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. Pertempuran Sengit :Berkobar 
“aan Di Tell El Kebir 

160 Polisi Mesir Kabarnja Ditangkap 
“Serdadu Inggris. 

M'NGENAI PERTEMPURAN?2 di Tel El Kebir United 
Press mengabarkan lebih djauh, bahwa pedjoang?2 geril- 

ja Mesir melakukan tembak-menembak selama beberapa djaru 
dengan serdadu? Inggris, 
riam artileri dari 25 pon. 

kemudian mulailah 
Seorang djurubijara Inggris mene 

digurakan me- 

bahwa setelah itu tidak terdjadi lagi serangan? da- 
ri gerilja. Ia menjangkal berita? Mesir jg mengatakan 

| bahwa tudjuh orang komandan Mesir jg ditangkap hari Ming- 
gu di Tel Kebir itu dianiaja dan kemudian ' katanja ditem? 
bak mati. Pan an olehnja 
dengar keterangan?2nja. 

Dalam komentarnja menge- 
nadi kegiatan gerilja, djurubitja 
ra berkota bahwa “orang2 ini 
memiliki keahlian soal taktik 
jana tertentw dan mereka ada- 
lah penembak2 jang tjukup ba 
ik, akan tetapi masih harus di 
buktikan, apakah mereka itu 
merupakan lawan jang senilai 
dengan orang? Jahudi di Pales 
tina”. Hingga dewasa “ni tidak 
bisa mereka muntjul dalam. per 

tempuran setjara terbuka de- 
ngan tiada menderita kekala- 

besar dan ada pula tanda2 
bahwa penduduk? setempat jg 
agak bentji terhadap pembunuh 
pembunuh gelap itu mulai dje- 
mar dengan pedjoang2 gerilja”. 
Selasa siang keadaan di Tel Al 
Kebir tenang kembah. 

£ Demonstrasi2 di 

Kairo 

" “Sementara itu. kurang lebih 
100.000 orang demonstran Gi 
Kairo berteriak2 menuntut ba 
lasan, Djendela2 toko- dihan- 
tjurkan dan pistol2 ditembak- 
kan keudara ketika dilakukan 
pemakaman seorang penerbang 
Mesir dar maskapai penerba- 
ngan. Seperti dikabarkan lebih 
Gahulu penerbang itu menemui   adjal ketika timbul  pertemvu- 
ran ketjil antara serdadu2 Ing | 
geris dan pedjoang2 Mesir lari ! 
Senen. 

Polisi terpaksa melepaskan 
peluru? gas air mata terhadap 
prang banjak, untuk dapat me 
nguasai keadaan jaitu serenta 
kaum demonstran mulai meng 
hantjurkan djendela2 toko de 
ngan batu 

Diumumkan keada- 
an dim bahaja. 
- 

Di Kairo dan disebagian ter- 
besar dari kota2 lainnja di Me- 
sir diumumkan lagi keadaan da- 
lam bahaja. Dichawatirkan 
akan timbul kerusuhan2 lebih 
banjak lagi, bersamaan dengan 
waktu dibukanja kembali seko 
kah2 jg hari Selasa mengachiri 
libur tengah tahunan. | an 

Sekolah2 serta universitci2 
Mesir merupakan sarang keru- 
suhan2 dari gerakan2 kebang' 
saan, jang menghendaki perang 
dan pembunuhan2 sebagai ija- 
lan utk mengenjahkan orang2 
Inggris dari Terusan Suez dan 
Sudan. 

Kementerian dalam negeri 
Mesir hari Selasa malam me- 
ngeluarkan sebuah komunike is- 
timewa jang menjatakan, bah- 
wa 8 serdadu Inggris Senin ma- 
lam tewas dan sedjumlah tak   diketahui mendapat luka2  da- 
iam pertempuran bersendjata di 
Suez. Selandjutnja dikatakan, 
bahwa polisi Mesir Senin siang 
menjerang pasukan2 Inggris de 
ka: Tel Fi Kebir, dimana Ing- 
gris mengundurkan diri. Se- 
orang wanita tewas dan seorang 
laki2 luka2 karena tembakan 
Inggris (UP). 

Dalam pada itu Mahmoud 
Azmi Bey, djurubitjara mente 
ri luar negeri Salahuddin Pas- 
ha (Mesir) hari Rebo kemaren 

tah Mesir akan menganggap 
bantuan olek negara? lain ke- 
pada Inggeris untuk melindu- 
ngi pelajaran diterusan Suez 
sebagai suatu tindakan permu 
suhan. Pemerintah Mesir akan 
menjampaikan nota jg Inemuat 
pendirian pemerintah Mesir in! 
kepada, Amerika Serikat, Peran 
tjis Norwegia dan Nederland, 
negara2 mana telah menerma 

bantuan itu. Djurubitjara ter- 
sebut memperingatkan bahwa 
salah satu diantara 4 negara ta 
di mengirimkan kapal perang 
ka Mes'r untuk memperlindu- 
ngi pelajaran diterusan Suer, 
pemerintah Mesir mungkin 
akan mengadu kepada Dewan 
Keamanan terhadap “agressi” 
itu. (Antara). ““ 

“ Seorang djendral 
3 ditangkap? 

Seterusnja dalam. serangan- 
nja"hari Rebo kemaren diseki- 
tar Tel Al Kebir serdadu? Ing 
geris ketjuahi telah menangkap 
160 orang Mesir djuga telah 

mencehan seorang djenderal Me 
st. Serdadu? . dari “Cotd- 
stream Guardsmen" Inggeris te 
lah menangkap djenderal Mo-   

  

bahwa ketudjuh orang itu di- 

hammad Abdullah Raouf. Wepa 
ia polsi dari Kementerian Da- | 
lam Negeri Mesir beserta stajf- 
nja dari kantor pusat Polta di 
El Hamia, Dalam 2 desk “di 
Raids pusukan Inggeris skata- 
nja dapat menguasai gudang 
munitie dan sendjata pihak 
Mesir. Menurut kata “majoor 
Robbins, wakil komandan poli- 
Si militer garnizoen Inggris di 
Tel Al Kebir, dalam kantor po 
lisi Mesir pusat di El 'Hamda 
tadi didapati sendjata2 serta 
peluru, tjukup banjak mntuk 
memperlengkapi 1 compagnie. 
Akan tetapi kabarnja sampai 
siang hari Rebo kemaren pasu- 
kan Inggeris tidak mendjum- 
pai seorang pun dari perlawa- 
nan Mesir. Mungkin pertahanan 
Mesir itu sesudah pertempuran 
terachir kemaren telah mengun 
durkan diri dengan meninggal 
kan pertahanan2 ketjil setem- 
pat. (PIA), 

BUKU , PAHLAWAN 
SEDJATI” 

Presiden Soekarno telah mem 
beri izin kepada “njonja Nur- 
djana Soetardjo, pemimpin N. 
V. Pustaka & Penerbit Endang 

di Djakarta untuk membuku- 
kan pidato beliau pada: Hari 
Pahlawan, tanggal 19 Nopem- 
ber jang lalu. Buka itu akan 
diberi nama “Pahlawan Sedja 

ti” dan akan dit jitak sebanjak 
100.000 buah. untke Gistarkan 
kepada umum. 

Diharapkan buku ini akan 
dapat selesai pada pertengah- 
dn bulan Pebruari jang akan 
datang. 

SUARA 
Smg. Kemis 17 Djanuari 1952 

    
   

  

  

jendral Mesir w 
“ 

  

3 Salah satu pemandangan di   

  

   
dimana sidang umum P BB berlangsung, Nampak dari 
kiri ke kanan Channing Tobias, wakil USA. Dr. Ra'ph 
Bunch, ketua dewan Tru steeship: Farzend (Ali dan Mian- 
Zia-Ud-Din” kedua2nja wakil Pakistan sesaat habis su : 

atu sidang bertukar fikir, 

Sekitar l 
idang PBB 

   

  

'. 
Patais du Chaillot, Paris, 

&   
  

Dapat Didjalanka 

EKRETARIS DJENDRAL 
lan Abdulgani jg kiri ada 

dari Paris selama di kota tsb. 

menteri penerangan Perantjis, 

  

Kabinet BaruBelgis 
Pembentuk kabinet Jean Van 

Houten pada haii Selasa me- 
ngumumkan, bahwg ia telah 
berhasil membentuk kabinet 
baru Keristen Sosialis Belgia 
jang diharap akan dapat mx 
ngatasi kesulitan2- keuangan 
dalam negeri. Yan Houten telah, 
mengadjukan susunan kabinet: 
nja kepadaRadja Baudouin pa 
da Selasa pagi, setelah selama 
2 hari mengadakan perunding- 
an2 dan enam hari sesudah bu   bainja kabinet Pholien. 

  

Tambang? Minjak 
Sumatra Timur. 

Perlu Segera? Dibangunkan ' 
Kembali — Kata Mr. Roem 
ETUA PANITIA Negara 
sekembalinja dari penindjauan ke telaga2 minjak di dae- 

rah Brandan dan Rantau (terletak di perbatasan Sumatra Ti- 
mur dan Atjeh Timur) menerangkan kepada pers ci Medan 
menurut penindjauannja status tambang? mirjak disana perlu 
penjelesaian segera. Tegasnja 
Buruh? tambang 

Keadaan disana menurut tin- 
djauan Mr. Moh. Rum menekan 
dan pembangunan kembali tam- 
bang2 itu akan memberikan ha-- 

. nerbangan rapan kepada buruh dan setjara 
tidak langsung - djuga kepada 
rakjat sekitarnja. Apakah tam- 
bang minjak didaerah ini akan 
dinasionalisir atau ' dikembali- 

  

kan kepada B.P.M., Rum menga 
takan hal itu terserah kepada 
pemerintah dan penjelesaian sta 
tus tambang2 tsb dapat diha- 

rapkan pada permulaan tahun 

ini. Panitia setibanja di Djakar- 

ta akan mengadjukan laporan2- 

nja pada pemerintah. Djuga bu 
ruh menjerahkan status tam- 
bang2 minjak itu pada putusan 

pemerintah. Tentang keadaan 

sekarang ditambang2  minjak 

tsb. Rum mengatakan hanja me 

rupakan mempartahankan  ke- 

hidupan buruh sehingga produk 

si diauh ketinggalan dari. pro- 

duksi semestinja, Tentang per- 
tambangan didaerah Pakanbaru 
dikatakan disana sedang diusa- 

hakan eksploitasi dan eksplora- 

si dan penghasilannja dapat di- 

harapkan pertengahan tahun 

ini, Tambang2 disana diusaha- 

u djuga menjatakan padanja supaja tambang? 
minjak itu lekas dibangunkan 
Hi mi hendaklah djadi penindjau 

  kan oleh Calitex (Antara), 

  

Urusan Pertambangan Mr. Rum 

tidak dapat diurungkan lagi. 

kembali dan penindjauan seka- 
an terachir, a 

Sekolah Pe- 
    

(Akan Didirikan 
Di Tanggerang 

K INI di Djakarta sedang di- 
adakan perundingan antara 

Kementerian Perhubungan dan 
perusahaan penerbangan Ame- 
rika ,/Trars Ocean” tentang pen 
dirian pusat pendidikan untuk 
penerbang? di Indonesia. Seko- 
lah itu akan didirikan di Tange- 
rang. Trans n akan menje- 
diakan alat2, mendirikan su- 
sunan sekolah serta me- 
njelenggarakan pendidikan sam 
pai djumlah tenaga Indonesia 
tjukup banjak untuk memimpin 
sekolah tersebut. Diduga perse- 
tudjuan mengenai hal tersebut 
akan ditanda tangani bulan ini 
Gjuga. K3 

STATEMENT DEWAN TJAB. 
MASJUMI WONOGIRI. 

Bersama ini, kamj Ketua De 
wan Tjabang Masjumi  Wono 
giri, menjatakan: ,,Bahwa tin- 
dakan ex Bat 426 jang melang 
gar disipin Tentara itu, kami 
tidak dapat membenarkan, ka- 
rena perdjuangan Partai Masju 
mi bertudjuan: Menegakkan Ke 
daulatan Negara Republiek In. 
donesia,   

ngan dgn direktur bagian pers, direktur 
kem. L.N., direktur siaran radio Perantjis 

langan?2 diplomatik Perantjis. 

n Dalam Kantjah 
e «. - & Internasional 
.Ruslan Abdulgani Jakin Perang Dapat 

Dihindarkan 

Kementerian Penerangan Rus- 
di London sebelum kembali xe 

Indonesia akan singgah di Nederland dan disana a.l. akan me- 
ngundjungi stasiun radio Hilversum. Menurut kabar » Antara” 

mengadakan perhubu- 
bagian kebudajaan 
bagian Tuar negeri, 

ketua organisasi pers dan- ka- 

ia akan 

Ia djuga. mengundjungi ok- 
jek2 penerangan, studio radio 
dan :telev:si jang paling: 

  

    
   
    

  

dern, Semalam di London dide-| 
pan tjorong radio BBC ia mei 
djawab pertanjaan2 wartawat 
Indonesia di stasiun BBC, Ute 
mo. Ia menjatakan sudah ba. 
rang tentu.ia menaruh banjak 
perhatian terhadap BBC - jang 
besar itu jang mempunjai 
ribu orang pegawai menem 
ti 48 gedung dan menjelengga" 
rakan penjiaran2 dalam 40 ba 
hasa. Mengenai PBB atas per- 
tanjaan bahwa dari apa jang 
ia telah mendengar sendiri, ia 
dapat mengambil kesimpulan 
bahwa perang dapat dihindar- 
kan kalau kemauan ada. Indone 
Sia sebagai negara muda dikata 
kannja mempunjai tanggung 
djawab dalam hal 'ini dan me- 
mainkan peranan jang baik. 

(Antara). 

  

JUNANI DAN TURKI DISE- 
TUDJUI MASUK NATO. 

Panitya perhubungan Tuar 
negeri dari senat Amerika ma- 
lam Rebo dengan suara bulat: 
telah menjetudjui masuknja Ju 
nani dan Turki dalam NATO. 
Keputusan ity diambil setelah 
Dean Acheson dan ketua kepa 
la2 staf gabungan djenderal 
Omar Bradley memberikan pen 
djelasan dihadapan panitya 
tersebut jang menjetudjui ma- 
suknja Junami dan Turki dim 
NATO. 

  

| dengarkan pedato 

  

( 
Gambar salah satu mena- 
ra-boor dari installasi 
minjak kepunjaan Caltex 
di Sumatra Utara telah 
didirikan di laut. 

  

Harian Umum — Anggauta S. P. S. 

: j9 & aan 
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Penting Hari Ini: Isi Persetudjuan Indonesia Dje- 
pang — Mengenal RRT Selajang Pandang — Masa" 
lah Djemaah Hadji — Indonesia Tetap “Tuntut 
Westerling — Irian Barat 

  

Dibitjarakan  Djuga — 
Front Tell El Kebir Hangat. 

