
geri dari kedua negeri tsb. 

Kongres Alim Ulama dan Mu 
balligh Islam seluruh Indonesia 
berlainan tjoraknja dgn Kongres2 
Organisasi Islam seperti Kongres 
Muslimin Indonesia di Jogjakarta 
achir 1949 jg lalu. Kongres jang 
akan datang itu terutama hendak 
memetiahkan persoalan2 '£ pen- 
ting sadja jang dihadapi ummat 
Isiam sekarang hingga menghasil 
kan fatwa dari seluruhnja ulama 
Indonesia bogi perdiuangan um 
mat Islam dibari-hari ja.d. a 

Demikian antara lain Ghozali 
Hasan dan sebagai dikabarkan 
kongres akan diadakan pada aohir 
Maret tahun ini di Medan.” 

  

PEMBUNUHAN DITEMPAT 
PESTA PERKAWINAN. 

Ditempat pesta perkawinan didesa 
Rawaputjung,  Mauk, Tangerang, 
Djumat malam terdjadi pembunuh- 
an jang dilakukan oleh sedjumlah 
orang tak dikenal, atas diri seorang 
bernama K. bin A. Korban jang me- 
mang rupanja sengadja ditjari oleh 
kawanan tak dikenal itu, dibatjok 
sampai mati didalam rumah tempat 
pesta perkawinan, sehingga didalam 
rumah .itu terdjadi panik dimana 
berlarian selamatkan diri. Penjeli- 
dikan tentang sebab pembunuhan 
kini sedang dilakukan polisi. 

Meskipun duta Subandrio mene- 
gzaskan, bahwa bangsa2 Asia 1g te- 
iah diberi kemerdekaan akan dapat 
menjelesaikan masalah?nja sendiri, 
tetapi ia tidak mau  mengandjurkan 
praktek? merusak jg banjak dilaku 
kan orang pada waktu ini. Masalah 
ig sebenarnja ada lain sifatnja, kata 
Dr. Subandrio. 
Demikian wartawan 

! London. 

  

.SUNDAY STAR" jang terbit di Wa 
nggu menja takan, 

ngan kabar2 ekonomi dan politik jang 
ri Belanda pada pertukaran tahun ini. 
Gjukkan, kata surat-kabar tersebut, bahwa pe 

berkat pekerti orang2 Bel ang 

Pemerintah Belanda sendiri sudah mx 
kan, bahwa dia tidak memerlukan bantuan keuangan dari 
ka Serikat dibawah program. M. S.A. Ini sebagiannja sudak ent 
disebabkan oleh bandjira: dolar dari Indonesia. 13 

Dollar Indonesia 

Bandjir Ke 
Menjekakhkan Belanda Tidak Butuh- 

Amerika Lagi: 

Kata Sunday Star“. 

Tolland 

  

igton, dalam induk 
hwa ja merasa puas de- 

i irakan dari nege        
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BASKETBALL KOMPETISI 
1952, 

untuk beberapa 

Basketball Kompetisi 1952” 
waktu 

untuk 

merebut kedjuaraan kelas Il laki2 

di Semarang jang diselenggarakan 

oleh Chung Hua. Lan Chiu Tsung 
Hui dihentikan karena suatu hal, 

maka mulai tg. 15-1-1953 akan di- 
landjutkan lagi dan pada tiap2 hari 
Kemis sore di adakan pertandingan 
dilapangan Sin Yoe Sze, djl. Stadion, 
DjumabaMgi Pheng Yoe Hui, djl. 

n dan “hari Sabtu dan Minggu 
pangan THHK, Plampitan. 

TT TJATUR. 
Pertandingan tjatur ulangan jg di- 

langsungkan pada hari Minggu ibl. 
di Karangtempel antara Penghibur 

dan Panti Pgmuda bg. tjatur berke- 

sudahan 10'/3 — 2'/s untuk kemena 
ngannja Penghibur. 

RUCKY MENANG ANGKA 
DARI JONES. 

Menurut berita UP dari New York 
dalam pertandingan Djum'at malam 
di Madison Sguare Garden jang di 
saksikan oleh Lk. 5540 penonton, 
Rockey Castellani telah memperoleh 
kemenangan angka dari Ralp Jones. 

Pertandingan tsb merupakan pertan 
dingan pertama dalam babak penda 
huluan "untuk perebutan kedjuaraan 
dunia kelas menengah jang kini men 
djadi lowong disebabkan Sugar Ray 
Robinson mengundurkan diri dari 
gelanggang tindju. 

Setelah 

Seter 
sori .d 
          

  

Psyehologis 
Saatnja Salah 

Maladi Tentang Aturan 
Pemisahan Olahraga 

Dan Pakaian Sport Pa- 
ra Pemudi 

Dalam sebuah keterangan ci 
Solo, Maladi Ketua PSSI menja 
takan, bahwa ia menjetudiui in 
struksi Kementerian P.P. dan K. 
tentang pemisahan waktu iatihon 
agi putera dan puteri serta in 

struksi tentang pakaian olahraga 
untuk anak2 dan peladjar wari 
ta, karena ukuran2 kesusilaan 
bagi orang Timur memang lan 
daripada orang Barat. Hanja ms 
nurut pendapat Maladi, saat ke 
luarnja instruksi “itu psychologis 
salah. 

Dengan keluarnja instruksi itu 
baru pada saat sekarang — sete 
lah persoalan olahraga tjampuran 
dan pakaian-olahraga bagi pemu 
di2 jang dipandang menjinggu 
perasaan mendjadi buah pembi 
tjaraan ramai seperti halnja di 
Bandung dan ditempat2 Iain — 
maka orang mendapat kesan bah 
wa kechawatiran2 terhrdan ke 
mungkinan timbulnja ekses2 aki 
bat olahraga tjampuran dan pa 
kajan-olahraga jang menjinggung 
kesusilaan itu. benar2: telah ter 
diadi. Dengan demikian lalu tim 
bul kechawatiran2 dari pihakaja 
Orane2: tua. 

Selandiutnia  Maladi katakan, 
ia menjetudjui sepenuhnja diada 
kannja pemisahan waktu Istihsn 
bagi putera dan puteri, hania da 
lam pertandingan2 umum 
dapatlah putera dan puteri ber 
lomba? bersama2, 

Laringan2 terhadap miknisa 

olahraga bagi wanita ia setudiu 
pula, tetapi larangan? itu haru 
hanja terbatas pada mendisea ks 

    

   

  

sadia   
Antara” dij 

susilaan semata-mata. dan dia. 
ngan sampai mengorbankan 

Ipentingan2 olahraga. 
ke 

  

REK DAUN TENGN: 

Riwajat Tukang Sihur 

Menma apaan 

18.15 Langgam Hawaii: 

Mardjan Kekasih Bekas Angg. 

.Gagak Item” 
(Oleh pembaniu kita) 

MENJAMBUNG BERITA jang telah termuat dalam harian 
ini tentang ,,Aksi tukang Sihir”, lebih landiut dapat dikum- 
puikan keterangan - keterangan dari beberapa kalangan jang ke- 
nal tentang dirinja Mardjan Kekasih alias Kjahi Hadji Abdulrasjid, 
Seperti berikut: Pada djaman normaal (sebelum perang dunia 

ke-11) Mardjan Kekasih bekerdja selaku abon (tukang linting), di 
satah satu pabrik rokok kretek di Kudus Kulon, disamping itu dia 
djuga sering mempeladjari ilmu2 ghaib, pada waktu ramat2hja ak 

para jang dipimpin oleh seorang 

1935—1942, penduduk Kudus, 

lan ini. 

Gerakan Gagak Item” ini ter- 
utama mendjalankan aksinja dalam 
soal pentjurian, pembegalan, menja- 
bung ajam, berdjudi, — mengganggu 

perempuan, mengganggu keamanan 
dipasar2, dan djuga sering mendjadi 
tukang2 pukul (tjenteng). 
Anggauta2nja berpakaian 

dan berikat kepala hitam. 
, Sedang Inspecteur Bufisi Jansen 
ig. berkuasa pada waktu itu di Ku- 
dus tidak berdaja sama sekali meng- 
hadapi gerombolan ini, karena takut 

tindakan pembalasan dari Pilauw. 
Pada waktu revolusi petjah, ang- 

gauta2 Gagak Ttem” oleh. Sdr. Bu 

pati R. Soebarkah (kini Guru Besar 

hitam2   Petilan wajang orang: 23,00 Tutup. 

  

  Pulisi di Sukabumi) — dikumpulkan 

. 

Si gerombolan jg menamakan ,,Gagak Item” di Kudus, Pati dan Ja 
Belanda Indo bekas inspektur Po 

Isi di Semararg (Pilauw), Mardjan tsb. turut mendjadi anggauta 
nja. Dalam aksinja ,, Gagak Item” pada waktu itu ialah ditahun 

Djepara dan Pati tentu « masih 
ingat baga'mana pekerdiaan jang pernah dilokukan oleh gerombo 

dan diinsjafkan untuk mengabdi ke- 

pada perdjuangan. Sehingga para 

..djago2” baik jang tergabung dalam 

“Gagak Item” atau jang diluar itu 
bisa dikumpulkan dalam satu orga- 
nisasi jang dinamakan Barisan 

Djenggot”, jang mana Mardjan dju- 
ga termasuk mendjadi anggautanja. 

Berita tentang ditangkapnja Mar- 
djan jang memang rumahnja dide- 
kat kantor Assistenan Bag (kantor 
lama), diterima dengan agak heran 
tetapi menggembirakan terutama 

bagi orang . jang pernah mendjadi 
korbannja. 

Menutut keterangan — selandjutnja 

jang dalam hal ini entah karena ,.ke- 
kuatan sihir”nja entah karena bu- 
djukan halus, banjak jang tidak mau 
mengadu kepada fihak jang berwa- 
djib.  Gadis2 tersebut banjak jang 
terpikat lalu mendjadi isteri selir 
dari Mardjan tsb. 

Malah dari beberapa suara jang 
kami dengarkan, bahwa kepada ke- 
pulisian jang bertugasedi Kudus di- 
harap supaja berhati-hati dalam 
mengurus perkara ini, karena mung- 
kin bisa terkena ,,mandjurnja” sihir 
jang dipergunakan oleh, Mardjan. 

Sampai dimana kebenaran  ,.ke- 
mandjuran” itu belum dapat diberi- 
takan disini. Jang “menurut rentjana 
dari Pulisi memang sudah terniat 

dapan orang2 jang tertentu. 