  

ma. 

M 

tadi, 

djadi 
Haag itu jang setelah sekian 

4 dak dimulai. 

D terafgkan selandjutnja 
oleh fihak resmi itu bahwa tun 
$tutan pemerintah : 
akan penjerahan Westerling te | 
tap dipertahankan pemerintah 

| Indonesia dan usaha2 kedjuru- 

Indonesia 

san Ini pun terus didjalankan 
dengan memakai djuga saluran 

(saluran kepolisian 

“Peranan Baik 
internasio- 

nal, didalam badan mana Indo 
hesia telah turut duduk seba- 
gai anggautanja. Sebagaimana 

| telah kami kabarkan kemaren. 

' dalam rapat umum di Den 
Haag hari Senen-itu telah diper 

Westerling 

  
dari piringan hitam, 

Supaja Westerling di 
usir dari Perantjis. 

Sementara itu wartawan ,.An 
tara” di Paris mengabarkan, 
bahwa berkali2 kedutaan besar 
kita di kota tsb. telah mende- 
kati pemerintah Perantjis untuk 
mendesak, agar Westerling jang 

  

  
kabarnja “sampai kini belum 
melepaskan usaha untuk 
menimbulkan kembali ke- 
katjauan di Indonesia, dikeluar- 
kan dari Perantjis. Menurut ha- 
rian Perantjis jang: berhaluan 
kanan ,,Le Figaro”, surat kabar 
tersebut akan memuat tulisan2 
Westerling dengan kepala ,,In- 
donesia dalam Api.dan Darah”. 
Mengenai desakan perwakilan 
Republik Indonesia, supaja Wes 
terling dikeluarkan, penindjau2 
di Paris berpendapat, bahwa ini 
tidak akan ada hasilnja, sehe- 
lumnja Indonesia dapat mem- 
buktikan, bahwa Westerling me 
mang ada seorang  pendjahat 
kriminil. Dalam tradisinja, Pe- 
rantjis sebagai negara memang 
selalu menerima setiap pelarian 
politik dari berbagi negara. 
Menurut kabar2 terachir dari 
Nederland djuga di negeri terse- 
but Westerling dengan orang2- 
nja melakukan lagi kegiatan? un 
tuk menentang RI dengan meng 
gunakan saluran ,,De Neder- 
landse EHenheid” ,,De Nederland 
se Volks Unie” dan ,,Landelijke 
Organisatie van Oud Illegale 
Strijders” (Persatuan Bekas Pe 
Sean Gerakan Dibawah Ta- 
nah). 

  

ENGENAIJ peristiwa Westerling di kebun binatang Den 
Haag Senen malam jang Jalu sebagaimana beritanja kita 

muat kemaren di ,,Suara Merdeka” itu, 
telah mengambil tindakan berupa protes terhadap pelanggaran 

demikian didapat kabar dari fihak resmi aka 
kemaren. Seterusnja fikak tgb. menjatakan, bahwa peristiwa 
isb. adalah sungguh2 sangat disesalkan, karena terutama ter 

di 'masa perundingan? Indonesia — Belanda di Den 

pemerintah Indonesia 

di Djakarta 

lama terhalang baru sadja hen- 

Sarang Pem- 
- brontaki| 

Dapat Direbut Oleh 
Tentara Kita 

Ss ETELAH SEDJAK tg, 10- 
1-52 jl, tempat? dimana ge 

rombolan pembrortak brrsa- 

dari 

melarikan 
an jang dapat menerobos 
kepungan kita dan 

mengadakan pembersihan dan 

ta dari Div, Diponegoro hari ini 
Seterusnja pada "hari Selasa 

inalam kira? djam 20.80 didesa 
Simo ketjamatan Suruh (Tenga 
ran—Salatiga) telah disinjakr 
adanja gerombolan bersen-ija- 
ta terdiri dari kl. 50 orang. Me 

nurut keterangan dari fihak 
resmi, maka dengan tindakan 
jang tepat dari pendjaga2- kea   mandn gerombolan tadi telah. 
mengundurkan “diri meninggal 
kan Bimo. : 

Tak didapat chabar selandjut 
nja, apakah tlh terdiadi vwur- 
contact atau ' tidak, demikian 
berita dari pembantu kita di 
Salatiga, 

BADAI DI CALIFORNIA. 
Angin kentjang hari Selasa 

ji. telah mengamuk di Califor- 
ni dan Nevada dengan ketjepa- 
tan 73 mil dalam satu djam, 
hingga segala lalu.lintas didae 
rah pegunungan terpu'us sama 
sekali dan ribuan orang terka 
tung2. Angin kentjang ini diser 
fai hudjan es (blizzard) hing- 
ga penderitaan semakin besar 
lagi. 

PERMINTAAN2 MENDJADI 
ANGGOTA PBB. 
Keradjaan2 Laos dan Kambodja 
akan mengadjukan permintaan 
untuk mendjadi anggota PBB 
pada awal bulan depan, demiki- 
an menurut 
nja mengetahui di Saigon pada 
hari Selasa 

rang kita gempur, aka pada 
tg, 14-1-52 pasukan? kita sulah 
dapat mendaduki sarang? me- 
reka di Puluhan dan Djatinom. 
Dan djuga di Kemasan dan Kua 
rangan dengan Capai merampas 
2 buah radio dan beberapa pu- 
tjuk sendjata. Grombolan pem- 
brontak bubar dan ada sebagi- 

Ciri ke Utara djalan-raja Solo 
— Bojolali. Pasukan kita terus 

pengedjaran. Demikianlah beri 

sumber? ig biasa- ' 

  Indonesia Tetap Menun. 

tut Westerling 
Djuga Melalui Seluruh Badan 

Kepolisian Internasional 
Pengusiran Westerling Dari Perantjis Sulit. 

  

| 

(kiri) inj sedjak beberapa       
  
Atas tanggungan PBB Miss Ika Paul Pont dari India 

huannja dalam hal2 kes osialan di Paris dan dalam pa- 
da itu ia djuga bekerdja pada Children's Center, Nam- 
pak: Miss Ika bertjakap 2 dengan Mrs. E, Roosevelt wa 
kil USA di sidang PBB. Kata Miss Ika, 

telah menamatkan pela djarannja ia berharap dapat 
menjumbangkan tenaga nja dalam lapangan sosial dine 

gerinja sendiri. $ & 

Ika Paul Pont- 
E. Roosevelt 

  

ta 

lama memperdalam pengeta- 

kalau ia manti   
  

Serdadu2 Korea U- 
taraMemangBrani 
Dalam Pertempuran Dgn Bajonet Mere- 
ka Sangat Ulung: Pengakuan Seorang 

RANG2 KOREA UTARA Oo 

Dalam perkundjungonnja ke 
regimennja diwaktu peperang- 
an Dunia II dulu, jaitu infante 
Ti ke 28 jang sekarang bermar- 
kas di Aschaffenburg, Djer- 
man, Polacek menerangkan ke 
pada kowan2 lamanja, ketera- 
ngan mana didengarkan oleh 
mereka dengan seksamanja, 
bahwa jang dibutuhkan oleh 
tentara AS, jang berperang di 
Korea sekarang jalah lebih ba 
njak lagi sendijata automatic 
dan lebih giat lagi beladjar 
mempergunakan bajonet. Orang 
orang Koerea-Utara harus bisa 
kita lawan disarang2 mereka, 
»katania”, kebanjakan Cengan 
bajonet. Selama 5 pekan perta- 
ma di Korea, saja lebih banjak 
mempergunakan bajonet dari pa 
da waktu selama peperangan du 

Infa TI dulu”. 

  
    

NGGOTA?2 PENGURUS A 
lan minta 
Dalam pertemuan tsb. menteri 
belum ada pendirian terachir dari pemerintah mengenai soal 
bahasa Belanda di Sekolah Menengah. Kiri oleh pemerintah se- 
dang diadakan feeling mengenai soal tsb. dgn fihak masjarakat. 

  

    
Soal Irian Dibitjarakan Bersama? 

AN NN AON BERITA ki 
ta kemaren mengenai dia 

dakannja perundingan pertama 

Indonesia—Belanda, lebh dja 
uh dapat dikabarkan, bahwa se 
lain komisi sentral (Panitya Pu 
sat), djuga telah dibentuk 2 
komisi mas'ng? untuk soal Iri 

an Barat dan pertukaran Unie- 
statuut, djadi suatu perdjan- 
djian internasional biasa. De- 
ngan demikian soal Irian Barat 
clan pertukaran  Unie-statuut 

itu dapatlah dibitjarakan sama 

sama didalam rundingan di 

Dcn Haag selaras dengan penda 

pay pem. Indonesia jg meman- 
dang kedua soal itu sebagai ti 
Cak dapat terpisah satu sama 
lainnja. 

Demik anlah menurut ketera 
ngan jg didapat dari pihak Ke 
menterian Luar Negeri di Dja 
karta semalam, Sementara itu 
penindjau2 politik di Djakarta 

memberikan pandangannja ter 
hadap rundingan2 di Den Haag 
itu bhw. dpt. atau tidaknja run 
dingan2 itu mentjapai hasilnja 
adalah sebenarnja berputar ke 
pada pokok jailu dapat atau 
tidaknja pihak Belanda melihat 

“Sisa? Kelanid 
Akan Dihapuskan Dari Dunia Pendidikan 

Diantaranja Termasuk Djuga Bahasa Belanda. 

Indonesia pagi hari Rebo kemaren telah menemui mente- 
ri PPK dgu maksud menjampaikan putusan kongres IPPI 

pendjelasan mengenai pelbagai masalah peladjaran, 

' dung2 sekolah. jang kini telah 

besar Ikatan Pemuda Peladjar 

jl. 

menjatakan,: bahwa sekarang 

Diterangkannja, bahwa ada- 
lah maksud dari pemeiintah un 

| tuk menghapuskan semua pe- 
| ninggalan kolonial jang dipan- 
dang tidak sesuai lagi dengan 
keadaan sekarang. Hal ini Su- 
dah barang tentu termasuk ba 
hasa Belanda. Mengenai ge- 

  

dipakai instansi, militer, mente 
Ti katakan, bahma selalu diusa 
hakan untuk menuntut kembari 
nja gedung? tersebut tetapi 
hingga kimi belum berhasil, Se- 
landjutnja menteri menjatakan. 
kesanggupan untuk membantu 
usaha? peladjar kearah kemar 
djuannjc. 

  

SIDANG UMUM P.BB. 
BERACHIR 9 FEBR? 

Menurut kalangan jang lajak 
dipertjaja, persidangan dari Si 
dang Umum PBB jang ke-6 ini 
mungkin akan berachir pada 
hari Saptu 9 Februari, tetapi 
Dewan Keamanan akan . terus 
bekerdja, untak membitjarakan 
masajah Kasmir, 

MARSEKAL PERANTJIS. 
Pada hari Selasa dalam ma- 

djelis permusjawaratan nasio- 
nal Perantjis dengan tidak me- 
ngadakan perdebatan telah di- 
ambil keputusan untuk membe- 
rikan titel marsekal Perantjis 
kepada djenderal de Lattre de 
Tassigny almarhum. Selandjut- 
nja disetudjui pula untuk mem- 
berikan padanja suatu pemaka-   djaminan2 terhadap kepenti- 

ngan2 ekonominja. (Antara). 

Sersan Major USA 
adalah lebih berani bertempur, 

dari orang2 Djerman atau orang2 Tiongkok” demikian ses 
orang sersan major, seseorang Veferaan peperangan Korea dan 
peperangan duria II, jg selekasnja akan kembali lagi ke wars” 9 
kasnja jang lama. Sers. major tadi, C. Polacek namanja, ten: 
tu mengetahui ini, karena dia dulu di peperangan dunia NX 
ikut serta berperang melawan Djerman, pun djuga dewasa ini 
iku4 actief bertempur melawan Tiongkok dan Korea Utara se- 
bagai anggota dari Divisi ke-24 Amerika Serikat. 5 

y Waktu dia berkundjung TE 
pa kesatuamnja dulu, sebagat 
pody-guard dari Djenderal Ma- 
Jor Withers A. Burress, comart 
dan dari Cops 

Polacek menerangkan: ,.Di Ko- 

ti benar oleh tentara Korea Ulta- 

nja mempunjai sendjata ini seti 
dak2nja 3 buah, 
tentang sendjata automatic, ser 
san tadi jang telah mempunjai 
tanda kehormatan, Distinguish- 
ed Service Cross, serta bn- 

tang Purple Heart berpita satu 
membentangkan pengalamannja 
sendiri, sebagai sersan pelaton 
di Korea seperti berikut: 

ler, jang betul2 telah menchia- 

rut pendapatan “saja, sebaiknja 
tiap2 compie-senapan dipersen: 
djatai dengan senapan mesin pe 
rat ini sekuring2nja 4 buah. 

kehormatan 
tempuran PBB. menahan kema- 
djuan musuh sewaktu barisan 
sukarela Tiongkok mulai Ikut 
bertempur dalam konflikt Ko- 
rea itu. & 

Sebagai seseorang »Serdagu- 
sedjati' jang sederhana dan pendiam itu, dia teru$ meno: 
elakkan pertanjaan2 tentang ke 
beraniannja sendiri, selain dari 
sebuah kedjadian jang terdjadi 
dibawah pimpinannja, ' dimana 
11 dari 285 anggota bahagian: 
nja terluput dari kematian da: 
lam sesuatu serbuan Korea tas 
ra dan RRT. jang bergelom- 
bang-gelombang datanghnja itu. 
Mereka menerdjang kawan? 
mereka jang telah tewas dan Iu 
ka2 itu dari djalan mereka, ser- 
ta terus datang mengalir. ka. 
tanja. ,,Telah tentu kami tidak 
bisa menewaskan mereka seps: 
gitu lekas pula. Kesudahannja 
terdjadilah pertempuran satu 
lawan satu, itulah sebabnja kita 
membutuhkan lebih banjak he- 
ladjar memakai sendja'a bajos 
net dengan sebaik2nja”. 

“ 
Pemaran Ona 4 " £ 

PERSAHABATAN CAWA WAS. 
00. SOVIET 

a 
Madjallah Sovjet jang berba 

hasa Inggris, , News”, dalam ta 
djuk rentjananja pada hari Sela 
Sa menumpahkan seluruh perha 
tiannja kepada »Persahabatan 
Canada-Sovjet” dan antara lain 
mengandjurkan, supaja perhu- 
bungan kebudajaan dan perda. 
gangan antara kedua negeri ter 
sebut diperkembang lebih 
djut. Selandjutnja " dikatakan, 
bahwa selama bulan Djanuari 
ini pemantjar2 radis Sovjet se 
tiap hari akan menjiarkan pro 
gram ,mempererat perhubuhg 
an -Canada-Sovjet'' selama setes 

lan:   man jg dibeajai oleh pemerin- 
tah. hgah djam, 

    

rea kita telah dapat mengeta- 
hui, bahwa sesuatu jang ditaku- 

ra, ialah sendjata semburan api 
Tiap2 compie-senapan semesti- 

»Berbitjara 

tang-perak berpita dua bun bkn 

»Peloton saja mempunjai @' 
buah senapan mesin waterkoe- ' 

darkan kami dari maut, Menu 

    

    

   
       

     

   

   

  

   

ke-VII, “pada 
waktu perdjalanan inspeetienja, " 

1 
,Polacek telah menerima tandgi £ b 

DSC-nja dalam per 
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uljadi Djojomar- 
nar berhasil da- 

: perba 

: Hari Ini 

—.. djan Damai San Francisco. 

17. DJANUARI 

an ' LOTERIJ RUMASI KOTA PRA- 

. Iperkuat permintaan 

  

    

   
     

    

nti kaluk ber- 

   

   

    

    

    

    
   

   
    
     
    

      

   

    

   
   

  

   
   
   

  

   
   

  

      

            

   

        

   

     

     

     
   
   

    

  

    
   

   

          

   

    

    

                

   

  

    

         

    

          

   
    

   

      

   

   
   

  

   

  

   

   
   

& Il, disampmg gelaran-gela- 
rannja pak Muljadi jg sudah se- 
aan benak , (ketua DPR : 

jawa Ten nsul Moham- 
akarta, 
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| Nipuan ini dilakukan den 

: | wadjib. 
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sai hari Selasa itu terdjadi da- 
ri satu mukaddimah dan dela- 
pan 'gjat. Delegasi keduanja 

“ingin sekali segera menjelesai- 
kan perdjandjian sementara 

| itu dan dparaf sebelum waktu 
Ir. Djuanda pulang ke Djakar- 
ta, hari Djum'at. Ir Djuanda 
dan anggota delegasi lain?nja 
perlu pulang ke Djakarta pada 
waktunja, karena akan meng- | 
hadiri pembukaan Parlemen ha 

, n, Salah satu pokok per- |1 
bintjangan didalam parlemen 
itu adalah ratifikasi Perdjan- 
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DJA DIBATALKAN, 
Dim rapat D.P.R. Kota Pra- 

'idja beberapa waktu jg lalu te- 
lah diputuskan mengadakan un- | 
dian rumah untuk umum. Untuk 

#melaksanakan undian tsb -se- 
Tandjutnja telah dibentuk pani- 
tya, panitya mana telah berhu- 
bungan langsung dgn Kem. So- 
sial di Djakarta untuk menda- 
patkan izin. Permintaan itu be- 

  

     

    

Tami didapatkan izin : selandjut- 
nja untuk memperkuat permin- 
taan pengluaran undian itu, ka 
ru2 ini Wali Kota bersama be- 
berapa anggauta D.P.D. dan 
Panitya undian telah berangkat 
lagi ke Djakarta, untuk mem- 

pan. tsb. 
permintaan belum dikabulkan. 
Achirnja ketua  D.P:R. Kota 
Pradja sendiri, jaitu sdr. Abu- 
bakar Churmain telah bera 
kat ke Djakarta an Sebagai 
hasil perundingan Jsana itu pi 
hak Kem. Sosial dgn tegas me- 
ngatakan, undian jg akan diada- 
kan oleh Kota Pradja Semarang 
tidak dapat diterima, beralasan, 
karena Pemerintah kini tlh. me: 
njediakan uang untuk. mendiri- 
Kan perumahan rakjat. 

PENIPUAN UANG. : 
Kemaren siang secrang ber- 

nama R.J. berrumah d latiga 
telah kena ditipu uangnja sebe- 
sar Rp. 380— oleh seorang 
jang mengaku bernama R. Car 
He dan bertempat tinggal .di 
Sompok Lama 68. Adapun pe- 

an tja 
ra penawaran beras, jang ke- 
mudian tak ada barangnja 
Hal tersebut kini sudah dita- 
purkan kepada fihak jang ber- 

Menurut keterangan 
seterusnja, penipu tersebut su- 
dah beberapa kali melakukan 
perbuatan sematjam ini. 

PEMBERSIHAN Di 
AMBARAWA—SALATIGA. 

Baru2 ini oleh Polisi Bag'an 

TE. 

    

     

    

  

    

  

'| Stootploeg dari Ambarawa dan 
“Salatiga telah dilakukan pem- 

bersihan diheberapa . kampung 
daerah Salat'ga, antaranis Kp. 
Dlimas Banjubiru, Brenkel, 

-Djambu dan lain2 lagi. Hasil 
pembersihan tersebut telah da- 
pat ditangzap 6 orang, jang me 

| nurut penjjelidikan sementara 
ada sangkut pautnja dalam ke 

djahatan2 dlakukan oleh ge- 
-rombolan pendjahat Soejoed es. 

BANJAKNJA PERKARA JG. 
DIPUTUSKAN OLEH PE- 
NGADILAN TENTARA, 
“Pengadilan Tentera Sema- 

rang, jang meliputi Kar, Sema- 
rang dan Pati, selama tahun 
1951 jang bary lalu telah me- 
mutuSkan 94 dari 105 perkara 
jang d madjukan, Sebagian be- 
sar dari perkara jang diputus- 
kan oleh pengadilan tentera itu 
jalah perkara pelanggaran lalu 
lintas oleh ka'angan tentara jg 
baniaknja ada 45 seclangkan 
lainnja adalah perkara kedjaha 
tan. Diantaranja ada terdapat 

19 perkara Disersi (licak me 
naati perintah pihak atasan), 

jang hukumannja didjatuhkan 
iyoleh hakim 'tentera antara 1 

sampai 4 tahun. Mengenai hu- 
kuman pelanggaran lalu-lintas 
hukumannia jang didjatuhkan 
jalah hukuman cdnda” sedari 

|Rp 50,— sampsi Rp 75,—. Se 
mentara itu putusan? jang di- 
dijatuhkan oleh hak'm tentera, 
tidak ada satu jang oleh ter- 
dakwa dimadjiukon keberatan 
(appel) kepada pihak atasan. 

SAJEMBAKRA DJAPEN KOTA, 
| “Minggu pagi jang lalu di Ba 
'lai Wartawan Bodjong telah di 

T, (adakan pemberian hadiah2 pu--. 
da pemenang hadiah ada 4i 
matjam berupa buku. Total pa 
|ra penebak sajembara ada 487 
Ibaik Cari dalam maupun. dari 

lgyar kota, 

MUTASI DJAPEN KOTA 
Mulai 1 Djanuari 1952, s6r. 

|Kars man. kepala bagian umum 
'Djapen Kota telah dipindah se 
bagi kepala kantor gerakan ta         

   

ni kabupaten Kendal, 

eru gian 
si dari dua 

. Orang menduga, bahwa per- | 
djandj an sementara jang Sele- | a     

jang. « 
djian 

nja jang 
nja. Setel 

ber Djepang ie 
Iulis dalam bahasa Ingge 
Indonesia dan Djepang. 
keterangan jang diperok 
tu2 waktu selama pe 
orang menduga, bahw. 
djian sementara itu berisi 
tentuan2 seperti berikut:       

  

Pertama Djepang mengakui 

ditimpakannja atas Indonesia 
selama Perang Dunia kedua, 
dan mau berusaha, supaja ter 
ganti kerugian jang diderita In 
donesix, memenuhi kewadjiban- 
nja Membajar ganti kerugian 
menurut bunji ajat 14 dari Per   
perguntkan d/asa2 Djepang un 
tuk produksi mengangkat ka- 
pal2 karam dan kerdja lain2. 

Kedua Kategori dari djasa2 
jang akan diberikan  Diepang 
ialah mengerdjakan bahan? 
menfah Indonesia, mengangkati 
kapal2 karam, memberi. ban- 
tuan tehnis dan mengurus pe- 
rusahaan, dan memberikan la- 
tihan tehnik kenada pekerdia? 
Indonesia. Demikian U.P. dari 
Tokio. Ab 5 

7 Perampok Bangsa 
Tionghoa Ditangkap 

Di Bandang 

OLISI BANDUNG telah 
bernasil menangkap 4“ 

orang pemuda Tionghoa, jang 
tipeisalahkan telah me ikukan 
perampokan2. Bahkan ada dian 
tara mereka jg telah mengakui 
5 kali melakukan pe pokan 
dalam 2? bulan achir mi. 

Seorang dari . merek 
ditangkap pada malam Minggu 
jang lalu, sedangkan ia pada   hari Minggunja hendak kawin 

dan telah menjedakan perala- 
tan disalah sebuah hotel. Atas 
srmintaan orang tua dari pe 

muda itu, maka sitjalon pengan 
ten tersebut d'perbolehkan ke- 
luar dari tahanan untuk berka 
win dulu dengan didjaga, tapi 

penganten isteri dan bakal mer 

tuanja telah mentjium baunja 
perkara perampokan dan mem- 
batalkan perkawinan tersebut. 
Pembatalan itu pada hari Se- 
nennja dmuat djuga didalam 
advertensi salah sebuat surat 
kabar Bandung. , 

SIAPA-3G. MEMBUTUHKAN 
BANTUAN? 

liling pada rapat Kok-Shia- 
thoan dari CHTH tadi malam, 
sebelum rapat d.tutup, “tuan 
Oei Tjong An, wakil ketua CH 
TH Semarang menerangkan pa 
da hadirin, oleh salah seorang 
pengurus dari Dana (fonds) 
“Pelita” ia telah diminta bantu 
annja supaja diteruskan pada 
CHTH, untuk mentjari tahu si 
apa2 jang telah mendjadi kor- 
ban selama pendu   pang dan masih membu 
bantuan bisa mend 

..bisa mend 
ngan dari fonds te 
Dana “Pelita” didirikan 
man federal, maksudnja 
memberi bantuan pada ko 
pendudukan Djepan 
nja murid2 jang tak dap 
neruskan. peladjarannja 
mendapat fonds dari 

Pen Ten ag 

  

    

   
   
   

kapitaal. Tetapi tentu 
rus diperiksa seteliti2nja. Pes 
deknja fonds "Pelita” bermak- 
sud untuk merehabilitasi 'kor- 
ban? pendudukan Djepang itu. 
Oleh tuan Oei Tjong An dite- 
rangkan salah seorang anggau 
ta pencurusnja ialah njonja 
Liem Tjiauw Geng, Kranggan. 

  

   

Dari pihak Kota-Pradja didapat 
keterangan, bahwa pada tg. 23 Djan. 
jja.d. ini akan datang “di Semarang, 
8 utusan dari Suriname. Mereka itu 
selain menindjau keadaan kota Sema 
rang, jg chusus ditudjukan mengenai 
ipembangunan — perumahan rakjat, 
  

        

    

    

    

    

  

       

    

    

kel 

kerugian dan kesengsaraan jg. | Jha 

djandjian Damai, dengan. mem- | 

      

    

  

    
           

     

          

Kiranja. sama 
, bukan ? 

  

rang Jg. Dulu 

a Suatu hari 
wa ia tak dapat pula a 

' hertumpuk2 tak mengidzinkan, seperti 
hi: sterinja marah2 menerima ketera- 

  

   

  

     

      

    

           
menelpun isterinja, me- 

utk makan, kare- 

djuga reaksinja seperti dim   
an-kah Atau”Suhud-kah Ia Itu? 

BertapaTelandjang Bulat Kini 
Djadi Rebutan. 

Dawan INI KAMI uraikan tjerita tn, Dasuki Kepala 

,. Polisi Magetan berdasarkan pula atas-preces verbaal 

jang kimi ba 
Gtagetan) 

ja 

letih dan telandja 

bat, 
dik 

45 

S tem   

Gian ternjata 

Makanpun tidak suka, hanja | 
ia suka minum air kelapa mu ' 
da. Orang tadi tidak diganggu ! 
gugat, dan kemudian ia ting-.| 
galkan desa tsb. Ternjata ia 
menudju kedesa Ngunut. Disa 
na ia diserahkan orang pada 
Pak Lurah jang memberikan 
padanja tjelana pentkk dan 
makan, Bahkan ia tidak kebe 
ratan mengikuti Pak Lurah da- 
tang dalam perdjamuan orang 
kawin. Karena Pak Lurah ber- 
pendapat, bhw orang jang mem- 
bisu ini tentunja mempunjai 
anak keluarga, dan nampaks 
njapun orang bafH2, maka   

“di pada Tjamat, jang seterus 

: dana kota Magetan. 

1! dikawedanan, ada salah seo- 
-rang pegawai jang mengenal- 

pada mereka 

apa latjur? Ternjata sitjalon 

Dalam atjara pertanjaan ke 

butuhkan |  gS.KOTA AKAN DJALAN 

  

   
     

  

      

    

   

    

    

    

ma Inja akan dirobah, “berlainan 
me (dari peraturan2 sebelumnja bis-kota 

  

achirnja diserahkan orang ta- 

nja menjerahkannja padi We 

Waktu orang tadi sampai 

padanja sebagai tn, Suhud, du- 
Iu Penilik Sekolah Magetan, jg 
pada tahun 1948 ditjulik oleh 
,Merah”. Segera keluarga Su- 
hud diberi tahu, Sementara itu 

Pada tgl 2391951 didesa Sombo 
seorang laki2 jang nampaknja sangat 

elandjang bulat meng geletak ditepi djalanan. Kemu- 
a ata orang tadi bisu atau membisu, Ixberinja tjelana 

hitar pandjang tapi ditolak (ja. 