MAGELANG 
3 ORANG ANGGAUTA GE-.. 

ROMBOLAN SUPARDI 
TERTANGKAP. 

Dalam gerakan penjefidikan jang 
dilakukan oleh polisi. dF“Maglang 
pada malam Kemis j.l. “ disebagian 
kota Magelang, telah tertangkap 3 
Orang anggauta gerombolan dari 
Supadi ex bataljon 426 jang induk 
pasukannja sudah melarikan diri ke 
Djawa Barat. 

Menurut keterangan dari pihak jg 
berwadjib, diantara mereka ada jg. 

mendjadi tangan kanan dari Supadi 
serta mempunjai kedudukan .penting 
didalam ,.pemerintahan” di Sala- 
man, kabupaten Magelang. 

PEKALONGAN 
PADJAK ANDJING. 5 

Mulai tg. 1 Djanuari '53 orang2 
jang bersangkutan diberi kesempa- 
tan utk. membeli padjak andjing di 

Balai Kota jang harganja Rp. 9,— 

buat seekor andjing dan disertai dgn 

  

  bahwa diantara para korban jang 
menderita  banjak pula gadis2 desa 

penjerahan tanda — padjak andjing 
ti LIA 

buat mengadakan demonstrasi diha- 
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SARDJANA2 
berusaha untuk: 
penghidupan 
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diterima di London pada hari Sab 
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£ telah dilakukan oleh Lembaga un | ? : 
| ' — Biologi dan Pathologi eksperi |... ORGANISASI DARI pasuk 

! meng Ukraina, jang telah men- | Pennault, ,,Flying Tigers” jang sangat t K9 rang 
: ( tjoba memberikan pengobatan | Dunia II, menjatakan baru ini bahwa masa depan seluruh dunia | 

| oxygen” kepada orang2, jang ber | pen tunk napa peristiwa2 di Timur 
- “0 Pn Na ana aa Gan t t 

4 mur 70 sampai 117 tahun. Pre Benagan, ANE ON : ' 
1 Menurut Tas maka ,therapi exy-| #aum Nasionalis Tiongkok dalam perdjuangan melawan RR 
3 gen” itu terdiri atas transfusi2” da- | nBatat NN Sk ah Pee Haa Bo ira Kang aa Aa s "3 n NN NP na ta ' pa | 'seluru Asia elah ele an 2 re ana ji sanga 

rah sedikit dai mena dan PNS: pinter bagi usaha Pn 
” : Ir. Setelah mendapat pe- 1 
x ogpan li s Tn Ae »Djalan ke Paris ialah deagan 

1 1 : 5 P ee Pe « piudui Tg Ir 53 2 | da N Kata Na mes dia neiului Tiongkok. 8 

| di baik kembali, dan terdapat gedja| — Penerbang veteran jang -terso. | fara pihak: D Ia2, jg menundjukkan bahwa ada| hor itu, 'ang d'uga seorang ahli 
0 perbaikan dalam pekerdjaan susu-| dalam soal2 mengenai Tiongkok. 
3 nan urat saraf-pusat dan bagian ter| mengatakan bahwa pikiran sener 
€ ting dari usunan. urat saraf itu| ti diatas masih mendjadi bimbi-    
   
    

   

  

kulit otak "es 
“radio tsb. selandjutnja dike- 

an Haa an sa- 
endjadi. baik kembali dari se 

ora Ba ota Kiev bernama 
rachenko, jg berumur 117 tahun, 

setelah ia mendjalani perawatan is- 
timewa dalam mana telah dilakukan 

Y tindakan? baik jg bersifat mentje- 
: gah maupun jg bersifat mengobati. 
4 Dikatakan bahwa Trachenko men- 

' djadi begitu sehat sehingga baru? 
k ini ia dapat mengadakan perdjala- 

? nan sepandjang pantai Laut Hitam. 

! NY Times Hubung- 
(0 kan Keamanan: 
C... Dgn Produksi 

HARIAN ,New York Times” ha- 
ri Sabtu tulis, bahwa produksi beras 
di Asia Tenggara merupakan kunrji 

bagi situasi didaerah tadi. Dalam ko 
mentarnja mengehai konperensi jg 

— «kini diadakan di Bangkok atas usa- 
23 hayFAO (Organisasi PBB urusan Ba 

"4 han Makanan & Pertanian), harian 

(8 tadi seterusnja tulis, apabila tarafe 
“& hidup ig lebih tinggi belum dapat 

menghasilkan produksi jg djiauh le- 
'bih besar lagi, maka kita tidak da- 
Tagana keadaan jg lebih 
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“Dan  uhtuk dapat memperbesar 
& produksi, maka-musti- ada stabilitet 

politik dan sosial jg lebih kukuh. Se 
“'terusnja dikatakan, bahwa inilah se 
babnja maka pertahanan  Indotji- 
ng itu jadi sjarat mutlak dan 
mengapa sangat perlu pemulihan ke 
tertiban umumudi Burma, INDONE 
SIA dan lipina”. Demikianlah 
»New York Times”. (Antara). 
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NJ. ANDERSON BERHENTI. 
Gedung Putih hari Sabtu mengu- 

mumkan perletakan djabatan njonja 
Eugenie Anderson, duta besar Ame- 
rika untuk Denmark. 

Njonja Anderson adalah wanita 
8 pertama dalam sedjarat Amerika Se 

: ikat jang diangkat mendjadi duta 

      tunja. Menurut berita Tass, jang 

su, maka usaha2 tsb., jg terachir, 

(Bimbingan J 

rika lebih Korrupt Kalau 

x 

ngan bagi Kremlin. 

Chennault meletakkan kesala- 
han kepada pemerintah Demokrat 
di Amerika atas kedjatuhan be- 
nua Tiongkok ketangan Mao Tse 
Tung. 

Tn 

Gerakan Baru 

Di Mesir 
Sokong Nadiib Utk Mela- 

wan Wafd 

Gerakan KETENTARAAN di 
Mesir jang telah menolong djen- 
deral Nadjib memegang kendali 
kekussaan dalam - negara kini 
membentuk sebuah organisasi si- 
nil jarg merunakan tantangan 
lanasune terhadap partai2: politik 
jang telah ada. 

Organisasi dinamakan organisa 
s1 pembebasan dan terutama -di- 
tudjukan terhadap partai Wafd, 
jang masih selalu mengakui diri 
sebagai partai terbesar di Mesir, 

  
nia ditawarkan kepada djenderal 
Nadjib bertudjuan: x 

Il. Membentuk  masjarakat Mesir 

atas dasar kepertjajaan terhadap Tu- 
han dan Tanah Air, kepertjajaan 
atas diri sendiri dan pembebasan da 
ri imperialisme asing, dilapang poli- 
tik, ekonomi dan sosial. 

"2. Mendjamin semua hak2 dan 

hak2 azasi manusia, mempertinggi 

tingkat penghidupan rakjat terhadap 
kewadjiban mereka dalam suatu ma 

dan bekerdja. 

memulai riwajatnja sebagai suatu 

perlu, maka dari para opsir jg men- 

ketentaraan. 

djiadi anggauta parlemen, bila diada   besar. kan pemilihan? umum. 

  

  

    

  

sea : 

“PADA HARI MINGGU, hari 
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“Mereka agaknja mengikuti tjon- 
toh jg sekarang terkenal di Timur 

sngah dan dunia Islam. Kerusuhan 

u2 ini di Bagdad, ibukota Irak, 
“pada mulanja ditimbulkan djuga- ka 
rena uang? sekolah, dan selandjut- 
nja berobah mendjadi penjerangan2 

adap gedung?, tetapi kemudian 
srobah mendjadi penjerangan2 ter- 

: pengurangan 

A.F.P. mewartakan, bahwa komi- 
saris besar polisi, Abdul Talib Na- 
gui, hari Minggu pagi menerangkan 

|. dalam, konperensi pers, bahwa 261 
| sanasir2 jg djahat” telah ditangkap. 

Menurut fihak dg Berwadjib tidak se 
'orang dari tangkapan “itu terdapat 
mahasiswa. Nagui menefangkan, ba 
ihwa sekarang tidak dapat disangkal 

|. lagi bahwa kerusuhan itu ditimbul- 
—. kan oleh fihak komunis. Tetapi ia 

| menjatakan djuga, bahwa tidak se- 
.. Orang dari jg ditangkap terkenal 
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. sebagai orang komunis” dan bahwa | pendapat polisi itu, didasarkan atas | 3 berita2 polisi dan atas tjorak federa 
2 Si pemuda demokrat, jg memulai de- 

. monstrasi itu. Menurut katanja, fe- 

  

arachi 
. Lagi2-Pihak Kominis Dipersalahkan Membang- 
& " kitBangkitkan kerusuhan | 

Tenang 

kedua sesudah tiga hari terus 
'us terdjadi penumpahan darah dalam kerusuhan jang ditim 

n para mahasiswa, keadaan di Karachi 
“Djam malam sekarang mulai berlaku dari pukul sembilan 

| malam sampai pukul! 5 pagi. Menurut United Press, komisaris be 
sar polisi Karachi menerangkan ,,mempunjai keterangan2 jg lajak 
Gipertjaja”, bahwa demonstrasi itu dipimpin oleh golongan2 ko 
munis. Pernjataan2 protes itu kelihatannja diadakan untuk menun 

stenang dan tente- 

uang kuliah dan fasilitet pengadjaran jang lebih Ia 

hingga- meminta. banjak korban 
jang tewas.” Partai2 tsb. 'menun 
iut pemetjatan pembesar2 jg ber 
sangkutan, pembebasan para ta 
hanan, penjelidikan jig mendalam 
dan penarikan kembali tindakan2 
keamanan. (U.P.)' 

Agen2 Amerika 
Di Tjekoslovakia 
Mendapat Hukuman2 

Berat 

SIARAN RADIO Praha jg di 
tangkap di Wina hari Minggu me 
ngabarkan bhw sedjumlah Agen2 
Amerika telah didjatuhi huku- 
man, atas tuduhan — membantu 
orang2 Tsjech jang dalam bulan 

September tahun jg lalu melari 
kan diri kedunia Barat. 

F. Silhart jang dituduh menge 

palai rombongan telah didjatuhi 
hukuman mati dan Rudolf Pru 

cha telah didjatuhi hukuman se 

umur hidup. Selain dari itu se 

djumlah jang tidak diterangkan 
'banjaknja telah  didjatuhi huku 

man antara ima hingga 24 ta 

hun. Sebuah kereta api tjepat jg       

    
   

     

   
    

    

   

      

      

    

    

    

   

    

    

    

derasi pemuda itu berhaluan komu- 
nistis. 