Subandrio 
Akan Dipindah 

Ma ENGENAI KUNDJUNGAN 
dutabesar Indonesia “di 

Inggeris, dr. Subandrio, lebih 
landjut koresponden PI-Aneta 
di Surabaja mengabarkan bah- 
wa dr Subandrio akan mengun 
Cjungi mentuarja R.T. Hupu- 
ayo bekas bupati Pasuruan. A. 
tas pertanjaan PI-Aneta, apa- 
kah benar, bahwa dalam waktu 
jang singkat pelbagai wakil in. 
denesia di Eropa akan dipindah 
kan, dr. Subandrio menjatakan, 
bahwa ia sendiri mungkin seka 
Iiakan dipindahkan kepos baru. 
  

jang penuh dgn dosa ini. Tiga 
belas hari jl. Robingan mening- 
alkan tempat pertapaannja da 

am kamar, tadi dan pergiydgn. 
tak memberi tahu kemana. Kets 
rangon sdr. sepupunja ini, dibe 
narkan kemudian oleh ibunja 
sendiri, mbok Kartosentono da 
ri Sumoroto tadi. Djuga Pa' Lu   dikota jang ketjil seperti Ma- 

getan itu, beri kedatangan 
kembali tuan Suhud tersebut 
tjukup menggemparkan, Ber- 
bondong2 orang datang untuk 
melihatnja. - 
: Baik Nj. Suhud, maupun tn. 
Sujug (adik tn. Swhud) “demi- 
kian djuga ibu serta laing ke- 
luarga  menjatakan, bahwa 
orang jang membisu tadi ada- 
lah tuan Suhud. Karena kea- 
daannja masih sangat letih ma 
ka orang tadi dirawat di Tur 

Muntjul tn. Sudarko 
Belum habis orang  mempbi- 

tjarakan tentang kedatangan 
kembali tn. Suhud dgn ijara 
jane aneh itu, maka seko- 
njong2 pada tgl. 25-9-1951 
datang dirumah sakit Magetan 
seorang laki2 bernama Sudarko 
dari Madiun ang djuga meli- 
hat orang bisu jang dirawat ta 
'di, dan jang kemudian menjata 
Ikan, bahwa orang tadi sekali- 
Ikali bukan tn. Suhud tapi sau 
dara senupunja sendiri, berna- 

Ima Robingan, ig kira2 13 hari 
jl. meninggalkan rumah dgn. 
tidak memberi tahu pada ibu- 
nja. Menurut keterangan Sudar 
ko Robingan ini adalah anak 
mBok Kartosentono dari desa 
Tjarat Sumoroto Ponorogo. Se 
djak tahun "39 Robingan berta- 

pa membisu dan telandjang dlm 
kamar. Maksudnja, hendak me 

lepaskan diri dari ikatan dunia 

| MULAI 1 PEBRUARI? 
Dari D.P.D. Semarang didapat ke 

Ni. Iterangan, bahwa kemungkinan besar 
perdjalanan bis-kota “untuk umum 4 Sak: 'akan dibuka la ji, “mulai 1 Wetan 

i dja |jg akan datang ini. 
| “Adapun peraturan jg akan didja- 
lankan oleh kalangan diatas, semua 

sekali 

“Titu ditutup bagi umum. Pertjobaan 
" sekali ini, adalah pertjobaan jg ter 
? Yachir, bila dalam perdjalanan bis- 

kota untuk umum, masih djuga ter 
'dapat korupsi dalam penghasilan 
au penerimaan kartjis bis, maka 

“tidak ada lain djalan lagi, bis-kota   
    

'8 UTUSAN DARI SURINAME. | 

  ' akan menindjau djuga beberapa dae 
|rah lain di Djawa Tengah, 

ik 

'tsb. diserahkan sadja kepada pengu 
saha partikulir. 

| 23 ORANG SEMENTARA 
(00 DITAHAN. 
Baru2 ini sedjumlah Ik. 23 

orang di beberapa desa dalam 
“daerah Salatiga telah ditahan. 
karena mereka tersangkut dim 
perkara kedjahatan, @ntaranja 
melakukan perampokan, pemba- 
karan rumah, pembegalan dan 
beberapa lagi tersangkut dalam 
perkara pemotongan chewan se- 
tjara gelap. 

Seorang diantara mereka, 
adalah pelarian dari tahanan 
pendjara Salatiga jg telah lama 
ditjari polisi, 

rah, Pak Tjarik dan Folisi desa 
tsb. membenarkan keterangan 
itu. Masjarakat Magetan men 
djadi lebih gempar lagi, teruta 
ma keluarga Suhud. Uhtuk men 
diaga hal2 jang tidak diingin 
kan, maka orang jg membisu 
tadi dipindahkan kekantor po 
lisi dgn perawatan jg baik. - 

Bagaimana wudjud 

orangnja? 
Tuan Kepala Polisi Magetan, 

begitu baik hati dan membawa 
kami melihat orang jang men 
Gjadi sengketa - dan menimbul- 
kan gara2 itu. 

Orangnja biasa, badannja ma 
Isih agak kurus, tapi bersih. 
Nampaknja tjukup terpelihara 
sedang makannjapun tidak ke- 
kurangan, karena selain dapat 
rantsum dari polisi, djuga men 
dapat kiriman dari Nj. Suhud. 
Waktu kami masuk dlm kamar 
nja jg bersih dgn tempat tidur 
jg empuk itu, ia sedikitpun tak 
terkedjut. Ia minum rokok de 
ngan enaknja, dan seolah2 me 
nganggap kami hanja angin be 
laka. Pekerdjaannja sehari2 se 
lain membisu tadi, . jusun 
batang2 korek Ki Inka sea 
at sematjam puzzle dengan po 
tonvan kertas ketjil2.  . 

Menurut keterangan dbkter, 
orang tadi tidak bisu, tapi mem 
bisu, melihat reaksi pada  ro- 
man mukanja, kalau orang mem 
bitjarakan tentang dirinja. Gi 
lapun kira2 tidak. (Bersam-   bung). 
ADA RAMPOK LAGI, 
Kompleks Brumbungan Kp. 

Kali rupanja baru mendjadi sa- 
saran rampok. Setelah rumah- 
nja tuan Tjoa Kian Sie di Pring 
gading tempo hari didatangi 
rampok, sampai tuan rumah ber 
gulat dan dapat luka, tetapi un 
tung tidak ada barang jang hi- 
lang, kembali pada Selasa ma- 
lam, diantara djam 90 ru- 
mahnja tuan Gan Tik Bie di 
Kenanga dikundjungi tetamu 
rampok. Ketika itu anak2 ma- 
sih beladjar dan pintu pun be- 
lum ditutup, 4 orang, 2 bersen- 
djata, masuk kedalam dan min- 
ta uang. Oleh anak2 jang be- 
ladjar itu diberinja Rp. 30.— 
tetapi ditolak dan hanja  me- 
ngambil sebuah pesawat radio. 
Carmen, : B5 

DR. SUBANDRIO, 
Siang hari ini.djam 2 gila- 

pangan terbang Kalibanteng Se 
marang CItunggu kedatangan- 
nja duta Indones'a di Inggeris, 
Dr. Subandrio. dalam 'perdjala | 
nan kembali dari Djawa Timur 
ke Djakarta. 
TIMBANG TERIMA, 

Djam 9 pagi hari ini telah 
dilakukan upatjara timbang te 
rma dari pimpinan RRI Sema- 
rang, dari tuan Van Holland ke 
pada tuan Suprapto, acting ke-   

5Tahungini Adalah 
3    

  

Dalam pertjakapan dengan 

  

   It “Antara” “mengenai masalah      adji, Dn. Ali Akbar menerang 

    

  

    

    
an. bahwa untuk  mentjapai 

perbaikan i lanan Hadji 
ih2 Indonesia perlu 

kali adanja kerdja sama dan 
xasa saling mengarti jang men- 
ajam antara pengurus PHI 
an Kementerian Agama serta 

| Kedutaan — Indonesia di Saudi 
Arahia, Soal itu belum tampak 
Giantara badan? jang bersang 
kutan itu, bahkan sering terdja 
di saling tuduh-menuduh jang 
bisa merusak persatuan dikala- 
ngan Ummat Islam Indonesia, 

Tjalon2 Djemaah Hadji 
harus discreen. 

Lain sjarat lagi jang perlu 
diperhatikan oleh badan2 jang 
mengurus soal perdjalanan Ho 
ji, dem.kian dr. Ali Akbar se- 
terusnja, ialah supaja tjalon2 
Djemaah Hadji betul2 diberi 
pengertian mengenai kehendak 
agama, terutama jang menge- 
nal sjarat naik Hadji jaitu 
»Pergi ketanah sutji bagi me- 
reka jang kuasa pergi”. (Ma- 
nistata” Hlaihi Sabilah), PHI 
sebagai badan jang mengurus 

screen tjalon2 Djemaah Hadji 
itu sehingga betul2 mengerti 
tentang ibadah, terutama iba- 
dah Hadji. 

Djuga pada mereka harus 
diberi penerangan tentang kea 
daan2 jang harus mereka ala- 
mi ditanah sutji, seperti hawa 
panas jang menjebabkan kor- 
ban2 kemat'an. Untuk itu PHI 
bersama2 Kementerian Agama 
dan Kesehatan hendaknja mem 
berikan peladjaran mengenai 
per'olongan pertama pada se- 
rangan heatlstroks (pukulan 
hawa panas). 

Diterangkan selandjutnja 
oleh Dr. Ali Akbar bahwa da- 
lam PHI sebagai hadan semi- 

officieel hendaknja harus ada 
isuatu badan penasehat jang 
terdiri dari pada dokter dan 
alm ulama. 

Para Badal Sjech djangan 
terlalu membuat propa- 

ganda jang bukan2. 
Diharapkan oleh Dr. Ali Ak- 

bar supaja Badal Sjech2 jang 
kebanjakan terdiri dari orang2 
Indonesia sendiri dan berada 
ditanah air djangan membuat 
propaganda jang berlebih-lebi- 

| han mengenai keadaan Mekkah 
jang ditjintai oleh Ummat Is- 
lam, sehingga banjak orang2 
kita jang terpedaja dan menga 

lami kenjataan2 jang berlainan 
Cari pada apa jang dipropagan- 
dakan. Diserukan supaja peker 
djaan Badal Sjech jang murni 
itu dalam mengurus keperluan 
Djemaah Hadji sebagai tamu 

  
  
Allah ditanah sutji dilakukan 
dengan sebaik2nja. 

Buatlah rentjana pembiki- 

nan rumah wakaf baru. 
Oleh Dr. Ali Akbar diterang- 

kan bahwa nampaknja rumah2 
jang dipakai sebagai pemondo 
kan Djemaah2 Hadji di Mekkah 
K'ni dalam keadaan rusak, Ru- 
mah2 itu sebenarnja adalah 
wakaf dari orang2 Indonesia 
sendiri untuk bangsanja jang 
datang beribadah Hati, tapi 
kenjataannja, rumah2 itu bu- 
kan lagi mendjadi wakaf bagi 
umum melainkan kepunjaan be: 
berapa, orang sadja. Karena ru- 
mah2 itu kini tampaknjas sudah 
tua dan banjak jang rusak, 
maka baiknja kita jang berke- 
(hendak pada tanah sutji mulai 
dari sekarang merentjanakan 

|lagi pembikinan rumah2 wakaf 
baru jang lebih sesuai dengan 

| sjarat2 kesehatan didjaman ini. 
Diserukan oleh Dr. Ali Ak- 

bar supaja fahamg2 jang menga 
takan, bahwa mati ditanah, Su- 
tji adalah lebih, afdhol daripa- 
da mati ditanah air Indonesia, 
lambat laun harus ditukar. de- 
ngan faham. bahwa pergi ke 
Mekkah itu hanja untuk mela- 
kukan ibadah Hadi: dan bukan 
untuk mati dan dikubur disana. 

Hawa panas jg memun- 
tjak dimasa Hadji jad. 

Mendjawab pertanjaan ten 
tang keadaan iklim di Tanah 
Hedjaz pada waktu musim Ha- 
dlji jang akan datang ini dite- 
rangkan oleh Dr, Ali Akbar, ba 
hwa hawa panas ditahun Ha 
dfi jang akan datang ini adalah   pa a bagian studio, 
melampaui jang sudah? 

  SAR Ni at AR ea an 

” ah Hadi ig 

Penerangan Jg Benar Perlu Diadakan—" 
Tahun Jg Sangat 

s!— Badal Sjech Harus Orang . Jg Baik25— Pemondokan Para 
(“S2 Hadji Hendaknja Diperbaiki 
cEDJAK BEBERAPA HARI berada di Djakar- 

I ta, Dr. Ali Akbar seorang dokter dari Keduta 
3 an Iridonesia di Caudi Arabia jang diminta datang untuk memberikan laporan2 tentang keadaan kese- 

|| hatan di Tanah Hedjaz, dan | h 
|| baikan perdjalanan hadji, 
(pir tibanja masa Hadji tahun hidjrah 1371. 

petundjuk2 untuk per- 
berhubung dengan ham- 

Mononutu: 
. Djangan Adakan 

3 Delay-Politiek 
TAS PERTANJAAN?2, 
menteri Penerangan A, 

Monohnutu pada hari Selasa de. 
ngan tegas mengulangi bahwa 
ia tKlak pernah mau membitja- 
rakan limit waktu tg. 15 Djan. 
untuk perundingan? di Den 
Haag Dengan 'tegas menteri 
menerangkan, bahwa pemerin- 

mungkin menjelesaikan sengke 

land, dgn tidak 'memperguna- 
kan politik mengulur-ulurkan 
waktu, (delay-politiek). 

  

clus kepada 3851, Celcius, dan 
Geradjad kelembaban akan naik 
10076. Hawa panas ini jang me 
nimbulkar: bahaja — karena 
tak adanja perputaran hawa 
(ventilasi) pada rumah2 
mondokan Djemaah Hadji, de   perdjalanan Hadji, dan Kemen- ' 

terian Agama harus djuga mem | 
berikan pendidikan dan men- | 

mikian Dr, Ali Akbar 

Perkundjungan ke Me- 
dinah lebih baik 

ditiadakan. 
Diterar gkan seterussnja, bahwa 

jang sangat membahajakan pula ia 
lah perebahan: iklim jg tiba2 ig di 
alami Djemaah2 Indonesia ig setiba 
uja di Djeddah 14& 2 harj, lalu ha 
Yus hflangkat berziarah ke  Medij Dah mengarurgi padang-pasir dgn 
hawa panas dani tidak adanja tem 
pat2 istirahat jg Iumajan d'tengah2 
dijalan Ditambah pula kebanjakan 
daripada Diemaah2 disebabkan per 
Gjalanan Iebih kurang 14-harj agn 
kapal sehingga banjak jg “mabok laut dan kurarg -istirahat, harus 
menghadapi perdjalatan iv sangat berat itu, Alangkah bakria bila 
perdjalanan' ke Medina tulmunawa 
roh tempat makam "Nabi “Muham 
mad Sa.w. itu jang sebetuinfa “ti 
dak termasuk rukun Hadji. ditiada 
kam sadfa. 

Faham itu, demikian Dr. Ai Ak 
bar tentu akan mendapat serangan 
dan kritikan jg pedas dari  oranp2 
Ig masih beranggapan tidak sem 
Purna perdjalanan “Hadiji “bila tidak 
bergi ke Medimah. Atau bisa ditjari 
Kan lsin djalan kalau kedutaan In 
donesa di Hedjaz dapat membuat 
andjuran supaja musim Hadji dia 
tuh pada musim panas in. perdia 
lerAn ziarah ke Med'nah dilakukan 
sesudah selesai ibadah Hadji sebe lum kembali ketanah air Indonesia, 
Sehirega dapat menjusuaikan diri 
lebh lama dengan iklim tarah He 
diaz itu, Dalam soal perdjalaran ke 
Medinah itu perlu djuga ditjarikan 
pemetjahan soal pengangkutan jg 
selama inj dilakukan dergah bis2 jg 
'belum dapat dikatakan baik. 

  

WARTAWAN DJEPANG TIN- 
DJAU INDONESIA. 

Wartawan Djepang Masao Ma 
kiuti dari Kyodo News Service 
hari Senen jl telah tiba di lapa- 
ngan terbang Kemajoran dgn. 
pesawat KLM dari Bangkok. Ke 
datangannja di Indonesia ialah 
untuk mengadakan penindjauan 
jg direntjanakan 16 hari lama- 
nja. Masao Makiuti adalah war 
tawan Djepang pertama jg me- 
nindjau Indonesia selama peme 
rintah Rep. Indonesia. 

LALU-LINTAS BANDUNG 
PENGALENGAN TERHA- 
LANG, | 

Lalu lintas kendaraan antara 
Bandung dan Pangalengan mu 
lai hari Selasa jl. terhulang ter 
djadi tanah Iongsor jg menutup 
djalan dihetulan kilometer 31. 
400 Menuruy pengumuman Dja 
watan Pekerdjaan Umum lalu 
Hata ha akan terhalang selama 

ari. 

tah berusaha untuk selekas| 

ta antara Indonesia dan Neder. | 

hja dapat dik 

tang, atau 
an bagian 
pertaniari, 
mentjukup 

kan di Indone 2 gada 

   Menurut laporan tahung, 

ar tentang paberik kina di, Ban 

lumnja Rp. 268.527).  Diusul- 
kan dividend sebesar 94 cou 
rant Inclonesia atau 39 cou- 
rant Belanda. Tahun itu meru 
“pakan tahun kina jang buruk. 

Dari itu hasilnjapun tidak me 
muaskan. : La 

  

Bersiap menghadapi 

Olympiade. 
Djepang bersiap2 untuk tu- 

rut serta dalam pertandingan? 
Olympiade Helsinki, “demikian 
keterangan Laurels seorang ah 
li berenang di Helsinki. : 

Dalam pertemuan. olahraga 
sedunia sebelum perang dunia 
kedua, Djepang selalu menun- 
djukkan keahliannja dalam per 
lombaan2 berenang. Dan untuk 

tan itu kini Djepang sedang me 
latih gjago2nja dengan giat. 
Pemilihan terachir dari suatu 
regu jang kuat kini sedang di- 
selesaikan. 2 , 

bela 
Pengurus LA.W.L.A. 

2 Di Pekalongan baru2 ini di- 
adakan pembitjaraan m nai 
pembentukan pengin Du 
jang tersusun sbb.: aa 
Dewan Penasehat: SP Paku 

alam (ketua), Drs. Yap Tjoan 
Bing (Bandung)  Thio Thiam 
Tjong (Djakarta), Didi Karta- 

  
Seen Sze (Bandung) selaku ang 

gauta2. aa 
Ketua: I. Moh, Arifin (Por. 

Oei Hoo Soen 4 

Strength Surabaja) Wk. Ketua 
II: I Siok Tie (Chunghua-Dja- 
karta), Penulis I: 
(Por. Setia-Djakarta) Benda. endaha 

ri: A. Zakaria (Por, Setia-Dja 
karta). 2 

Pemimpin pertandingan :- 
Liem See Liang (Health & 
Strength -. Tegal) Alamat: Se 
mentara Sekretariat: Madjal- 
lah Olahraga & Film “Aneka”, 
Gunung Sahari 46 Djakarta. 

: Pekan Olahraga sek. 
landjutan. 

Dari tanggal 22 sampai 24 
jang akan datang di Solo akan 
dilangsungkan pekan olahrag:z 
Sekolah Landjutan rendah, IK. 
akan di-ikuti oleh lk. 500 mu- 
rid2 dari 14 sekolah tersebut 
di Solo, 'pertandingan2 atletik 

pekan olah raga itu. Bermula 
pekan olah raga itu akan diada 

kan dari tanggal 10 sampai 14 
Dianuari tapi berhubung den. 
adanja udjian, terpaksa ditun- 
da 

Pekan olahraga sematjam itu 
akan diadakan djuga di Sragen 
pada achir bulan ini bagi anak2 
dar' Sek. Landiutan rendap- lu 
ar kota Solo. jalah-dari 6 ka- 
bupaten seluruh daerah Sura- 
karta. Menurut rentjang tiap 
tahun akan diadakan pekan 
olahraga demikian setjara ber 
giliran di kabupaten? tsb. 

  
| Aneka DjawaTengah | 
  

DJOGJA. 

Hari ulang tahun ke-3 
Akademi Seni Suara 

Indonesia. 

Selasa pagi bertempat di Ge 
dung Negara berlangsung peri 
ngatan ulang tahun kedua Aka 
tlemi Seni Rupa Indonesia jang 
dihadiri oleh Menteri P.P.K, Mr 
Wongsonegoro Paku Alam wa- 
kil2 Perguruan Tinggi Gadjah 
mada dan Universiteit Islam 
Indonesia Dalam laporannja 
direktur ASRI Katamsi terang 
kan bahwa dalam tahun ketiga 
djumlah siswa ada 139 terbagai 
dalam beberapa vak, 

Menteri Wongsonegoro da- 
lam sambutannja betapa susah 
nja mendirikan suatu Akademi 
Kesenian. Meskipun menghada- 
pi pelbagai kesulitan usaha ter 
sebut tidak patah ditengah dja 

£ 

g 
.£ Ka 5   

falah ASRI dapat menjiptakan seni- 
meningkat dari rata2z 34 Cel. man2 jang berguna bagi masja 

lan diharapkan hendaknja 

rakjat. Sehabis ifu Ment. Wong- 
sonegoro menggunting pita ex. 
posisi seni lukis buah tangan 
para siswa ASRI. 25 

TJILATAP. 

Singkong ganti 
" - nasi. 

Didagrah2 Maos (Utara Tj 
latjap) beberapa desa kekura 
ngan makanan, akibat membu 
bungnja hargix beras. Menu- 
rut pihak djawatan penerang- 
an kabupaten Tjilatjap, sebagi 
an rakjat disitu memperguna 
kan singkong sebagai penggan 
ti beras sehingga dengan sen 
dirinja kesehatan pendudukpun 
terganggu, Sebagian menderita 
penjakit malaria, dysentry dil. 
Meskipun kini sedang ramai- 
nja orang mengerdjakan Sa- 
wah, namun tenaga2 manusia 
Sangat kurang, karena upah ti 
ap harinja Rp. 2,50 sedang   harga beras tidak kurang da 

“ 
kri Rp. 3.75 per Kg. | 3 

Pabrik kina di Bdg. 

mengenai 1949 jang baru kelu 

“ |dung besarnja “untung saldo ' 
lada Rp. 148.224 (tahun sebe- 

mencijuhdjung tinggi kehorma-. 

  

sasmita (Bandung) dan Boon 

Setia-Djakarta) Wk. Ketua I: 3 
(Health & 

Purwadhio 

  
terutama akan dialakan dalam ' 
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Bagi rakjat biasa gambaran 
dari pada perang dunia ketiga 
merupakan 2 dari pesa 
wat2 B-36 dengan - bom2 atom 
terhadgp kota2 besar di Rusia 
sedangkan pesfwat2 Rusia me- 
lakukan serangan2 jang serupa 
terhadap kota2 Amerika. Teta- 
pi kemadjuan tjepat dalam pe- 
ng€tahuan atom menjebabkan 
bahwa ahli? strategi Amerika 
semakin lama semakin kurang 

. Memusatkan fikirannja terha- 
dap tjara berperang jang demi- 
kian. Pusat2 industri dan pe- 
ngangkutan tampaknja bukan 
lagi merupakan satu2nja sa- 
saran bagi letusan2 bom atom. 

Dan pesawat? terbang pun 
bukan lagi satudnja pentbawa 
bagi pengangkutan bahan2 pe 
ledak atom. Bukan tidak mung- 
kin, bahwa dalam soal ini pesa- 
wat terbang akan mengalami 
nasib seperti sendjata busur 
dan panah. Sendjata jang da 
pat mendesak pesawat terbang 
ku ialah peluru raksasa jang 
mempunjai pangkalannja dida- 
rat, sebuah roket jang dapat 
menudju ke sasarannja sendiri 
dan meledak tjukup dekat pada 
sasarannja untuk menghantjur 
kannja. 

Dalam waktu beberapa tahun 
ditaksir bahwa Amerika akan 
tyukup mempunjai peluru2 ro- 
ket ini un 1 sSera- 
ngan2 pesawat terbeng Rusia. 

Bom atom seka- 

rang lebih ringan. 
Bom atom sekarang 

  
lebih | 

ringan, lebih effektif dan dapat | 
pula dipakai dalam medan per- 

: tempuran: Pesawat? terbang ke : 
fjil dapat pula mengangkutnja, 
tetapi perbawa jang paling ef 
fektif dari pada bom? atom 
ringar ialah peluru.jang diken 
calikan, Peuru? ini jane bisa 
terbang atas kekuatan sendiri. 
pada udjungnjja diper engkapi 
dengan bahan? peledak atom. 
Dia bisa ditembakkan-darj pang 
kalan? dicarat dari kapal2 si- 
lam, atau dilepaskan darj pe- 
sawat? terbang ratusan mijl 
djauhnja dari sasaran jing mes 
ti dihantjarkan. 

Dapatkah orang. menangkis 
Serangan2 jang demikian ini ? 
Ja. dengan peuru jang serupa 
itu djuga. Sebuah peluu Toket 
defensif jang diperengkapi dg. 
bahan2 peledak atom dapat 
menghantjurkan sebuah peluru 
roket offensif jang lain peluru 
jang pertama itu tjukup mele- 
dak pada djarak setengah mijl 
dari peuri offensif, 

Artileri Atom, 
Disamping itu para Sardjana   

telah memperoleh kemadjuan , 
jang lebih banjak lagi dalam ! 
pembuatan artilleri atom, Be- 
berapa bagian? dari peluru? ar 
tileri atom dan lain? sendjata 
atom jang bisa dipergunakan 
sebagai sendjata taktis dime- 
dan “pertempuran Sedang da- 
lam produksi. Rentjana2 untuk 
melatih orang2 bagi perlengka- 
pan kesatuan2 pertama untuk 
mengendalikan peluru? atom se 

dang d kerdjakan. 
Artilleri atom akan memberi- 

kan kepada Amerika suatu sen 
djata jang dapat mengatasi ke- 

lebihan “Rus'a dalam djumlah 
pasukan2nja dan kesatuan2 ber 
lapis badja. Dalam hal ini ha- 
rus “diperhitungkan pula ke- 
mungkinan bahwa Rusia pun 
mempunjaj artilleri atom. 

Dipergunakannja  sendjata?2 
atom, nanti, baik setjara strate 
xis maupun taktig akan menga, 
Kibatkan suatu perobahan jang 
revolusioner dalam seluruh si- 
fat2 perang Sedjak bom atom 
pertama didjatuhkan di Hiroshi- 
ma, maka konsepsi Pentagon 
mengenaj dja annja peperangan 

  »Corporal K” demikianlah 

  

nama rocket baru buatan 
? Amerika ini dan telah di- 

tjoba djuga ,dialys tanah 
pertjobaan White Sands, 

m
u
 

    

(Dilarang kutip) 

UASANA RAHASIA JG. PADA achir perang duria kedua hendak Gipertahankan oleh 
pem. Amerika dalam usaha perkembangan dar: penjelidikan 1 nampakrja tidaklah membawa kepada ketenangan pikiran 

mimpin? Amerika. Selain rakjat Ciliputi oleh bermatjam- nai kemampuar sendjaia2 alom, maka pun nege 
saing dilapangan jg. sama itu, lebih mendapat dorongan untuk 
penjempurpa'an pelepasan tenaga dari uranium. Berdasarkan 

be... pong “Begusenuan nga ang dan AEC (Ai 
berangsur-angsur me Sskan beborapa keterangan? mengenai kemadjua: sendj atom, dengan tak membongkar inti sesuatu pendapat ai . Aan en 
memang berhak mengetahui dergan tjara2 apa perang dihari kemudian akan dilakukan.— 

Sk 
dgn Rusia semata-mata dipu- 
satkan kepada usaha menghan- 
Ijurkan pusat? industeri dan 
pengangkutan Rusia sementara ! 
Tentra Merah tjerai berai de- | 
ngan sendirinja karena putus- 
uja hubungan. Sekarang nam 
paknja pandangan ini menga- 
lah kepada pendapat jang ma- 
kin mendjadi kuat bahwa Ten- 

rakjat seperti jang diharapka:: pe- 
1 matjam fikiran jang tidak2 menge- 

ri2 lain seperti Inggeris dan Rusia jang ber- 

1 kepada kenjata'an ini maka Pen- 
omic Energy Commission) dengar: . 

jang terhitung rahasia Negara. — Dunia 

  

Gilapangan tenaga atom 

mentjari usaha sendiri kearah 

ku 
atom. — Pasukan2 tentara mes 
ti menjebarkan diri lebih ba- 
njak dari pada dimasa jang 
sudah. | 

Taktik penjebaran ini tidak 
sadja berlaku bagi pasukan2 

'Atoom Sendjata Masa-Depan 
'Pemusatan Tentara Dan Perlengkapan Jg Bisa Djadi Sasaran 

: Atoom Akan Akibatkan Kekalahan Dalam Peperangan : 
Pembantu Militer Kita. 

  
tentara, tetapi djuga bagi pe- i 
musatan2 persediaan perleng- 
kapan Angkatan Perang, Per- | 
wira2 jg ditugaskan mengatur 
perlengkapan pasukan2 di front ' 

harus mentjari tjara bary un- | 
tuk memindahkan dan me- | 
ngangkut sbarang2 jang dibu- 
tuhkan ketempat tudjuannja, | 

pada alat2 perhubungan biasa. ' 
seperti kereta-api, djalan mo- ' 
bil jang dalam serangan atom | 
pertama bisa sama sekali di- ' 

lumpuhkan. Gambaran dari pa 
da pemusatan2 tentara dan per 
lengkapannja setjara besar2an 
jang nampak pada pelabuhan2 
negeri jang siap mengadakan 
penjerbuan seperti di Inggeris 
misalnja “dalam perang jbl. 
tak akan terulang dalam pe- 
rang atom jad. Angkatan Pe- 
rang jang siap mengadakan pe- 
njerbuon harus disebarkan da-   

  
Roeket terbaru USA, ,,Bum 

per” jg dalam pertjobaan 
baru? ini telah dapat men- 
tjapai ketjepatan 250 mil 
jg berarti suatu rekorgd. 

tara Merah dapat NN 
di medan perang dengan tiada 
menimbulkan kerusakan kepa- 
da kota2 besar negerinja. 