: 

Pendapat golongan oposisi 
Sementara itu Maulana Mau- 

dadi, pemimpin golongan oposisi | dari partai ..Jamat Islam”, jang 
dituduh menghasut penggedoran? 
terhadap toko2 minuman selama 
ada kerusuhan, hari Minggu me 

ojalahkan kerusuhan itu 
fihak komunis.” 

| Maudadi menuntut berhentinja 
menteri2, jang ,,bertanggung dja 

arena salah bertindak dim 
jang biasa.” Diterangkan 
bahwa komisaris besar 
ektur djenderal polisi te 
sertindak selaku ..agen2 
. komunis", 

1 uruh  partai2 politik 
beroposisi, Menurut A.F.P. 
Minggu meletakkan tanggung 
wab atas akibat kerusuhan itu 

kepada 

jang 
hari 
dja 

  

njalahkan pemerintah, karena me | 

menjelenggarakan perhubungan 

Makin antara Praha dgn An 
rinta- telah berhasil menembus 1 

ngan diperbatasan Tsjecho/ Djer- 

man dan masuk kesebuah stasion 

|Djerman Barat, dimana 34 dari 
105 penumpangnja minta perlin 

|dungan politik dan- memperoleh- 
nja. 

keterangan 

Barat, pelarian “mereka | 

adalah atas 2 mng) amar 

api tsb. Japoslav Konvalika, 

an dtpat “ ekerajahti di Kanada. 

Akan tetapi Radio Praha mengata- 

kan bahwa pelarian diusahakan oleh 

pembesar2 
ketika itu 

kereta 
jg kini 

Menurut 

suatu gerombolan jg bergiat dekati 

perbatasan jg bekerdja langsung 

dibawah perintah korps penjelidik 

Amerika Serikat di Djerman Barat.” 

Dikatakan bahwa gerombolan « 

dibentuk dalam tahun 1948 oleh Sil- 

'hari jg ..telah membantu puluhan 

orang “Tjech melarikan diri dari ne- 

gerinja dan selain dari itu memberi 

bahan2 keterangan penting dilapang   kepada pembesar2 pemerintah 
Yan ,.menimbulkan keadaan se- 

      

     

kemiliteran, politik dan perekonomi 
: : et 

"sn kepada dinas rahasia Amerika, 

Melalui Tiong 

organisasi baru ini jg pimpinan- , 

| 

sjarakat jg bersembojan: berdisiplin : 

Organisasi pembebasan tidak akan ! 

partai politik, akan tetapi bila nanti | 

Anggauta2 sipil dapat dipilih dn 
han 

tadi 

   
Th 

  

Djauh”. Djenderal Major 
g menjerukan bantuan lebih banjak kepada 

   me 
blok Timur untuk menguasai seluruh dunia, ja- 

pai abu hinggap ditanah” semen 
2 telah berhasil 

Chennault mentjela keras apa 
jang disebutnja sikap anti-Nasio 

oleh kementerian luar negeri 
Amerika semendjak 10 tahun jg 
lampau”, dan dia menuduh, bah 

ngan rakjat Tiongkok untuk mem 
pertahankan diri dari infiltrasi 
komunisme adalah disebabkan 
sebagian besar oleh . perbuatan 
Amerika jang sengadja menarik 
kaki Tiongkok setiap kali ia ter 
dierumus kedalam kesusahan.” 
'Dalam sikapnja mempertahankan 

pemerintahan Chiang Kai Shek, 
Chennault berkata bahwa dia mera 
sa bahwa: 5 

|. tuduhan2 korupsi dikalangan 
pembesar2 pemerintah Nasionalis 
adalah sangat ,,dilebih2kan”. 

2. Angkatan Perang Amerika 

  
di 

bandingkan dengan Tiongkok dima- |: 
sa sehabis perang adalah lebih ko- 
rup dari Tiongkok.” 

3. hanja sedikit dari alat2 jg bisa 
dipakai jg diberikan oleh Amerika 
kepada Tiongkok Nasionalis djatuh 
ketangan RRT. 

Dikatakannja lebih landjut, bah# 
wa korupsi dalam pemerintah Nasio 

nalis ,,tidak ada, baik pada masa jg 
dituduhkan itu sekalipun.” 

Dikatakannja, bahwa ,,bukti2 tju- 
kup” bahwa perwira2 Amerika terli 
bat dalam kegiatan pasar gelap di 
Tiongkok setelah perang dunia II 
berachir. 3 

Berkata Chennault: 5 
Sebagian -besar dari. alat? ig di 

berikan oleh Amerika kepada Tiong 
kok Nasionalis adalah alat? berat 
jg tidak bisa diangkut keluar Tiong 
kok. Pihak RRT sekalipun tidak bi- 
sa mempergunakannja. 

Djumlah 'alat2 jg diberikan Ame-| 
rika kepada Tiongkok Nasionalis se 
benarnja tidak seberapa. Hal ini su- 
dah diperhitungkan lebih dahulu 
Pe AN Amerika seperti Walter 
udd”. 5 

' Chennault menuduh, bahwa kam- 
djadi anggautanja diharapkan akan'panje anti Tiongkok . Nasionalis jg 
mengundurkan diri atau keluar dari : 1 didjalankan oleh kementerian luar 

negeri Amerika disebarkan dengan 

melalui seluruh 'alat2 - pemerinta- 

: 2 1 

  

PENGANGGURAN DI SUMA- 
TERA SELATAN 

Dari kantor penempatan tenaga di 
Palembang diperoleh kabar bahwa 
selama tahun 1952 telah mendaftar 
kan diri sebanjak 2.834 orang pe- 
nganggur dikantor tsb. Kalau diban 
dingkan dengan tahun 1951 pe- 
nganggur jg mendaftarkan diri pada 
tahun 1952 lebih tinggi. Pada tahun 
1951 hanja 1.532 orang jg mendaf- 
tarkan diri dikantor ini. 

Selandjutnja diperoleh kabar, bhw 

pada 15 Djanuari jad. di Palembang 
akan dilantik dewan penasehat pe- 
nempatan tenaga. Untuk keperluan 
ini akan datang dari Djakarta di Pa 
lembang tuan Sutono dari kemente- 
rian perburuhan. Baru2 ini atas pe- 
tundjuk2 gubernur, Sumatera Sela- 
tan, telah disusun “anggota? dari ba 
dan penasehat penempatan tenaga 
ini, jg diambil dari wakil2 madjikan. 
organisasi2 buruh dan pemerintah. 
Sebagai wakil2 madjikan telah ditun 
djuk tuan A. van Geuns dari Zuid 
en West Sumatera Landbouw Syndi- 
caat, Imron sebagai wakil pimpinan 
organisasi2 buruh, Margono wedana 
d/p gubernur, sebagai wakil peme 

ri PPK dan Rasjid . dari perindus- 
trian. " 

GERAKAN. PEMBONGKARAN 
F RUMAH. 

Atas- usaha Panitya Pembangunan 
Rumah di Kraton ketjamatan Joso- 
'wilangun, Lumadjang, baru2 ini su- 
dah dimulai pembongkaran rumah? 
di pedukuan Wotgalih sudah tidak 
sesuai lagi dengan zaman sekarang 
idan tidak memenuhi sjarat2  kese- 
hatan. 

Sembilan buah g-bug telah di- 
bongkar dan' kini mulai dibangun 
rumah? baru atas usaha gotong ro- 
Jong dengan biaja Rp. 22.500— 

ENAM DJUTA UNTUK PEM- 
“BANGUNAN ASRAMA 

POLISI. 
| Dari kepala bahagian bangu- 
.nan2 'pekerdjaan “umum propinsi 
Kalimantan ir. van der Pyl,- di- 
peroleh keterangan, bahwa dalam 
lingkungan pembangunan kota 
'Bandjarmasin jang baru di Dja- 
Jan Ulin, djuga direntjanakan un- 
tuk membangun sebuah asrama 
polisi jang menghendaki begro- 
ting kira2 enam djuta rupiah. 
Autorisasi untuk pembangunan 
tersebut telah dimasukkan sedjak 
6 bulan jang lalu, tetapi sampai 
sekarang belum keluar. Dan kare 
na itulah maka pembangunan as- 
rama polisi tersebut masih belum 
dikerdjakan. 6 

   

    

  

    

  

   

bingan Jg Dipegang Teguti Oleh Russia| 
|. Dim Usaha Memperluas — Kekuasaannja 
Kata Claire Chennault » Sehabis Perang Tentara Ame- 

lau Dibandingkan Dgn Tentara 
Tiongkok Chiang Kai Shek Pa 

an udara. dari djenderal Claire ' 
terkenal dalam Perang 

Washington menunggu” sam | 

nalis Tiongkok jang didjalankan | 

Asia-Timur Kungi| 
Perdamaian Dunia 
Dulles Dan Mc A 

rintah dalam negeri, Mochamad dal 

  

mentjapai maksudnja untuk me|# 
nguasai Tiongkok.” : 

ik Dua orang anggauta pasukan , 

Indo China, sedang 

1 ' Delta Tongkin.” 

  

suatu pasukan jg mempunjai tugas2 
. mengintip didjalan Sam Neua, untuk  meng- 

hadapi gempuran pasukan2 Vietminh. Menurut kabar2 terachir, me 
- mang pasukan2 Vietminh menampakkan 

1 

Rt 
,Commandos ' Laotien Perantjis' 

istimewa  berbahaja di front 

kegiatannja lagi di front 

kan sebuah pern 

Ya 

  

| Truman Di-Maki: 
»Pendjusta Besar” Dan .,Kaki-Ta- 

ngan Kominis” » Kata Kolonel 
Mc Cormiek 

Mc Arthur Marah-Marah Karena Ia Di-,.Kam bing- 
Hitam ”-kan Mengenai Soal Desersie 

DJENDERAL Douglas Mac Arthur Sabtu petang mengeluar- 

Dalam keterangannja itu Mac 

— meskipun hal ini 

ketika 

  

.. DIENDRAL 
untuk kemba abali ke 

iduga bahwa peranan | hower, 

perdjalanannja itu akan dilakukan 

kan perkundjungannja itu. 

Kemungkinan ini diperkuat 
oleh tali persahabatan jang erat 
antara MacArthur dan menteri 
Luar-negeri Amerika, John Fos- 
ier Dulles. Kedua mereka itu se 
ring bertemu muka untuk membi 
tjarakan soal2 politik di Pasitik. 

Dulies, jang mendjadi architek 
perdjandjian perdamaran  Dje- |: 
yang, merasa bahwa pemerinta 
han Truman dan Roosevelt sa 
agat sedikit menumpahkan perha | 
tiannja terhadap Timur  Djauh. 
Dinjatakannja, bahwa dalam 20 
tahun belakangan. menteri? luar 
xegeri Amerika telah 19 kali me. 
agadakan perkundjungan ke Ero- 
pa, tapi tidak satu kali djuga ke 
Timur Djauh. Ne un 

- Pengalaman MacArthur di Pa 
ifik sudah 30 tahun Iamanja, se 
djak dari tahun 1903. Dia sangat 
jakin, bahwa ,,Asia Timur ada 
lah kuntji perdamaian dunia.” 

Dengan membawa pikiran ini, 
dan dgn sokongan berbagai nega | 

Arthur merentjanakan untuk me 
mulai perdjalanannja dlm 4 atau 
6 bulan ini. : S 

Negara2 jang hendak dikundju 
nginja diantaranja Pilipina, For- 
mosa, Djepang (mungkin Korea), 
Australia, dan Zealandia Baru. 

'Figa negara Timur Djauh te- 
lah mengirimkan — undangannja 
kepadr MacArthur atas dasar ,.ter | 
buka?” oleh karena Truman ma 
sih momegang djabatan Presiden 
Amerika. Dua negara lain telah 
menjatakan kegembiraannja — un 
tuk menjambut kedatangan Mac 

Warganegara 
Muang Thai 
Hanja Baji Jang Ibunja 

Thai Otomatis Wargane- 
"gara 

Parlemen Muang Thai hari Ming 

gu telah menjetudjui rentjana un- 

dang2 kewarganegaraan Thai. Menu 

ut undang2 ini, hanja anak2 orang 

lasing jg ibunja bangsa Thai sadja 

akan dianggap sebagai warganegara 

Muang Thai mulai kelahirannja. 

Hingga kini, segala baji jg dilahir- 

kan di Muang Thai dianggap seba- 
gai warganegara Muang Thai. 

Seterusnja undang2 baru tadi me 
netapkan, bahwa. anak2 orang asing 

|ig ibunja orang Thai tadi setjara 
otomatis akan hilang kewarganega- 

raannja, dpabila mereka pada suatu 
'ketika menerima surat2 registrasi 
asing. Orang asing jg ingin mendja- 

di warganegara Muang Thai (natu- 

'ralisasi), harus sekurang2nja tinggal 
selama 20 tahun dinegeri tadi. 

DOROTHY SMLH DIHUKUM 
SEUMUR HIDUP 

Njonja Dorothy Smith anak se- 
orang djenderal Amerika Serikat, ha 

Iri Sabtu dianggap bersalah dalam 
pembunuhan atas diri suaminja dan 
telah didjatuhi hukuman oleh dewan 
perang Amerika Serikat dengan hu- 
ikuman pendjara seumur hidup. 

Suaminja, kolonel Aubrey Smith 
ipada tgl. 3 Oktober telah ditusuknja 
dengan pisau dipinggang ditempat 
'kediamannja di Tokio. 

Keputusan tsb. masih dapat diro 
bah oleh adpokat djenderal di Wa- 
shington atau oleh mahkamah apel 
tentara.     

. Asia-Timur Untuk Memikatnja ? 
DOUGLAS MacARTHUR telah merentjanakan 
Timur Djauh sebagai duta ,.good will”, jang di 

harapkan akan mendapat sokongan penuh dari pemerintah Eisen 
1uga 1 jang akan 

ral lima bintang” itu adalah bersifat partikulir, 

pangkat militernja jg tinggi sudah pasti akan memberikannja sam- 
banjak lagi kedudukannja. $ 

bahwa Eisenhower, jang baru ini bertemu 
membitjarakan sebuah rentjana mengenai penjelesaian perang Ko 
rea, akan memberikan MacArthur kedudukan resmi selama melaku 

Timur Djauh itu bersama-sama. 

ra besar jang bersangkutan, Mac (ban 

rthur Berniat Ke 

dimainkan oleh djende 
dan mungkin pula 

sebagai warga biasa, meskipun 

Ada pula kemungkinan 
dgn MacArthur untuk 

“ aa paha 

Arthur. Bahkan Dulles senditi 
menurut dugaan sedang memper 

nja Lembaga 
anti-komunis 
oleh karena lembaga melakukan 
kegiatan? anti-konstitusionil. 

sebut duduk orang2 
iong sajap ekstrim kiri dan sajap 

rentjanakan timbulnja suatu 
rang-saudara 
kaum kolaborator jang kemudian 
akan dilenjapkan, andai kata pe- 
ujah peperangan, demikian peng- 
umuman kementerian dalam ne- 
geri negara bagian Hessen. (UP). 

LEMBAGA PEMUDA DJER- 
MAN DILARANG. 

Pembesar2 di Hessen hari 
Djum'at telah melarang berdiri- 

jang 
langsung, 

Djerman” 
setjara 

Dalam pimpinan lembaga ter- 
jang tergo- 

kanan, jang katanja sedang me- 

pe- 
dan  menangkapi 

KCMANDAN ANGKATAN 
" UDARA TIONGKOK NA- 

SIONALIS KE MANILA. 
Djenderal Wang Shu Ming. 

- 

komandan angkatan udara Tiong 
kok nasionalis 
nuari akan bertolak ke Manila se 
bagai kepala suatu goodwill misi 

pada tg. 24 Dja- 

timbangkan untuk melakukan per | jang terdiri dari 24 orang dari 
djalanan penindjauan ke Asia, angkatan udara Tiongkok ke Pi- 
apabila dia telah mulai  meme- lipina. 
gang kedudukannja sebagai men 
teri luar-negeri dan sesudah dia 
melakukan penindjauan ke Ero- 
pa. Malah ada pula kemungkinan, 
bahwa  Dulles dan  MacArthur 
akan mengadakan perdjalanan ke 

l 

MacArthur pernah berhubungan 

     

kawat mengawat dengan  Eisen- 
hower jang berachir Ke per 
temuan jang dramatic antara ke 
dua djenderal itu di New York 
pada tgl. 17 December tahun jg 
lalu dan MacArthur menjatakan 
bahwa masaalah2 Asia dan pe- 
rang “Korea mempunjai sangkut 
paut dengan “perdamaian dunia. 

Katanja lagi: : 
Kegagalan politik Amerika di 

daerah 'itu mungkin akan meng 
hantjurkan kefnadjuan perada- 

Ta selama-lamanja. Tapi pe 
njelesaian jang memuaskan mung 
kin akan merupakan kuntji bagi 
perdamaian dunia.” 

Sebagai diketahui Wakil Presi 
den Pilipina, Fernando Lopez te 
lah menjampaikan undangan pe 
merintahnja kepada ' MacArthur 
untuk mengundjungi negerinja, 
jang telah memberikan status 
warga kehormatan” atas djasa2 
nja terhadap bangsa Pilipina. Lo 
pez menemui MacArthur di New 
York dibulansjg lalu. 

Djenderalisimo Chiang Kai 
Shex dari Tiongkok — Nasionalis 
akan sangat gembira menjambut 
kedatangan MacArthur bila sa- 
dja dia ingin melakukannja. 

Bekas panglima tentara Sekutu 
itu sudah seajak lama menasehat 
kan pemakaian tentara Nasionalis 
di Korea. Inilah salah satu hal 
jang menjebabkan dia dipetjat 
dari djabatannja oleh Presiden 
Truman pada tgl. Il April 1951. 

Pemerintah Australia tidak 
-akan menjampaikan undangan res 
mi, sampai waktunja jang tepat 
tiba. " 

Australian-American Society, 
jang setiap tahun mengundang se 
orang bangsa Amerika jang ter 
nama untuk menghadlirr minggu 
peringatan Pertempuran di Laut 
Karang dibulan Mei, berusaha 
untuk mengundang djendral Mac 
Arhtur. Meskipun undangan res 
mi belum lagi dikirimkan kepada 
panglima bangsa asing jg pertama 
di Djepang itu, tapi sudah men 
djadi umum bahwa ' pemerintah 
Djepang akan gembira menjam 
but kedatangan: djenderal- itu di 
negerinja. ' Dan supaja  djangan 
menjinggung perasaan Tr jg 
masih memegang djabatan Presi 
den, maka Djepang belum lagi 
akan mengirimkan undangannia. 

Pengalaman MacArthur di Pa 
sifik dimulai sedjak tahur 1903, 
ketika dia buat pertama kali me 
ngindjakkan  kakinja  didaratan 
Pilipina sebagai Letnan It sadja. 
Kemudian dia diangkat mendjadi 
panglima pasukan Pertahanan Pi 
lipina antara 1922—/925 dan se 
lama masa ini Eisenhower adalah 
mendjadi kepala Stafnja. 

Sekembalinja ke Amerika 
pada tg. 17 April 1951 adarah ka 
rena dia dipanggil pulang oleh 
Presiden Truman, dan sgat itu 
adalah kali jang pertamanja dia 
melihat kembali tanah airnja se 

djak dari tahun 1937, 

& 

  
Timur 
besar polisi supaja mendaftarkan se 

mua penghuni tetap, demikian pula 
tamu2 sewaktu-waktu dalam sebuah 
buku chusus ,,Hausbuecher” dan se 
tiap kali jg ditjatat dalam buku tsb. 
harus dilaporkan 
polisi dalam tempo waktu 24 djam. 
Selain dari itu kepada para anggau- 
ta dari ,,dinas keamanan negara” dan 

pegawai2 komunis setempat harus di 
perkenankan memeriksa buku2 tadi. 
,Hausbuecher” itu dizone Sovjet su 

dah didjalankan 
bulan jg lalu dan di Berlin 
akan dibagi-bagikan 
hingga 31 Djanuari. Sistem pengawa 
san teliti terhadap seluruh penduduk 
lan tamu2 sementara ini djuga se- 

dang didjalankan di Tjechosl 

Kundjungan Pilipina jalzh ba- 
asan kundjungan sematjam itu 
dari angkatan udara Pilipina ke- 
pada Taiwan dalam bulan No- 
pember 1952. 