Perobahan2 didalam pembua 
tan sendjata selama berabad- 

abad lamanja lambat djalan 

    

   

  

| memberikan keuntungan bagi 

Ihaiclawannja Maka fihak jg da 

lam kesatuan? jang tjukup ke- 
tjilnja, sehingga suatu sera- 

ngan atom terhadapnja tidak 

fihak jang menjerang. 

Oleh Karenanja sifat? taktik 
peperangan akan memperlihat- 
kan gambaran jang. berlainan 

Sekali dari pada jang lazim 
panipak didjalankan dalam pe- 
rang jang baru 'alu, — Djika 
misalnja dulu offensif sesuatu 
Angkatan Perang berusaha me j 

  
pasukan2, untuk 

ngan atom jad. keadaan 

nn dari tentara jang menjerang 
Ijustru, karera hasil jang ter- 
besar dari pada suatz serangan 
atom hanja bisa diperoleh ter- 
hadap pemusatan2 raksasa fi 

pat dipaksakan mengadakan 
konsentrasi? raksasa dari pasu 
kangnja, perengkapan?2nja ter 
hadap mana peluru? atom bisa 
menimbulkan kerugian jang se 
besar mungkin, fihak itu akan   

  

   

nja. Garis pertahanan jang ter- 
diri dari pasukan2 infanteri 
dan jang dipergunakan dalam 

perang Semenandjung Krim pa 

da tahun 1854 masih . tetap Se- 

perti apa jang dilakukan oleh 

yadja2 di abag tengah hanja 
dengan perbedaan bahwa ka- 

lau dimasa perang Semenan- 

djung Krim itu dipergunakan 

senapan maka di abad tengah 

sendjata pokok ialah panah 

dan busur. : 

Pemusatan2 tentara harus 

ditjegah. 

' Tetapi belum lagi setengah 

abad kemudian pada perang 

dunia kesatu, maka pasukan2 
infanteri bersembunji diparit 

perlindungan untuk mengelak- 

kan diri dari letusan2 peluru2 

meriam dan sendjata otomatis 

jang baru jang bisa menjapu 
bersih tiap2 susunan pertaha- 

nan jang berada diatas tanah. 
Dua tahun kemudian lobang2 
pertahanan itu sudah tidak ber 
guna lagi karena nampaknja 
sendjata tank di medan pertem- 

puran jang sama sekali tidak 
menghiraukan hudjan peluru. 

Untuk menghadapi tank, maka 
para djendsral2 tentara menie- 

kalah: 

   

  
Pesawat Martin B-16 milik 

4. 

dengam tidak bergantung ke-j: 

  

pat menjelamatkan deretan 
manusia tak ada,   

" Kerdja 
Mari: Usaha: DimKalangan Partike 

  
Tigabelas hotel serta beberapa toko di Atlantic City 
tlh mendjadi abu akibat : kebak 

tu jl. Pemadam api jang bertindak dgn tjepat pun tak da- 

tetapi kerugian semuanja ditaksir . 
Ik. 2.000.000 dollar. : 

aran besar beberapa wak 

rumah2 tsb untung korban 

  

| |wanita 

  

    # 

ILIHLAH MAKANAN js Pp 

silnja pastilah njonja 
akan termasuk golongan mere- 

1 ie disebut ,,gemuk”. Berapa 
iperingkah kita melihat seorang 

a “ig dulunja terkenal 
(langsing, tetapi achir2nja malih 

-“Imendjadi gemuk. ' Memang sa- 
ngat boleh disajangi, djika se- 
seorang wanita jg dulunja mem 

"E punjai potongan badan jg ,,ga- 
is-garisnja” sangat baik lam- 

bat laun potongan tadi hilang. 
Hilangnja garis2 langsing ini 

terutama disebabkan karena ke- 
biasaan-makan jg salah — terla 
lu banjak gadji (vet) dan ter- 
lalu banjak gula dalam maka- 
nan   

Seorang wanita jg melihat   
Sendiri! 

8, 
wu 

Djangan.. Menggantungkan? Nasib 
#3 Kepada. Pemerentah: 
"1 Yita-Tjita " Mendjadi 

Dgn, Ber- 

wal Negeri Sadja- 
Prae-Adpies Ki Hadjar De wantoro Dim. Rapat 

Demobilisan. 

P si Persatuan Peladjar De 

RAEADVIESNJA KI Hadjar Dewantoro dim komperen- 
mobilisan jang ketiga baru? ini 

di Jogja, tidak sadja suatu hal jang patut sekali mendjadi pe- 
gangai: para pemuda peladjar, tetapi benar2 patut dan harus 
mencjadi pegangan hidup tiap2 menusia jg. icgin mendjadi 
bangsa jang besar Kj Hadjar Dewantoro merasa sangat me- 

ngutjar ngatjirkan pemusutan2 , dari peladjarannja, tidak mem 
kemudian | Punjai pandangan lain daripa- 

merghantjurkan satu persatu. | da menuntut penghidupan men 
bagian? jang sudah  tjerai-be- djadi pegawai Negeri, dan djus 
rai itu, maka dalam pepera |tru karena itu maka a 

jarg lalu memadjukan rekest minta 
sebaiknja akan mendjadi tudju belas kasihan, sekalipun mere- 

| 

| tidak mau melihat. bahwa dika 

nesal, bahwa pada masa jang 
sangat tergila-gila kepada kedudukan 

achir? ini nampak sekali orang 
mendjadi pegawai 

Negeri, tidak bedanja dengan suasana pada “dijaman pendja- 
Gjahan, dimara orang? 

Rupanja orang2 jang selesai: 

mereka 

ka sudah mengetahui, bahwa 
djumlah pegawai Negeri sudah 
kelebihan 10074 lebih dari jang 
dibutuhkan. 5 

Orang sudah kehilangan ke 
pertjajaan kepada diri sendiri, 
dan merasa tidak bisa hidup de 
ngan zonder mendapat pertolo 
ngan dari fihak lain. Mereka 

jangan partikelir masih sangat 
luas untuk menuntut penghidu 
pan jang patut 

Mari kerdja partikeliran. 
»Marilah saudara2, bersama 

sama. dengan saja, menuntut 
penghidupan diluar lapangan 
pekerdjaan Negeri, djangan ki- 
ta memaksa kepada Pemerin- 
tah untuk mengadakan apa2 jg. 
sebetulnja tidak perlu Karena 
Pemerintah terpaksa memberi 
pekerdjaan dan penghidupan 
kepada kita”. demikian kata 

sama tergila? mendjadi ambtenaar 
Spa Aa Ann 

wai Negeri tentu tidak sebera 
pa iebih sedikit , yang 

hingga dengan demikian Peme- 
rintah tida Te menghambur- 
kan uang. untuk men iji pe 
gawai2 Sa Pena penuaan 

Kemana personeels- 

| politiek kita. 
Djumlah pegawai Negeri se. 

karang inj sangat Kelebih-lebi- 

karena ,,gabungan dari pega. 
wai2 RI dahuu, ditambah pe- 
gawai2 Indonesia Timur, Nega 
ra Pasundan. Sumatra Timur, 
fan lain2 lagi”. Oleh sebab itu, 

j nja sekarang kira2 ada 
520.000 orang, sedang sebetul 
nja dengan 210.000 pegawai sa 
ija sudah tjukup, hingga kele- 
bihan 280000 orang Mudah 
dihitung kalau tiap pegawai 
gadjinja hanja Rp. 100. maka 
uang jang dikeuarkan, untuk 
membajar tenaga2 Kelebihan 
tiap2 bulan Rp 28.000.006. 

Berhubung dengan soal ni, 
pernah.kita madjukan.pertanja- 
an kepada Wk. Presiden Hatta, 

  

   

    

  Ki Hadjar Dewantoro. 

Kepuasan dari penghidupan, 
adalah menuntut pekerdjaan ig 
sesuai dengan bakat dan ke- 
tjakapannja sendiri, sebab itu 
orang harus menuntut dan men 

tjari pekerdjaan jang sesuai 
dengan dasar2 itu djangan se 
kali2 orang jang setengah buta 
ingin mendjadi Sopir, orang ig. 
pekak ingin mendjadi tukang 
telepun, orang jang tidak meng 
arti bah: ingin mendjadi 
Wartawan. karena meskipun ke 
Inginan itu mungkin bisa terka 
bul, tetapi disatu saat tentu     Amerika. ini tidak. meribu- 

tuhkan orang sebagai pe- 
ngemudinja, akan tetapi 
perdjalanannja tjukup di- 
awasi dgn radar sadja. 

EGARA AUSTRIA, 

| 
t 
i i 

akan menghadapi Kesulifan2, 
dan pekerdjaannja tentu tidak 
akan bisa memuaskan diri sen- 
diri, 

Di Negeri2 jang sudah ter- 

| kearah mana personil politik ki 
| ta harus ditudjukan? Atas per 
tanjaan itu, dia dengan terus 
terang mengakui kesulitannya, 
sebab tindakan Keras akan mem 
bawa kesulitan makin ta a   

rang diambil oleh Pemerintah, 

han itu kearah lain dengan di 
berikan didikan dalam berma 

Mau atau tidak. kita harus 
menelan keterangan itu, Sekali- 
pun Kita tidak tahu berapa pu- 
luh tahun lagi soal kelebihan 
pegawai itu bisa dipetjahkan, 
terutama bila mengingati many 
sia2 batu, jalah jang baru ke- | 
luar dari “rumah perguruan,   atur dan madju, djumlah pega- 

Austria Sulit 
- Tidak: Akan.Gampang. Perdjandjian : 

Perdamaian Segera Diwudjudkan : 
jang kini dalam perdjuangan hebat 

buat kepentingan ekonom ie dalam negerinja, sebagai aki 
batnja dari G-tahun pendudukan tentara-asing, memasuki ta- 
hun baru ini, dengan harapan jang tipis sekali untuk memper 
oleh “kebebasan selama hari?" jang akan datang ini, Mereka 
jang senantiasa memperhatikan djalannja politik di Wien, jg 
diduduki oleh 4-besar itu, menitik beratkan pendapatan mere- 
ka, kepada tipisnja harayan ditetapkan Perdjandjian  Perda- 
maiar dengan Negara Austria, selama perselisihan2 pada seba 

masih belum diselesaikan, 

pendudukan Russia, 
tah koalisi, Austria jang dipim 
pin cleh Dr, Leopold Figl dari 
partij Konservatip Rakjat, das 
pa mempertahankan dengan   barkan pasukan2nja serta mem 

perkuat garis2 pertahanannia 

pat menahan serangang kesa- 

tian2 berlapis badja 

Tetapi peperangan atom jg. 

akan datang akan merombak 
ramu sekali taktik pertahanan 

dari tahun 1945. Besi, beton, 

atau badia tidaklah akan ber-   
  

guna dalam " suatu - serangan 

dengan benteng2 beton jang da | 

  

lanehnja kedudukannja dalam 
berhadapan dengan aliran So- 
vjet ig. besar itu, jg, menudju 
kan tak'iek mereka untuk me 
lajeyet aliran demokratie Ba- 
rat ig ter-Timur di Eropah 

itu mendjadi pengikut Soviet jg 
pauh. j 

Partij Komunis Austria dim. ' 
tahun 1951 tidak berhasil dlm, ( rintah koalisi 

gian besar dari dunia ini, seperti di Korea dan di Djerm an, 

se ) 

Sungguhpun adanja tekanan cieh sebab negara. ini dengan 
poliliek dari para pembesar djalan- memforceer 

pemerin ' 
ekonomie- 

nja jg telah djelek itu, dapat 
membajarkan dasar gadji bu- 
ruh mereka duakali lebih ba- 
njak dari dahulunja jg tentu 
mengakibatkan inflasi serta ke 
tegangan dlm politieknja. Su- 
atu kenjataan, jg semendjak pe 
tjahnja perang di Korea serta 
dipersendjatainja kembali nega 
ra2 Barat, telah menjelubungi 
politiek intern Austria, dimana 
harga2 barang telah naik sam- 
pai 60X. 

Tentang masih adanja peme 
di Austria itu, 

(Disambung pg. 8 bawah) 

| batnja dari kehendak? A.S, 
. bahwa selama .negara ini ma- 
sih diduduki oleh Sovjet, perse 
kutuan . musti Na antara 
Partij Sosialis, jaitu partij jg. 
nomor dua besarnja “di Aus 
tria, dengan Partij Konserya- 

- Politiek Amerika ini ada- 
ah terang, karena sekiranja 
persekutuan Partij Rakjat dgn, 
Partij Socialis rusak, tentu Ko- 
munis akan tetap dapat keme- 

  

      

mengatasi kesulitan2 ekonomi 
.axja, ialah jang bangsa Austria 
nampaknja bersedia menekan- 
.kan perutnja. Karena teah mu 
lai kelihatan” bahwa dollar? 
Amerika Serikat, jang sangat 
diperlukan itu, tidak lagi akan 
dapat diterima ,untuk keperlu 
an import barang2 lux 
Ketidak puasan atas beleid 

politiek pemerintah Austria se 
karang ini, telah menjebabkan 
adania desas-desus mungkinnja 
terdiadi krisis kabinet pada per 

partikelir, (Menghadap 

ane MEN ha 

bhw. potongan badannja mulai 
menundjukkan tanda2 gemuk, 
harus segera berusaha untuk 
menghilangkan ,,bahaja” ini. 
Mengurangi makanan2 jg terla- 
la banjak mengandung zat2 jg 
bisa meng-,,gemukkan” itu, ha- 
:rus segera dilakukan. 

bersih. 

Latihan badan jg sering? di- 
lakukan dihawa 'jg-bersih itu 
#kibatnja baik sekali bukannja 
sadia untuk memperbagus kulit 
dan badan, tetapipun mempu- 
njai pengaruh 'jg baik sekali 
ntas semangat se-seorang. Ia bi 
ka menjebabkan orang merasa 
muda dan hati gembira. Lati- 
han Gjalan djauh memamg baik. 
Berenang, tennis, main anggar, 
adalah baik sekali untuk me- 
ngentjangkan urat urat serta 
spier. Disampin- itu banjak pu- 

.. Delegasi 
as Batiki: 

$ Ment. Ke- 
uangan: Utk Bitjarakan 
Soal Padjak 'Pendjualanj 

s ENEN PAGI jl. sedjumlah 
wakil2 darj perindustrian 

batik di Djawa telah mengada 
ikan rapat di Djakarta dengan 
menteri gan. Rombongan 
pengusaha? batik itu dipimpin 
oleh tuan Burhanuddin. Jang 
dibitjarakan ialah sekitar kesu 

jang dialami dalam me- 
menuhj pembajaran padjak pen 

@jualan jg menggantikan pa- 
pk, peredaran sedjak tg, 1 Ok 

Mereka mengusulkan Supaja 
perindustrian batik dibebaskon 

dari padjak pendjualan inj oleh: 
karena perindustrian batik 
ini adalah kepunjaan rakjat 
jang penting artinja untuk ke 

  

makmuran, Lebih 154 dari 
produksi disediakan untuk 
penduduk lapisan bawah, se- 
dang dalam perindustrian ada 
bekerdja kurang lebih 250.000 
orang buruh. Djika pemerin- 
tah tidak dapat menjetudjui 
usul mereka ini, maka diusul- 
kan supaja padjak dihapus- 
kan pada para importir. Pem- 
“bajaran padjak memerlukan 

pembukuan jang dapat membe 
keterangan sampai mana te 

lah dibajar padjak untuk ba 
han2 bekal, j 

rus dibajar sebanjak 54X itu 
dapat dikurangkan lagi 31/, 4. 