Isolasi 
Djerman Timur 

Lebih Diperhebat 

ISOLASI TERHADAP Djer- 
man Timur hari Minggu semang 
kin diperkeras, dengan ditutupnja 
tiga dari keduabelas djalan ditem 
pat2 pemeriksaan 
Berlin Barat. Menurut keterangan 
markas besar kepolisian Berlin 
Barat, polisi2- rakjat Djerman Ti 
mur telah menutup djalan 
tempat pemeriksaan jang menghu 
bungkan 
Dueppel Borough kesektor 
jet Uni dgn pagar kawat jg ting 
ginja 2 meter lebih. Dua penje 
berangan lainnja antara 
Perantjis Glienicke Borough dan 
wilajah Djerman Timur ditutup 
oleh polisi2 jang diperkeras. 

diperbatasan 

dari 

dari 
Sov 

sektor Amerika 

sektor 

Semua pemilik2 rumah di Berlin 
diperintahkan oleh markas 

kepada pembesar 

sedjak permulaan 
Timur 

antara tgl. 19 

owakia. 

(PN: 

Politik ,Ike" 
Ihd Asia 

Diantaranja Tetap Tak 
Akan Akui RRT 

HARIAN LONDON Sunday 
Times” mengabarkan, bahwa ren- 
tjana Eenhower mengenai Asia 
antara lain memuat fatsal2 diba 
wah ini: 

1. Tidak mengakui RRT. 
2. Memperbaiki perhubungan 

antara Amerika Serikat dengan 
India. : 

3. Membentuk suatu markas 
besar umum agar supaja dari si 
ni dapat diatur perlawanan Per- 
serikatan Bangsa2 terhadap komu 
nisme. 
“4. Menjelesaikan dengan sege. 

ra masalah ganti kerugian perang 
Djepang kepada Pilipina dan ne- 
gara2 lainnja di Asia. 

5. Menjelesaikan perselisihan 
antara Djepang dengan Korea Sc 
latan. 

Karangan — dalam “Sunday 
Times” adalah buah tangan kores- 
pondennja 
Hughes. 

di Tokio, Richard 

  

Perdana menteri merangkap 

| menteri luar negeri Italia, Alcide 
de Gasperi, dalam  konperensi 

pers di Athena pada hari Sabtu 
mengatakan, bahwa Italia setudju 
dgn diadakannja suatu persetudju 
an pertahanan dalam rangka Pakt   Atlantik, jang akan memperbesar 
effisiensi pertahanan, 

Selandjutnja ia mengatakan 
bahwa ada kemungkinan  tertja 
painja suatu persetudjuan ekono 
mi dengan Jugoslavia, tetapi ker 
dja sama antara Italia dan Jugo 
slavia akan menghendaki lebih 
dulu penjelesaian dari ,,sengke- 
ta”, jang memusah “Italia dan Jo 
goslavia:” 

Waktu ditanja apakah — Italia 

  

menentang persetudjuan pertaha- 
nan, jang diusulkan, antara — Ita 
lia, Junani, dan Jugoslavia, — de 
Gasperi mendjawab bahwa suatu 
persetudjuan — pertahanan sedae- 

la karena Italia bermaksud . me 
agelakkan agresi, jang mungkin 
akan gglakukan oleh Sovjet Uni. 
Djika #persetudjuan itu mempu- 

  

Pertahanan Regional Antara Italia-Junani-Jugoslavia? 
ajai tudjuan jang lebih terbatas, 
m 
an, demikian de Gasperi. Perta 
njaan tentang kemungkinan Juna 
Ji mendjadi perantara antara Ju 

tah tentu mendapat perhatian Ita | soslavia dan Roma didjawao oleh 

uka Italia tak menaruh perhati 

le Gasperi bahwa ia dapat setja 
'a langsung mentjapai persetutlju 
1, tetapi jang dibutuhkan ialah 
goodwill, (Antara—AFP) 

t 

jataan berkenaan dengan keterangan jang diutjap- 
kan oleh, presiden Truman, bahwa ia harus 
terhadap banjaknja desersi dala m ketentaraan Amerika Serikat. 
MacArthur menuduh bahwa ,,kegiatan2 Truman jang tidak adil 
dan tindakannja sebagai perantara itulah jang menjebabkan bah- 
wa sebagian terbesar dari rakjat Amerika menolaknja. Menurut 
MacArthur, Truman djengkel karena ia 
bahwa presiden baru Amerika Serikat djenderal Dwight 
wer telah menaruh minat besar terhadap fikiran2 MacArthur da- 
am soal Korea. 

bertanggung djawab 

menjesalkan  kenjataan 
Kisenho- 

akan mendjerunruskan kita dalam 
Arthur a.l. mengatakan, bahwa an- perang dunia baru, demikian Mac 
daikata djumlah desersi itu luar bia-' Arthur. ,.Tidak ada seorangpun jang 
sa besarnja, 
baru2 ini disangkal oleh kementeri- 
an pertahanan —, maka hal itu ada- 
jlah karena kurangnja kepertjajaan 
terhadap politik kelambatan presi- 
den jang menghalangi-halangi keme- 
nangan pasukan? di Korea, 
duapuluh bulan jang lalu kemena- 
ngan itu mudah ditjapai. Selain dari 
itu karena mereka chawatir bahwa 
(politik sedemikian tidak boleh tidak 

lebih mengutuk disersi dari pada 
saja dan tidak orang jang lebih be 

sar menaruh minat untuk mengang: 

kat moral dan ketertiban dalam ten 
tara dari pada saja”, demikian Mac 
Arthur jang menambahkannja bah- 
wa baginja sukar utk. menjembunji- 

kan kemarahan terhadap serangan? 
terus-menerus, tidak beralasan dan 
bersifat perseorangan dari Truman 

sLebih sukar lagi untuk membela 
diri dengan tjara jang lajak, oleh 
karena saja menghormati  kedudu- 
kan tinggi. dari seorang presiden 
Amerika Serikat, jang kini masih di- 
pegangnja”, kata Mac Arthur. 

Truman pendjasta besar 
dan  kakitangan komunis 
kata McCormerk. Si, 

Direktur harian Chicago Tribu- 
nen”, kolonel MeCormiek, hari Sabtu 
menggambarkan presiden - Truman 
sebagai seorang .pendjusta besar" 
dan: selandjutnja menuduh bahwa 
Truman telah bertindak sebagai se- 
orang  ,,kaki-tangan komunis? jang 
bertudjuan ' menghantjurkan Ameri 
ka Serikat. 

Dalam, mengutarakan 
nja itu McCormick menundjuk ke- 
pada keterangan2 jg diutjapkan olek 
presiden Truman mengenai penga- 
ruh jg katanja telah dilakukan oleh 
djenderal MacArthur kepada sedjum 
lah besar kaum desertur dari tenta: 
ra. (AFP—Aneta). 

Rekord Pemera. 
san Susu 

Dlm 350 Hari 11 299 Liter 

HARI SABTU telah dipetjah- 
kan rekord dunia, disalah satu pe 
rusahaan susu di Argentina, oleh 
se-ekor lembu jang berumur 5 ta 
hun. 

Sapi peras tadi dalam tempo 
350 hari berhasil mengeluarkan 
air susu sebaniak 11.299 Jiter. 
Lembu jang mendjadi kebangga- 
an pemiliknja ini adalah blasteran 
sap! Argentina dgn sapi Belanda. 

ROSENBERG MINTA PENG- 
AMPUNAN TRUMAN. 

Suami-isteri Julius dan Ethel 
Rosenberg. jang telah. didjatuhi 
hukuman mati - karena spionase 
atom, pada hari Sabtu telah me- 
ngadjukan permintaan pengampu- 
nan kepada presiden Truman. 

Permintaan klemensi kepada 
presiden Amerika Serikat sendiri 
adalah satu2nja langkah jang 
mesh terbuka untuk dapat men- 
fjegah hukuman mati di kursi lis- 
trik jang menurut putusan hakim 
telah untuk tanggal 14 Djanuari 
nanti. 

Inggeris Sedia 
Tinggalkan Suez 

'Fahun Ini 
Mingguan konservatif Inggris 

Sunday Chronicle” hari Minggu 
mengumumkah, bahwa Inggris ber- 

sedia untuk menarik mundur tenta- 
ranja dari daerah - terusan Suez da- 

lam tahun ini, segera - Mesir menje- 
tudjui perdjandjian persekutuan ' per- 

tahanan di Timur Tengah. Menurut 

madjalah tsb. tawaran tsb. merupa- 
kan dasar dari usul Inggris-Amerika 
ig diadjukan kepada pemerintah Me 

sir, sesudah ditjapai persetudjuan. 

    

  

tuduhan2- 

| 599 Djuta 
Dollar 

Bantuan Utk Korea- 
Selatan 

- Amerika Serikat dan negara2 se- 
kutu Korea telah mengeluarkan 
hampir 599.365.660 dollar bantuan 
dan meringankan penderitaan negara 
tsb. terachir, sedjak. petjah. perang 
di Korea dua setengah tahun jang 

lampau, demikian pengumuman mar 
kas besar djenderal Mark Clark pa- 
da hari Minggu. Jang memberi sum 
'bangan terbesar ialah Amerika Seri 

kat, akan tetapi ada pula beberapa 
negara Asia jg termasuk  memberi- 

  

    

kan sumbangan2 terpenting. 

  

sekretaris 
his“ Italia 
Milaan ha 

—— Pistro' . Nenni, 
djenderal partai ses 
dalam suatu pidato di 

   

ri. Sabtu” mentjela “Atlantik 
Pakt”. Pidato tersebut diutiap- 
kan olehnja pada “penutupan 
xOngres partai ke 30. Pietro Nen- 
Di menjatakan kepertjajaan, 'mo- 
ga2 antara Stalin dan Eisenhower 
dapat dilangsungkan perundingan. 
— Perhimpunan pekerdja  da- 

lam lapangan ilmu pengetahuan 
inggris mengumumkan di London, 
bahwa kepada kementerian luar 
xegeri telah disampaikan: sebuah 
Protes berhubung dengan dilarang 
aja professor Powells  mengun- 
djungi Djerman. Djurubitjara per 
himpunan itu menerangkan, bah- 
wa profesor Powells adalah peme 
aang Nobel dan usaha2nja dalam 
lapangan ilmu pengetahuan dihor 
mati oleh seluruh dunia. Ia sedia 
aja akan mengadakan beberapa 
tjeramah. di Djerman. 
— Bjenderal Amerika, Withers 

jang baru2. ini kembali ke nege- 
rinja setelah menjelesaikan tu- 
gasnja di Djerman Barat. mene- 
rangkan . di New York,. bahwa 
fihak Rusia baru mau meninggal 
kan Djerman Timur apabila me- 
reka diusir dari sana. Dikatakan 
lebih landjut, bahwa di Djerman 
tidak mungkin diadakan pemilih- 
an bebas selama disana masih ada 
orang2 Rusia. 

Ahmed. Hussein, utusan Me 
sir pada konperensi partai sosia- 
lis Asia, menurut kalangan2. jg 
lajak dipertjaja hari Minggu me- 
ningalkan sebuah sidang panitya. | 
la meninggalkan itu sebagai pro- | 
tes atas hadirnja wakil dari Israel: 
menteri luar negeri Moshe Shas 
reti. 

.Arbeiter 

  

“- Harian sosialis 
Zietung” jang terbit di Wina hari 
Minggu mengumumkan, bahwa 
pembesar2 Rusia setiap tahun ber 
Jutang kepada pemerintah Aus- 
tria, sebanjak 30 djuta shilling 
uantuk  penjewaan tahunan 439 
buah lokomotif, jang dibeslah 
oleh Rusia dalam tahun 1949. ' 

Dikatakan, bahwa pemerintah 
Yustria menolak pembelian kem- 
bali lokomotif2 itu ' dari Rusia. 
Harian itu lebih landjut menjebut 
beberapa tjontoh lain “bahwa 
Rusia merampok di Austria”. 

PENGGELAPAN UANG KAS. 
Dari pengurus Sebda tjabang 

Probolinggo diperoleh kabar, 
bahwa beberapa anggota pengu- 
rus perkumpulan koperasi "buruh 
kabupaten Probolinggo telah 
menggelapkan uang sebanjak Rp. 
25-528,84 dari "kas. 

Setelah oleh anggota2 “Sebda 
jang mendjadi anggota pula dari 
koperasi ini dimintakan perhati- 
an terhadap soal ini kepada 'pe- 
ngurus tjabang, maka baru2 ini 
dalam suatu rapat mengurus dipu- 
tuskan untuk membentuk sebuah 
panitia tiga orang jang bertugas 
mengadakan pemeriksaan terha- 
dap tata usaha koperasi. Peme- 
riksaan ini, menurut Japoran se- 
mentara dari panitia menjatakan, 
bahwa ada uang sebanjak Rp: 
25.000.— jang digelapkan.  Se- 
djak dua tahun “jang lalu tidak   diberikan laporan mengenai ke- 
adaan keuangan koperasi tsb. 

  

ya) dalam karangannja baru2 ini 

unink mengadakan perdagangan 

sar mengenai akibat2 buruk dari 
oleh Amerika Serekat  madjaliah 

klas buruh-pun menderita karena 

Perdagangan Dengan RRT - 
Kuntji Bagi Djepang Utk Perdama'an Dan 

Kemakmuran 
MADJALLAH bulanan Djepang progressif ,,Ztn Fi” (Pendja- 

katakan bahwa faktor jang ter- 
utama dalam melumpuhkan perdagangan Djepang jalah larangan 

dengan RRT. Perdagangan dgn 
RRT adalah suatu kuntji bagi Djepang kearah perdamaian serta 
kemakmuran, kata" madjallah ' tersebut. Dalam memberikan ichti- 

7 tahua pendudukan Djepang 
tersebut selandjutnja njatakan, 

bahwa lebih 300 perusahaan2 besar telah ditutup selama itu, ham- 
Dir semua pabrik terpaksa bekerdja . dibawah kapasitetnja, dan 

menganggur. 

  

Sekalipun bila eksport Djepang 
berdasarkan produksi permintaan 
barang? persediaan2 jg dibutuh- 
kan oleh pasukari2 ' pendudukan 
Amerika dihitung, perdagangan 
Djepang selama th. 1951 merosoi 
'ebih separoh, hingga 4499. bila 
dibanding den tingkatan tahunan 
antara 1934—1936. 

Madjallah tsb. seterusnya mem 
serfihatkan arti perdagangan dgn 
RRT bagi Djepang. 

Tiongkok biasanja membeli Ie 
bih 20Yo dari seluruh eksport 
Djepang. ' Sebaliknja “Tiongkok 
djuga merupakan negeri jang bia 
sanja menjediakan. bahan2 men- 
tah seperti. batu bara bermartabat 
tinggi, bidjih besi dan bahan2 
mentah lainnja, jang sangat dibu 
tuhkan oleh Djepang. Tiongkok 

jang kini sedang mengadakan 
pembangunan ekonominja setjara 
luas dan dgn kekuatan pembeli- 
nja jang makin besar, dapat me 
rupakan pasar. jang kaja serta 
stabil bagi hasil2 industri  Dje- 
pang dan pula bisa mendjadi sum 
ber jang dapat dipertjaja untuk 
pembelian2 jang berguna ' serta 
menguntungkan bagi Djepang.   Demikian diantaranja tulis ma 
djallah tsb,   

Minjak Iran 
Soalnja Pub 15 Pet 

PERDANA Menteri Iran Mo- 
hammad  Mossadegh menduga, 
bahwa soal minjakflran ,,7590 su 
dah selesai”. Demiklanlah menu 
rut Dr. Shayegan, seorang pemu 
ka Front. Nasional dan anggota 
parlemen Iran hari Sabtu jl. 

Shayegan mengatakan seteriis- 
nja, bahwa minjak Iran sebanjak 
10 diuta ton kini hampir didjual. 
Tetapi, kata sumber keterangan 

tedi seterusnja, berhasilnja usaha 

Mossadegh kearah ini, oleh pemerin 
tah Inggris dipandang sebagai sera- 
ngan terhadap ' prestigenja: oleh se- 

bab itu Inggris melakukan segala 

daja-upaja untuk mendesak kepada 
Amerika, agar supaja dalam tempo 
satu bulan Mossadegh terpaksa me- 
lepaskan kekuasaah penuhnja. Utk. 
menghentikan “usaha negara2 “Barat 
iuilah,, maka Mossadegh minta kepa 
da parlemen, supaja ia diberi" tem- 
po lebih pandjang untuk mendjalan- 
kan kekuasaan penuh, kata 
gan, (Antara—AFP), 

Shaye- 
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enno SIA 

agumamkan disini, Dn murid? 
| dibikin pada tanggal 27 s/d 29 December 
em Djwan dan Nonah Tan Sian Nio. 

V LEERARES: BAGIAN COUPEUSES : 

  
  

  

            

   

      
   

Kiem Enny a I- No. Tan Poo Lian N Liaa 2. Nn. Lie Hwie Ing ng ien Nio » 3, Nan. Liem Ay Tiea 
4. Nn, Siem Lioe Hwa 1 4. Nj. M. Soewondo 5. Ng. Srie Swidjirah 5. Nn. The Swat Hwa 
6. Nj. Tio Sik Bie 6. Nn. The Giam Nio” 1. Nj, R.A. Djaksonagoro - 1. Nn. Sie Gien Nio ' 8- Na. Joe Gien Nio 8. Nn. The Giam Hwa. 9. Nn. Sri Hartisih “ 9. Nj. Bardiman 

10. No. Tio Kiem Hiang 10. Nj. Amatnoer Djaelani 
1. Nj. R. A. Soebari Soewojo 11. Nn. Auw Djie Kian 12. Nj. Darjati Taihitu 12. Nn. Tan Hong Yoe 13, Nj- rdi Hadimoersito 13. Nn. Theng Kien Nio 

ET AE (14. Nn. Tan Gik Pien 
MULAI SEKARANG MENERIMA MURID2 BARU 

Sd SN 

  

   

  

KHONG KAUW HWEE MEM- 
BANGUN, 

|Usaha “dari pada Khong Kauw 
5. Hwee di Semarang untuk membuka: 

sebuah sekolahan jang melulu untuk 
I. kanak2 miskin, ternjata mendapat 
|.» sambutan hangat oleh chalajak ra- 
(....mai, hingga dim. tahun 1950 djum- 
—... blah murid?nja telah meningkat dan 

kini mentjapai angka 240 orang. Se- 
mentara itu permintaan2 dari para 

rurawat R. S. Kadipolo Solo, 

tenaga baik moree! maupun 

| Jang turut berduka tjita : 

orang tua untuk . menempatkan Randublatung. Ia engan Rumah Tangga & Kanter (00 anak2nja disekolah Khong Kauw 2 R.M. Hadisubroto den. keluarga Kn Poli 5 Nokia mereignsaal dari persediaan dgn. harga 
0 Hwee jang terletak di Gg. Lombok Iu aa Djogja. Magelang. DIUSA DIUAL: BANTAL, GULING Kr asih t 'banjak. Dr. Tjiam 3 R. Kadarisman dgn. keluarga 

& KASUR 
F3 . Tjoan Hok bersedia menolong deng- Semarang. 2 5 13 s3 £ 

—..an tjuma2 kepada kanak2 jg. men- 4 M- Purwosantoso dgn. keluarga TOKO DJ OHAR dapat sakit. Berkat bantuannja tn. Ambarawa, 
Ong Kie Tjo, sebidang tanah jg. 
terletak di belakang Klenteng Be- 

: sar, djustru mana bertembusan dgn. 
(gedung Khong Tik Soe telah dise- |. momonon 
D0 rahkan oleh Tjie Lam Tjay untuk 
: dipakainja. Atas kegiatannja pelba- S d h T 
k gai orang Tionghoa dan perhatian uaa S 

“dari pada penderma, achirnja dari 
—.. masjarakat Tionghoa dapat dikum- » 

—  pulkan uang sebanjak Rp. 30.442, 
LL. 9S. Rentjana. membangun sebuah 
PN | ruangan jang semula ditaksir me- 
Rs makan beaja Rp. 20.000,— ternja- | 

ta berhubung meningkatnja harga 

bahan2 keperluan, kini telah dapat 
diselesaikan dengan beaja Rp. 24. 
994,03 atau Lk. dengan membikin 
prabot sekolah telah dikeluarkan 
uang Rp. 28.494,03, hingga sisanja 
dari hasil derma'an jang telah di-| —— 
terimanja masih ada didalam kas 

DITJARI : 

   

   

  

ANNEX: 

TAILOR 

1 Rp. 1.948,92. 
ma Dengan djalan ini K.K.H. meng- 

. haturkan banjak? terima kasih ke- 
pada para budiman dan penderma 

1 .jang sudah “membantu usaha. mem- 
|. bangun itu. Semoga K.K.H. dapat 
2. “mengrawatnja dengan baik kanak? 

itu dan tindakan itu merupakan 
“suatu tjontoh guna meringankan 

ee beban dari pada sebagian masjara- 
te, kat jang menderita. 