  
Oleh karena aan2 batik 

pada umumnja tidak bekerdja den 
gan pembukuan, maka tidaklah 
mungkin untuk melakukan perhi. 
tungan2 jang tepat. Berdasarkan ke. 
'pada itu “dipertimbangkan, supaja 
badjak pendjualan dibajar oleh im. 
portir2 dari bahan2 cambric pada 
saat melevernja kepada perusahaan2 
batik dan kemudian diperhitungkan 
nanti pada harga pembelian. Achir- 
nja para wakil perindustrian batik 
itu memadjukan permohonan supa.- 
ja diperbolehkan  menanggungkan 
pembajaran padjak selama enam 

bulan dalam waktu mana dapat di. 
ambil keputusan mengenai usul2 
jang d'kemukakan sekarang ini. 

Perundingan 
IDjep.-Pilipina 

AKIL MENTERI luar nex 
geri Pilipina, Felino Neri, 

  

ta Bam telah menerangkan bahwa per 
Hasil dari pertjobaan peme- |Siapan? kementerian luar nege 

rintah dalam usahanja untuk |Yi bagi perundingan2g mengenai 
pembaji ganti kerugian jg 
akan diadakan dengan Dje 
pang, kinj telah selesai, Dele- 
gasi Djepang ditunggu kedata 
ngannja pada tg 25 buan ini 
di Manilla. Selain itu telah di 
ambil tindakan? pula, guna 
imendjamin keselamatan para 
anggota de'egasi Djepang. 

Neri menerangkan, bahwa 
panitia untuk urusan pembaja- 
ran ganti kerugian ini, tidak Ia 
ma lagi akan bersidang jaitu   mulaan  musim-semi th. 1952 

ini, dengan akan diangkatnja 
Bea karena ke 
hendak pada ,/orang baru 
jang lebih 'bidjaksana” dalam 
pemerirtahan telah tendengar 
disana-sini, “Sungguhpun demi 
kian. rupa2nja ini hanja sesua 
tu impian fikiran” sadja dan 
bahwa. selama 6 tahun ini tidak 

  
usaha penjeretan- mereka itu, umum. beranggapan, ialah aki- akap-ada. sesuatu: perobahan, 

& Hn Y ! 5 

& 

  

sesudah datangnja menteri lu- 
ar negeri jg baru, Loagium 
Blisalde Persidangan tsb di- 
maksudkan untuk menetapkan, 
ppa, ig akan dibitjarakan. dgn. 
Nelegasi Djepang. Perunding- 
an2 tsb. hanja akan bersifat se 
mentara, : 5 

Perundingan? ini akan meru 
pakan kelandjutan dari perun- 

Berlatih di hawa jg ' 

    

Supaja Tetap Langsing 
— Oleh: Helen F ollett 
la matjam. latihan? gymnastiek 

baik baik dan mengandung jg bisa. dilakukan didalam ge- 
zat zat ig berguna, latihlah ba- | 1 

'Idan njonja tiap hari: dan ha- baik sekali 
dung, dan jg pengaruhnja pun 

buat menjehatkan 
tidak | dan melangsingkan badan. 

10 menit tiap hari. 
Main lontjatan-tali (bahasa 

Djawa: main dhing red) 10 me 
nit '“sadja Seharinja baik 
sekali buat mendjaga Supaja 
badan tetap langsing. Mengge- 

nguatkan spier dari lengan, da 

    

rakkan tali jang akan dilontja | 
tinja itupun sudah baik seka- ' 
fi sebagai latihan untuk me- ' 

da dan punggung. Dan latihan ' 

   

    

  

  

lontjatnja akan baik sekali 'pe- TG 
ogaruhnja buat meratakan ben. 

tuk kaki: memPentuk dan me- 
nimbulkan spier2 jang perlu 
buat memontokkan kaki jang 
kurus. 5 

Tetapi segala latihan tadi, 
harus sering2 dikerdjakan, Sa- 

| tu kali sekurang2nja tiap hari, Ne 
| djadi bukannja 1 kali seming- 
&u. 
  

Setiap hari dgn teratur 
melakukan ,,Zweeds zym 
nastiek” mendjamin ke 
langsingam badan. 

  

  
Ss     

Asia Dan Peti-Es 
Kalau Amerika Mau Pikat Asia: Dja- 

  

  

  

ngan Pamerkan Peti-Es Sadja.... 
Keterangan Dita Ali Sastroamidjojo. 

OLONIALISME TELAH MEMISKINKAN ASIA. Tam. "3 buhnja pemerintah? merdeka telah membawa daerah ' 
Asia jang padat dan gecompliceerd ini kearah pengharapan ba « 

IK 
ru. Sekiranja Amerika Serikat 
mur Djauhnja jg. effectief itu, dia harus menginsjafi keadw'an 
isi, sebagaimana bangsa, Asia 
tiap? idee jg. berbau imperiali 
amidjojo, duta-besar dari Indonesia 
Amerika Strikat harus tetap 
ngannja dengan Timur Djauh 
didaerah jg. kuat” 

2 Ka ine 

Kemerdekaan, jang telah di- 
perdapat oleh Asia sesudahnja 
perang-dunia jang kedua, ada- 
lah satu keadaan baru dan ber- 
belit-belit, berkata. Dr'. Sastro- 
amidjojo. Sungguhpun bagi pe- 
merntah2 bary itu adalah se- 
suatu jang tidak mungkin, un- 
tuk memperbaiki keadaan eko- 
nomie jang sangat djelek itu 
dalam sekedjap mata, malah 
rakjat tetap menghendaki per- 
baikan setjepat2-nja, sebagai 
djasa dari perdjuangan mereka 
melawan kezaliman kolonialis- 
me. Katanja lagi: ,,Tetapi ka- 
lan ketegangan politiek kami 
itu didasarkan “atas probleem2 |! 
perbaikan Amerika harus ti- 
dak melupakan, jamg tiap2 pro 
gram bantuan tetap kami se- 
lenggarakan berhati2, Sebegitu 
djauh, Indonesia telah meneri- 
ma bantuan dari Amerika Seri- 
kat dalam bentuk pindjaman2 
dan hadiah-hadiah dengan tidak 
ada 'halangan2. Kami membu- 
tuhkan bantuan luar negeri, 
dengan tidak adanja mana, ka- 

mi tidak dapat membangun. 
Kami memerlukan baik bantu- 
an tehniek maupun uang ke- 
dlaa2-nja. Tetapi kami berhen- 
dak tetap menentukan sendiri 
garis2 politiek kedaulatan baru 
kami, dengan ketentuan jang 
kami akan menolak tiap2 han- 
tuan ekonomie, bagaimanapun 
djuga pentingnja, sekiranja ini 
berbentur dengan “kebebasan 
politiek kami”. 

Duta-besar Indonesia buat 
Amerika Serikat ity berkata, 
bahwa ,,Negara2 Barat biasa- 
nja terlalu tjepat mengukur 
pesuatunja menurut ukuran me 
reks sendiri terhadap soal2 di 
Timur. Sebagai satu kenjataan, 

perlakuan . seperti ini terbukti 
nClalah afbrekend: 

Duta Ali memperingatkan, 
bahwa sewaktu-waktu Amerika 

Serikat dalam p'datoZ-nja ke- 
pada rakjat Asia selali berten- 
dens dengan istilah9 auto2 jg. 

berkilat dan mesin2 es. Mung- 
k'n ini tidak disengadjanja, te- 
tapi, katanja lagi, tiap2 ,pro- 
pagande politiek ticlak akan 
ada art'nja sekiranja tidak di- 
terangkan terlebih dahuly ke- 
pada orang2 Timur itu, apakah 
sebenarnja.itu peti-es, jang ke- 
banjakan dari mereka tidak 
mengetahuinja”....... 

MINTA DIHAPFUSKAN RE. 
KLAME2 JG BERSIFAT 
TJABUL. 

Persatuan Wanita Repuorik 
Indonesia (Perwari) komisariat 
Sumatera Selatan tin mengam, 
bil suatu resolusi, dim. mana pe 
merintah. dituntut spj.  gam- 
bar2 reklame pilem, buku2 dan 
gambar? lainnja jang- bersifat 
tjabul “dilenjapkan, Menurut 
anggapan Perwari dilenjapkan 

buat kepentingan dunia bebas. 

hendak meneruskan politiek Ti- 

jang pendendam itu melawan 
sm2. Beginilah Dr. Ali Sastro, 

mendjelaskan, bahwa a | 
berhati hati, bilamasa perhubu 

berkehendak pembangunan satu 533 

  
  

Pajak 
ALAI LELANG Tripurwo 

Lag di Djalan Puntang 24 Sa- 
tiga baru? ini mendapat se- 

buah medja tulis terbikin dari 
'triplex jang terbukti mempu- 

121 keanehan didalamnja. “Ki 
2 Isah mempersaksikan, bah- 
ya salah satu latji dari medja 
lulis itu, apabila  didalamnja « 
ditaruh kertas “lalu keesokan 

| harinya kertas “itu ganti wars 
nanja. Jang telah terbukti ja- 
lah bahwa kertas deorslag pu- . 
ih meendjadi gjambor: (rase), 5 

pedang apabila kertas“ada te 
bal sedikit mitsalnja “kertas 
koran warranja mendjadi  ku- 
aing. Lebih aneh lagi sebuah 

  

    
    

   
    

| madjallah na na halaman . 
ijuga mendjadi kuni sama 
sekali. Djuga belakangan “ini 4 
kartupos,  warkat-pos, formu- 
Icr wesel dil. berganti “warna 
dari putih mendjadi djamben, “1. 
(sehingga fihak”pos tadigja ra- 
|gu?2 untuk menerima barang? 
| tjetakan ita. “Menurut ketera- 
'ngan salah seorang pengurus 
dari balai-lelang “itu, dahulu 
'medja tulis itu didapatnja scr. 
S. dikota, akan tetapi rupa-ru- 
parija pemilik jg. pertama 
tidak begitu “memperhatikan 
tentang keanehan jang seka- 
rang timbul diatas bekas ' ba- 
rangnja. 

Salah seorang teman 
hendak Nana talis itu 
jans tadinja “ingin membelinja 
karena butuh bukan karena 
ada keamehannja, mendengar 
Jari pengurus balai-lelang bah- 
wa sekarang ia tidak niat utk.” | 
mendjualnja medja tulis ita." 

IWARTAKAN .pada hari 
M Miggu bahwa tak lama 

lagi secnang ibu asuhan bangsa 
ba kaga berangkat dari kota 
Borussel utk menghadap radja 
Farouk dari Mesir. Menurut: su- 
rat kabar ,,Hurtiyet” maka ra- 
Gja Farouk begitja puas dgn air 
susu wanita Turki, jg telah me- 
ugasuhnja, sehingga beliau me- 
njatakan keinginan supaji yap 
ranja nanti diasuh Ne nak 
Pe darf wanita Turki 
“ am 

P
P
 

s5 

- 

Lan 3 

SAMBUNGAN KERDJA  “ 

Semangatnja ingin menghamba- 
kan diri pada Pemerintah de- 
mikian rupa, karena kejakinan- 
nja, hanja ,dengan djalan me- 
ngabdikan diri pada Pemerin- 
tah, mereka bisa memenuhi 
panggilan tanah air: 

Ini bukan berarti kita mem- 
baycott pekerdjaan Negeri, se- 
bagai rakjat jang taat kalau 
kita dipanggil oleh Pemerintah, 
karena dibutuhkan, wadjib dan   nja gambar? itu dari, pereda 

ran akan merupakan perbak 
dingan2 ig telah dilakukan di! an bagi pendidikam anak2 dan 

masjarakat umumnja, 

haruslah kita menjerahkan diri 
dengan ichlas, demikian sari " 
praeadviesnja Ki Hadjar De- 
wantoro, 

  
"3 

 



akan menemui kesulitan? tek, 

Aa 

(tah lam negeri permintaan itu te- 
ka dik Dalam suratnja itu 
antara lain diterangkan bahwa 
kepu 2 jg telah diambil da 
lam Konperensi Medja Bundar 

sa dirobah begitu sadja 
oleh Indonesia sendiri dan usu!   pa “jig dikemukakan ti 

nis dan ,,mempunjai akibat2 po 
litik” . Selandjutnja  diteranz- 
Kan, bahwa tempo dua tahun 
untuk mengambil putusan ten 

“|tang kewarga negaraan itu di 
anggap sudah tjukup lama dat 
soal ini tidak bisa dipetjahkan 
den djalan memperbandjang2 

ta waktu, (Pia) 

"3 
da s nami 1g administra- 

dari salah saty onderne- 
i Semarang mau memba 

sendjata api keluar Smg, te- 

perbuatan itu dapat dike- 
pada waktunja. Menge- 

smokkel lain? barang belum 
ma lapuran resmi, demiki- 

| ga 

x 

: . (jalan Hanoi: 
'| Hoa Binh 
Mendjadi Sasaran Se- 
rangan2 Vietminh 

ERKENAAN — DENGAN 
bertambah buruknja tjua 

di Indo China jang akan 
sangat mempersukar pengiri- 
man perbekalan? melalui udara 
dari Hanoi ke kota penting Hao 
Binh (Vietnam Utara), djum- 
lah serangan? oleh pasukan2 
Ho Chi Minh disepandjang dja 
lan jang menghubungkan kedua 
kota itu te'ah meningkat dida 
lam beberapa hari jang lampau 

Sebuah bataljon Perantjjis   |an pula mengenai pemasukan 
| bangsa asing setjara illegaal 

$ 

ef kuat. Menurut 

t 
4 
1 

: 
ang baru lalu, | 

rgeseran2 da 
z 

| 

jang mendjaga suatu tempat 
penting pada djalan itu pada 
malam hari tanggal 12 Dja- 

| Dalam surat jg diterima be- | 
berapa hari jl dari menteri da |   

  
|muari jang lalu telah diserang 
oleh pasukan2 Vietminh jang ' 

pengumuman 
tentara Perantjis setelah terdja 
di pertempuran sengit seorang 
lawan seorang pasukan Viet- 
minh mengundurkan diri. dgn 
meninggalkan 55 orang jang te 
was dan sedjumlah besar per 

an2 jang diterima di Saigon 
satuan2 dari divisi ke-304 Ho 

Chi Minh telah mengambil ba 
aksanaan, -gian dalam pertempuron2 di 

sepandjang 

Hao B'nh. Staf Umum Peran- 
tjis kini sedang mengambil se 
gala tindakan jang perlu utk 
tetap menguasai djalan perhu 

a bungan jang penting itu. (An 
tara — AFP). 

| MATI KARENA DIANIAJA. 