. PENGURUS R.T. KOTA BE.. 
SAK SEMARANG, TAHUN | 

  

Inggris. 
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SO OESU 
jang namanja tersebut dibawah ini, telah lulus dalam udjian 1952, dibawah penilikan Njonjah E. 6. Klaring, 

Telah meninggal dunia dgn. tenang dan tentram pada hari 
Djamahat tgl. 9—1-53 djam 10.45 malam. 

4 Istri/Ibu/Embah kami jane tertjinta. 

R. A. MARIA WAKINGAH 
Kepada sekalian bapak-ibu-sdr,2 handai taulan Dokter/Dju- 

R. S. T. Magelang, kepolisian kota 
Magelang, P. g.k. Magelang dsb. jang telah memberikan bantuan 

: materjeel/karangan2 bunga dan meng- hantarkan djenazah hingga sampai ke pemakamannja. 
Kami menghaturkan dengan terharu terima kasih kami. 

1 Dulrahman dgn keluarga D.K.A, 

rima: 

ALAT-ALAT KANTOR (KANTOOR BEHOEFTEN) 
MAINAN ANAK-ANAK MADE IN GERMANY. 
ALAT-ALAT SPORT (OL AH-RAGA), 
REIS-TASSEN LUAR N ESERI-D: LL. 

BODJONG 66 A - SEMARANG. 

Satu Pemuda (Segala Bangsa) 
Jang mengarti urusan : 
EX PORT dan 
jang faham correspondentie dalam bahasa 

Surat2 pada no. adv. 41076 ini sutat kabar. 
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BAGIAN COSTUMIFRE: La 
1. Na. Ong Ping An | 

. Sri Seujati 
j- Rochardi 

E. Patty 3 
j- Moeljatmo 

. Moeljadi 
- Liem Thiam Nio 

j- Kwik Tjien Mee 
j. Soeharto 

. Jap Sioe Djoen 

. Jap Sioe Tien 
. Sri Soedarjati 

j. Darjanto 
. Sri Soenarmi 
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8 N. V. Penerbitan— Pertjetakan & Dagang 

  

  

      

  
  Pemimpin sekolah: 

    

      
  da - mamang panaskan 

LOL 
eksema kamar mandi 
(ENI TE 

I dan ditjegah dengan 

BEDAK DAN BALSEM 

   
Nj. The Kian Hie . 

     
    

     
        

    

     

   
       
  

PERABU 
   

M. D. Kasantaruno . Untuk 

  

      
    

  

   

     
   

       Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943   

      

         

Dokter R. V. SOEDJITO 
Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 

Memeriksa wanita hamsil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 

II Djam bitjara : : 

Rumah: djam 7 — 9.30 

djam 4.30 — 6.30 sore 
R. S. Elisabeth 10-30 — 11.30 

23 

& MODISTE SRIKANDI 

Saje 

  

Alamat tjukup: Redaksi 

mmm 

Maksud sajembara ,,Suara Merdeka” kali ini, ialah untuk mengu- 
kur pendapat para pembatja mengenai kedjadian2 
LAM NEGERI selama 
Opgave dari sajembara tadi ialah sbb.: 

Sebutkan menurut PENDAPAT TUAN/NJONJA SENDIRI: 

2 (DUA) PERISTIWA TERPENTING 
NEGERI SELAMA TAHUN 1952 

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

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

Djawaban hendaknja dikirim kepada redaksi ,,Suara Merdeka”. 
Suara Merdeka” Semarang. 

Pada amplop djawaban hendaknja ditulis ,,Sajembara”. 

Sajembara dimulai ts. 1 Djanuari 1953, dan ditutup hingga sam- 
pai ts. 31 Djanuari 1953. 

Segala djawaban kemudian. akan diundi. 
tidak diadakan korespondensi. 
Sebagai hadiah disediakan 3-matjam hadiah uang : 

DALAM 

Hadiah ke I: 
Hadiah ke II: 
Hadiah ke III: Rp. 250.— 

Sebagai Hadiah Penghibur disediakan 10 Matjam Barang2 atau 
buku2 jang sangat berguna. e $ 

mbara 
Suara Merdeka” 
TUTUPAN TAHUN 
(Melulu untuk para 

Djuga' Langganan Baru Boleh Ikut!!! 

tahun 1952. 

  

Langganan) 

penting DA 

Untuk sajembara tsb. 

Rp. 1000.— 
Rp. 500.— 

x 

  

    
  

serta IMPORT, 

  

   

NGAN HANJA DGN PER- 
ATURAN PEMERINTAH. 

Pepiumlah peladjar “Islam 

aa 1953. 3 
00 Badan Pleno -. Rukun Tetangga 

001 Kota Besar Semarang jang terdiri 7 
bo dari 25 hasil dari pilihan | PGN UNDANG2 DAN DJA- 2 di Kongres R.T. jbl., pada rapatnja : : 

tanggal 10-1-1953 di Kantor Djawa- 
tan Penerangan Kota Besar Sema- 
rang mengesjahkan/memutumkan 
hal2 sbb.: 1. Peraturan dasar R.T. 
Kota Besar Semarang baru, hasil 

| pekerdjaan suatu komisi jang terdiri 
dari Sdr. Djiran, Sanjota dan Utoro. 
2. Verslag verifikasi komisi ke- 

Aa uangan R.T. dari modal Rp. 3999,29 
any sebagaian besar diterima dari kartu 

TH beras, pada penutupan kas' tahun 

lopori “Zainuddin Zjuhri, “tanggai 
10/1 telah mengirim kawat pada 
ketua Parlemen jg maksudnja min- 

ta agar segala sesuatu jg. bertaliar 

dgn. pelaksanaan pemilihan umum, 

hendaknja diatur dengan undang2 

dan djangan ada jang diatur dengan 
peraturan pemerintah sadja. 

  

    

“ 1952 mempunjai sisa uang kontan| Semua itu dimaksudkan untuk 
.sebesar Rp. 1105,86” dan berwudjud | mentjegah terdjadi korupsi dalam 
4 lembar obligasi negara sehelai | demokrasi. demikian maksud surat 

5 dari Rp. 500,— dan - lainnja A|kawat tersebut. 
. Rp. 100,—., 3. Pengurus: harian jang 
2 susunannja: 1. Ketua: Sdr. Sumar- PAJAMAN DISERBU. 

djo, 2 Wakil ketua: Sdr. Mr. Abd. 
Madjid, '3. Penulis: Sdr. Peta, 4. 
Bendahari: Sdr. Sutan Batuah, 5. 
B/g. Pend./Pen.: Sdr. P.A. Surjosu- 

" broto, 6. B/g. Pemuda & Kebudaja- 
an: Sdr. Sri Muljohartono, 7. Bag. 
Ekonomie: Sdr. Suwarno Hadi, 8. 
Bag. Sosial: Sdr. Utojo, 9. Bag. Wa- 
nita: Nj. Reksokusumo. 2 

5 Selandjutnja rapat diteruskan de- 
2 ngan upatjara timbang terima dari 

—. Pengurus lama kepada Pengurus ba- 
ru kemudian sambutan diberikan ' 
oleh: Pendidikan Masjarakat dan 
Djawatan Penerangan Kota Besar 
Semarang. Achirnja setelah mendis- 

.kusikan (program pertama dalam ta- 
hun 1953, rapat ditutup pada djam: 

Didapat keterangan bahwa pada 

hari malam Sabtu jl. sekira djam 
9.45 malam gerombolan dari M.M.- 
Komplek terdiri lebih “kurang 80 
Orang bersendjata api. berpakaian 

'aneka warna tih. menjerbu Pajaman 
5 Km. djurusan djalan dari Sema- 
rang sebelum masuk kota Mage- 

lang. Sebanjak 13 buah toko dan 
Jwarung2 mendjadi korban gerombo- 
lan, kerugian ditaksir I.k. Rp. 60.000 
Korban manusia tidak j,ada. 

MODIS EME LEIN” 
Untuk menambah kemadjuannja 

kota Semarang. kini di Kauman 104 
telah dibuka modiste ,,Mei Lein. da- 

ri Shanghay dibawah pimpinannja 
Njonja Ie Mei Lein. Untuk djelas- 

14.00 oleh ketua baru. e nja periksalah iklan jang dimuat 
kaan Bayat pada hari ini. 

KONP. PNI DJAWA-TENGAH. MK MPET'SL PELTI 
Konperensi PNI Djawa Tengah| Kesudahannja kompetisi PELTI 

dalam minggu jang lampau sbb.: 
PTG — PTS Il 2—3: CHTCS Il 

s5 PTT 4 PTCI — OKH 
2-53! BGM — STC VI 5—0. 

Atjara tg. 18-1: STC V — PTI II: 
IPT Kendal II — PKP Per.: PT Ken- 
dak 1 — STIC HI. 

telah berlangsung pada hari Saptu 
malam, tanggal 10 Djanuari 1953 
di Balai Wartawan Semarang deng- 
an mendapat kundjungan 100 orang 
utusan dari Tjabang dan Daerah se- 
luruh Djawa Tengah. - 

Konperensi tersebut jang  djuga 
mendapat — kundjungannja — Ketua 
Umum Partai Sdr. Sidik Djojosu- 
(karto dan anggauta Dewan Partai 
Ki Mangunsarkoro a.l. telah memi- 
lih tjalon anggauta2 Dewan Partai 
untuk Djawa Tengah ialah saudara? | 
Mr. Sujudi, Sarpan, Ruspandji, Ha- | 
dikusumo,  Sarino Mangunpranoto, 
Wirjosaputro. - ON 3 5 

RES. MILONO TJALON 
GUBERNUR? 
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Adpertensi dalam 
nSUARA MERDEKA" 
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dar | 
Muballighien Semarang jang dipe- | 

| Sdr. Sinung dari ka secre- 

| Sdr. Mas Ngabehi Soeroto dari Su- 

    

  

    

Jang putus pemgharapan. 
“AHLI NUDJUM 
ABS Astroloog 

Gwa Mia, “ 
A. WAHID "Teng 

Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha- 

M
g
 

  

2   

  
  tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi. 
  

Perkawinan, pertjintaan, Pengidupan 
  dsb. 2 

Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10.— 
  Djam 8 pagi sampai 12 siang 

Sors djam 5 siang sampai 7 

Penginepan ,,6RAND”, 
Plarapitan 39 Semarang: 

PADI ,,BENGAWAN SOLO”. |, 
Dari kalangan jg. berkepentingan 

diperoleh keterangan bahwa sampai 

pada penutup tahun 1952, didaerah 
Surakarta ada k.I. 30.000 ha. tana- 

Kauman 104 Sa 

Modis MET PEIN” 
SEMARANG 

Ahli dari Shanghai untuk membikin : 

SHANGHAI 
Djuga menerima murid2 

DRESS 

  

  
man padi djenis ,,Bengawan Solo”. 

Dikatakannja bahwa djenis ini sa- 
ingat disukai oleh para petani kare-/. 
ina hasilnja bagus. Berasnja baik 
'dan tanaman padi djenis ini lebih 
tahan terhadap gangguan hama. 

Didaerah Surakarta dewasa ini 
ada kl. 10 buah persemaian bibit 
padi ,,Bengawan Solo”. Direntjana- 
kan supaja kelak tiap desa mempu- 
njai sendiri kebun bibit ini. 

KUDUS 
MUTASI PEMERINTAHAN 

Pemberi Tahuan 

  

KALENDER 

Ta
 

Diberitahukan Bahwa Persediaan 

'SUARA MERDEKA" 
1 Kini sudah” Terdjual Habis. 

- 

  

DAERAH. 

Dari beberapa kalangan diberita- 
kan kepada kami, bahwa Sdr. Si- 

noeng selaku secretaris Kabupaten 
ambtshalve Secretaris DPRDS .Ka- 
bupaten Kudus, 'oleh Sdr. R. Soe- 

kirdjo Kepala Daerah/Bupati Ku- 
dus, ,telah diberi surat resmi jang 

TATA 

Harian 

  

U 

Suara Merdekas | 

USAHA.   
      maksudnja membebaskan kepada 

taris, karena Sdr. tsb. akan ditem- 
patkan di kalangan Pamong Pradja. 
Sebagai gantinja telah didatangkan 

rakarta, dulu selaku pegawai swa- 
pradja di Solo, diangkat sebagai Se- 
cretaris Bupati dan DPRDS di Ku- 
dus. Peta j 

    

  

SOLO — Mulai tg. 

U P John Hall 

Theater »Turricane Island” 
Satu actie 'film penuh dengan pertarungan pedang 

12 Jan. — 15 Jan. 1953 
dim Columbia's 
Super Cinecolor 

        

REX 

KURSUS-KURSUS TERTULIS: 

Potret, Sihir, Bahasa Inggeris, Mesin Tulis, 

Gerak Badan, Papan Hitung. 

Keterangan dikirim pertjuma. 

Prospektus lengkap Rp. 1.- 

HERMES INSTITUTE 

(MR./210) Bandung. 

  

    

Ini malam 
premiere 

5.00 
7.00 

9.00 

(17 th.) 

  

"Tjeritera rahasia” dari se- 
orang Dokter terhadap pa- 
tiennja. Pertjintaan jang ma- 
nis pahit dan keanehan....! 

  

BESOK MALAM PREMIERE 

ORION 5. 7-9. (13 tm) 
William Bendix 5—Max Bear 

sTWO MUGS , 
FROM BROOKLYN” 

  

  

  

  

Dalam keterangannja chusus di- 
berikan pada ,,Antara” Semarang, 
Residen Milono membantah kebe-| | 
naran berita2 pers jang mengabar- 
kan ia telah alemitijuban Bermata 
an pensiun pada jang berwadjib. || 

Tetapi ketika ditanja kebenaran- | 
nja desas-desus jang  menjatakan 
adanja tawaran dari pemerintahan 
pusat kepadanja untuk  mendjabat 
Gubernur diluar Djawa, Residen || f 
mendjawab: Hingga kini “soalnja | 

. masih buntu”. TR ARA rena Ag, 
Milono terhitung Residen tertua 

di Djawa. 3 GAP ant 
2... KEKUSUTAN DLM DJAWA-: 

  

    

   
    

    
   

  

     

       

ma “— 
ITREP peer $ 
ROGERS, BUT He 
KNOCKED ME IN 
TH' RIVER/ HE 
THINKS IM PEAD/, 

72, F1 

WHAT 
HAPPENED 
TO YOU? 

Y HOGAN, SUNNY KANE AN! 
ROSERS ARE ON TO US/     

   
GIE ME My CUT ON THAT 
BEEF I RUSTLED FOR YOUL/ 

IM GETTIN' OUT/ 

  

    
NOT 50 

FAST, MY 
Pl ERieno/         . TAN PERIKANAN DARAT. 

|. Didapat kabar, bahwa kini oleh 
|... pihak jang berwadjib telah ditahan || 
|. seorang warga negara turunan Be-|| 

4 landa v. H. dan 3 orang lainnja jg. 
bekerdja pada Djawatan Perikanan | 

. Darat. Mereka dituduh telah mela- 
| kukan kekusutan uang jang meliputi 
“djumlah Lk. Rp. TA O00 Peng- 
usutan-pengusutan — masih didjalan- | 

   2 Siapa itu? 

— Bukalah! Saja, Brono Wilde!     
  

   
I ANT GulTE $ 
KEAPY TO BINVY 
UP TH' SPoL6 
YET, BRONCO/ 

        
S5 LISTEN, I 

  

    
     

| , | 
958, KING FEATURES SYNDICATB, Inci WORLD RIGNTS RESEPTPI 
  

— Apa jang telah terdjadi dengan 
kamu? 

— Saja tjoba binasakan Rogers, Berikanlah bagianku untuk daging 
tetapi ia pukul saja djatuh disungai! sapi jang telah saja tjurikan buat uang 
Ia kira saja sudah binasa! kau! Saja Henyak menjingkirkan 

diri! 

— Djangan demikian tergesa-gesa, 
sahabatku! 

—- Hogan, Sunny Kane dan Ro- . 
gers sudah mengetahui rahasia kita! bagi 

Saja belum tjukup siap buat . 
keuntungan2, Bronco! 
Dengarlah, saja menghendaki 
saja sekarang! 

“   
  

kan terus oleh pihak jang berwadjib. | 

  

& 

      

  

Ini malam pengh, 4.45—7.—9.15 

Susan Hayward — Rory Calhoun 

»WITH A SONG 
IN MY HEART" 

20th Century Fox'Technicolor 

Ini Malam Premiere 

METROPOLE 5.00-7.00-0.00 

CA Un) 

Rd. Mochtar—Netty Hera- 
wati- Komalasari- Darusalam 

»HIDUP. BARU 
Sebuah film Indonesia jang baru 
tjeritera mengharuhkan. 
  

DJAGALAN 7-9-(u. 13 th.) 

Ali Rahman — Zubaidah 

nRAJUAN SUKMA"   Film Malaja jang bagus. 

  

   

  

LELANG KETJIL 
Pada hari SENEN, Tanggal 26 Djanuari 1953, | 
akan diadakan lelang ketjil dari daerah Hutan : 

Randublatung. 

      
     

           

Lelangan dimulai pada djam 9,30 pagi dan her- 
tempat di : 

KANTOR DAERAH HUTAN: 

RANDUBLATUNG. va 

  

    

      

      

   

        

   

    

     
       

  

  

  

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? kaju | 

djati- pertukangan jang terletak 
Doplang. 3 

sDaftar kapling dapat diperoleh di kantor Daerah 
Hutan Randublatung. 

     
    

  

dipenimbunan 

    

   
  

  

  

  

ACHLI ILMU FALAK 
(Occultist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan lain2. Tuan/ 
Njonja akan dapat djawaban2 jang tjoijok dan berbukti. Rahasia tanggung 
dipegaug teguh. Kirim 4 pertanjaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu : 
envelop dengan poswesel Rp. 10.— kepada : 

M.A.G.RAWAL 
Kotapos 170 Bandung. 

     
   

  

      
   
      

    

      
   
     

      
    

   

  

      

    

   

     

  

   

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

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa),  IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,OVUMATAZOL” 
Special buat- Perempuan harga per botol Rp. 25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10— Rp: 15.— Rp. 20.— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream ,,TJAHAJA JU- 
SUF" Buat IHangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 

   

          

     
   

    

        
              
        

         
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5.— . per 

      botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KA TRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liats Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.-— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1046. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA. 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar?-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

    
      

          
         

       
         

      

      

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

Djuga bisa dapat Obat2. 2 
Prof. TABIB FACHRUDIN 1. M. B. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: : 
Fatehudin &, Co.. Toko. Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 

“s Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nenongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Yoko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta. Kajutangin 95 Malang. 
M. A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 

       
       

      
    

  

    

    

     

      

          
      

  

  

SURAT PUTIPAN 
Jang bertanda tangan dibawah ini SOEKAHAR KARTO- 

HARDJO, tinggal berumah di Gang Krakatau IV No. 8 
Semarang, menjatakan terima kasih kepada Tuan 

Tabib M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG 

Jang telah menjembuhkan penderitaan saja penjakit Aambei- 
en (WASIR) didalam 2 minggu tiada dengan di Operasi. 

emarang, 2 Januari 1953. 

Wassalam, 

Soekahar— Kartohardjo. 

  

  
  

              

2.—X—a CITY CONCERN CINEMAS 

Ini Malam Premiere (u. 13 th.) 

SID CAESAR -ALFRED DRAKE-JANET BLAIR 3 

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

Musical sensatie! Penuh dengan hiburan dan lagu-lagu 
jang termashur Si badut bikin penonton tertawa dari 
bermula sampai penghabisan. 

3 

Ini Malam D. M. B. 

Johnny Sheffield (Bomba)- 

Donna Marta 
»Elephant Sstampede” 2 

Jungle sensatie jang menggemparkan ! 

Grand 
5-7-9 (u. 18 th) 

INI MALAM D.M.B. (ai T th.) 

Indra pp RAMLER —- ROSENANI 
4.45-645-8.45 A Rcchim 

BERBARENG 

ROYAL 
515 -7.15-.9.15 

Tidak kenal mengemalsatu sama lain. Mengeliling 
Dunia sambil menjanji dan menari. 

| Penonton akan ketawa- Menangis dan gembira 

ROXY 
Louis Hayward — Dennis O'Keefe 

n FAT BM) Louis Allbrittom 

.Walk A Crooked Mile" 
blasted By F.B.I. 

— Siti Tandjung Perak 

SEDARAH" 
Film Malaya jang Menggemparkan! . 

Ini Malam Premiere 

  

Heibat dan Gempar! America's fifth Column 

 