Pada Sabtu malam pukul 
22.00 telah diangkut kerumah 
sakit umum di Salemba Djakar 
ta seorang bernama Adjam, 
tinggal di Gg. Kembang Sepa- 
tu 113, karena mendapat luka2 
akibat penganiajaan oleh bebel 
'rapa orang jg tak diketahui di 
Pasar Sajur, Senen. Si korban 

“Fini pada esok harinja mening- 

esanan tsb. telah sele 
erima di Djawatan 

Djawa Tengah. 

ari ini hasil se- | 
ce Djakarta dan | 

3 

gal karena luka2nja. 

dai 

Anggur ,,Djago” 
Anggur tjap Djago djuga sama 

Imandjurnja seperti Djamu tjapj 
| Djago jang sudah tersohor. Ter- 

sedia 5 matjam anggur. Teruta- 

ma dimusim hudjan badan be- 

"Iminum anggur ,,Djago”. 

Tersedia utk lelaki atau prem- 

ji |puan, 
| Tanjaklah keterangan pada: 

- 

  

SA 

KRL 

  

djalan Hanoi — |: 

rasa dingin dan malas, lekaslah | 

lengkapan2. Menurut keterang 

| 

  

  
  

ausa aanslaan (mengidupken me- 
sin) ta? usah dipantjal (trappen) 
tjukup dengan 

Rp. 1490,— garantie 6 bulan — 
MR AA Anya MANA 
Impt: N.V. MATARAM DJAKARTA 

| Distr.: Begonia Depok 40 A telf. 1914 Semarang. 
Agent: Solo. Toko Sajekti dil. Slamet Rijadi 12 

» Tegal, Tegalse Auto Rep: Atelier Gelitugel Barat No. 19. 

Pemberitahuar 
Mulai tanggal 1 JANUARI 1952 bahagian2 In. en Uitklaring, 
VEEM dan PENGANGKUTAN dari pada N.V. INTRAPORT 
telah BERDIRI SENDIRI dengan nama: 2 : 

 « N.V. ,INTRAVE:, 

  

sun dengan dorongan stuur-|| 
stang Rex sudah berdjalan harga | 

Pakailah selalu sabun-wangi Lux untuk memelihara 
— ketjantikan kulit Njonja. Daja busahnja jang halus 

. menambah gaja-penarik Njonjas menimbulkan ketlokan 

Wangi-an baru ini menjebabkan Int mendjadi 

| sabun jang terbanjak dibeli di Amerika. 

Ie 7 
. 

Used by 9 out of 10 filmstars   
12-4-1883 

Maan an 2. 8-1-1952 
Njonjah WOERJATI SOEMOHAMIDJOJO 

(dulu istri R. Abdoelsalam Poerwokoesoemo). 
. dengan 

R, SEMEDI WONGSOWIJOTO 

115 Djanuari 1952. 

Telah menikah di Babat (Surabaia) 

Semarang 

Semarang 

  

  

BISA SEWA TRUCK UNTUK   Alamat: Purwodinatan V-30 Telp. Sm. 1363-1961. 

Direksie.N. V. H. Mij. ,Intraport" 
  

en KANE LEYEPU2 ana Ia 

Pemborongan Umum 
I. Kota Besar Pekalongan memanggil pemborong 

untuk membangun 40 rumah rakjat 4 — Rp. 5000.—, 

kaju terima dari Kota Besar. 

. Gambar rentjana bangunan dan surat perdjandjian 
dapat dibeli i Balai Kota Pekalongan & Rp. 30-—. 

. Penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup segel 

lak, selambat-lambatnja hari Senen tanggal 21 Dja- 
nuari 1952 djam 12.00 siang kepada Ketua Dewan 

Pemerintah Daerah Kota Besar Pekalongan. 

Pekalongan, 11 Djanuari 1952. 

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
Pekalongan, : 

R. SOEMPENO.     
  Pa sei SN EL N li 

Pemborongan Umum | 
& : He aa 

| Is Kota Besar Pekalongan memanggil pemborong un- 
tuk pemasukkan bahan2 bangunan dan bahan2 pe- 
ngeras djalan untuk tahun 1952. : 5 Ea 

. Sja-rat: Bertempat tinggal dalam Kota Pekalongan. 
Sjarat2 lainnja dapat diminta dari Sdr. Kepala Pe- 
kerdjaan Umum Kota Besar Pekalongan. $ 

. Penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup segel 
lak, selambat-lambatnja hari Djumaat tanggal 25 
Djanuari 1952 djam 12.00 siang kepada Ketua Dewan 
Pemerintah Daerah Kota Besar Pekalongan. 

Pekalongan, 11 Djanuari 1952. 

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
Pekalongan, 

| R. SOEMPENO.     
  

  

Roy Rogers 442 ) 

i BARU BUKA 
| Toko MAYA-DEWI 

|Seventh heaven - Shantung 

— DALAMYKOTA : 

2 an EN 
Hg TE. Kalimas-Seteran 55 — Semg. 

- 
ls 

se. g jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu, akan mene- rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjah- 
kan kesulitan. Perantaraan surat boleh kirim tiga pertanjaan 
disertai postwissel R. 255—, berikut keterangan kelahiran dan 

Seoran 

“MS. RAHAT Okccultist 
Seteran 109 — Telf, 1123 — Semarang. 

- 
Tar 

  

Tuan2 importeurs : 
N,V. Inter Asia Trading Coy N.V. 
Bodjong 40, Telf. no. 1509, 1510, 2103 

SEMARANG. 

Dapat lever dengan harga-serendah-rendahnja: 
KIA German, Holland, England, japan, 

Djakarta Branch 
Taman Kebon Sirih 47 

DJAKARTA. 

Italy, Hongkong 
dan lan? negeri. Textiel: Katun, sutra, wol, kantstof, suiting 27” 56” ali. 2 

Barang klontong: aa an ke'tas ko'an lama, sing-et, vest, par. 
UIN, deken, Kotek api, porcelein wafen, kems: 

aja ,Attow” dan ld12 merk — dan. segala ma 
tjam barang klontong bagian freelist en beteng. 
groep. 

: segala matjem dar. Betenggroep & 
PA . 

Ha 

Barang besi 
Mesin 
Kertas 

” ” ”. ”.- ”. 

Kami sediakan kumpulan tjontoh2 dan gambar2. 

Freelist. 
1. “ ” .. 

    
|SINAMON (SCHOONHEID PILLEN) 
bikm kulit muka halus bersih dan 
'kentjeng untuk orang muda mau 
Pun tua. Ini pil tidak melainkan 
untuk ketiantikan sadja, tetapi dju 
ga bikin badan sehat dan selalu te 
|tap tinggal muda. 1 stel R. 60,— 14 
stel R. 35— SANATORIN bloeddruk 
Uk, tinggi lekas turun Rp. 20,—. 
EDOLIN PILI. R, 20:— Datang bu 
lan tidak tjotjok dan sakit. BUAH 
Na “lembek??? BUSIERIN bisa 
ulung bkin seger, kentje: dan 
montok f 20— 3 ds. f Ban VI 
T fi2 — besar: f20.— 
badan lembek dingin lekas tjape 
(sexue'e  zwakte, tulang2 sakit 
binggang pegel enz. HANARIN tang 
gung baik prampuan keluarkan da 
Tat putih badan lembek, ang'n, ne 
rut sakit dW, f. 12— besar If 20,— 
ASTHMARIN — KENTJING GULA 
Nier Biwit lama atau baru?? SUIRI 
NE PIL. tangg dapat bikin baik 
f 20— BEDAK TELOR bikin halus 
Kulit muka 4 f 8,— Ongk. kirim 
f 2— Prijsc. gratis, 
De Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

5 Nonongan 3 — Solo 
Sedia Speciaal untuk TAHUN 
BARU: 

: linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kemban: 
Bamboo Sharkskin ' 
Imitasi wool dan 10094 wool 
d.l.1l. matjam2. Harga melawan! 

Sudah Terbit | 
Tjetakan ke-5 Buku pengetahu- 
an ASMARA WANITA oleh 501 
dokter dgn 50 foto Rp. 17,50.| 
Pesan sekarang Rp. 14,— 

| prangko. 
N.V, TJERMIN — Surabaja | 

: Pasar Besar 76/M.   
  

  

INGIN BERITA JANG HANGA 1? 
—. Batjalah Harian : 

SUARY METE A:   
  

THIS STONE SLAB LOOkKS 
LIKE PART OF THE MESA ' 

3 
Ion neo eenes ser | 

KOS EVEN INDIANS LIVE AROUND FROM A DISTANCE, BUT 1 
«HERE! s ONLY HIPES AN ENTRANCES 

WE'IRE GOIN! INSIDE 

NDIAN VE AROU 
LETIS INVESTIGATE/ 

        
— Suara ledakan tadi datangnja — Batu datar itu  kelihatan- 

dari Smoking Mesa, Trigger: tetapi 
kalau tidak salah didaerah ini bangsa 
Indian pun tidak ada. 'Tjoba kita 
selidiki sebentar, , 

nja hanja menjembunjikan dja 
lan. masuk sadja, Mari kita ma 
suk, Trigger, 

— 

nja merupakan bagiangdaripada » 
lembah jang dalam, tetapi kira « 

  

//OSETTIN OFF THAT, 
STICK OF DYNAMITE, 

Ap Bem ae NUN HERE, LIKE IT ALWAYS DOES. GET READY, Ox, 

DONIT WORRY, L 
ROCKUAW. TiLI 
TAKE CARE 

N 

  COP. 1981, KING FEATURES SYNDICATP, Ine, WORLN RIGHTS RESERVED. | 

— Pasangkan dynamit, tempatkan 
Siapkan, Ox!! 1 

(Demikian terdengar oleh Roy suara dari dalam rumah ' dalam lembah jg dimasukinja itu.) 
— Baik, Rockjaw. Kudjagai betul2!! 

“ 

dia disini seperti biasanja. 
pn 

at 
Tag 

N kata Barbara Stanwyck, bintang kanamaan 
dalam pilem Paramount "The Furies” 

“ 

“jang menawan hati, jang dianggap oleh tiap wanita sebagai 
Io kerjantikan jang sedjati. Wangi'-an baru dari Lux meliputi 

De Njonja dengan keharuman bagaikan semerbak harum bunga. 

1T2.58-3-195 «4, 
. 

  
KXXK 

SABUN-WANGI 
- 

aa 

yag
 

  
  

7 
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Losman's Vigosen Tabloets. Obat ini menambahkan dar 
rah sungsum, manik dan napas, terutama memberi te- 
naga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Pe- 
rempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 
Losman's Emmenagogue Tablets. 2 
Ubat pendapatan baru untuk: Orang e perempuan datang 
bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sa- 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dag pinggang 
linu pagal! Awas! Perempuan hamil dilarang minum. 
Losman's Levucorrhoga Tablets. : 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
Losmaa's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan arah kotor. 
Losman's Santal Cystol. . 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
Losman's Chocolate Laxative Pil. 
Obat urus2 jang muda dipakainja untuk 
dalam perut. 
Losman's Hemorshoidz Pil. 
Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 

Th 

bersihkan kotoran   h) 

i) 

» 

Losman's Calosion Tablets. 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk, 
Losmar's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengobati otak lemah, 
Losman's Anti Pellution Tablets. 
Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 

k) Losmar's Deafness Pi. 
Obat untuk orang tuli atau kurang pendengaran. 

1) Losman's Rheumatie Pil. 
Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 

“sa dapat di Toko2 Obat Tionghwa. 
Semarang: TIK SING TONG, Pekodjan: Djokja: TIK AN TONG Petjinan 
SOLO: DJIB SENG HOO, Ketandan 15, Salatigas PO NING TONG 

pikiran tidak tentu, 

.. -— 

  

  

ee CITY CONCERN CINEMAS HERE 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam Penghabisan (13 tahun) bentak @ Kiss For Corliss" David Niven 

Judy Holiday — William Holden 

nBorn Yesterday” koyakes Lugu! 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. Ju. 13 tahun) 

IDA LUPINO MALA POWERS in 

» Dufra se” Somebody's daughter 
is in danger tonight ! 

ROYAL Isi Malam D.M.B, INORA 
4.45-6 415-845 Iu. 13 tahun) 5.15-7.15-9.15 

:1 BUSTER CRABBE JBAN ROGERS 
ai 

| (os Flash Gordons 
HEIBAT dan MENGGEMPARKAN | 

t tt 7.—9.— INI MALAM Penghabisan (13 tab.) | Pa 
“sHong Kang Nie Hiap” ke IV 

|” BESOK MALAM PXEMIERE ja 17 
»SAM LING SAM Su" 

  

Besok malam premiere 

  

og   
.tahun) 
REVOLVER 4 

303 Um 

F 

  
  Besok Malam PREMIERE ! 

RX 5 mma Iseg. um.| 
Spencer Tracy Joan Bennett 
Elizabeth Taylor Don Taylor 

sFather »! Bride" 
(Ajah Si-anak-data) M-G-M 

Ini Malam pergabisan : 
5.00 — 7.20 — 9,00 (17 tahun) 

Ray Milland — Hedy Lamarr «) 
»”COPPER CANYON” 

Paramount's Technicolor 

INI MALAM .D.M, B. 
Dijagalan 6.45—9,.— (13tab.) 
Ralph Byrd Kay Hughes 
ai Dick Tracy" 

Metropole 5.7, 9... (47th) 
Dorothy Lamour Dan Duryea 

»Manhandleds 
ORION 5.-7.-9.- (17 tahun) 

| Grant Taylor Chips Raffery 

SOLO 

djam : 

Ym mi Tera 
Teks Indonesia 

— 

— 

Tg 
TECHNICOLOR 

Wood Fi HEAPER! PET ' 

Bakti anak terhadap orang 
tua, Sebaiknja kasih mesra 
dan kewadjiban orang tua 
terhadap anak. 
Suka duka jg timbul dari k 
luarga. 

 /Perana suatu keluarga dalam 
masjarakat dan kewadjiban- 
nja terhadap Negara. 

cg 

“ @-   2 

prem 

PA LM LA LAN NA   ,The Rats Of Tobruk: 
  Druk, VII No, 584/11IJAM118,    


