
  

  

  

      

Diteru   
Petjah Atau 

untuk mengurangi 

   

        

   

  

umum, djika moba2.tadi se | DM 
“waktu itu diberi saw atau |“ Kepada Kongres. LAN aa sik 
tanda jang radah dapat ai Dalam laporannja itu Truman 

untuk menundjukk N mak | terutama menekankan periunja re 
tadi. Peraturan? acar 2 Da jang lemah ekonominja dibe     aga sifat Gjumlah dan ukwanTri bantuan. Dikatakan, bahava ban —. tanda2 ini dan djuga mengenai tuan jang berupa modal Gan per- 53 (jara2 bagaimana tanda itu harus lengkapan adalah sjarat mutlak ba Tg dipasangkan akan ditetapkan te- |gi (Usaha negeri2 tesebut untuk — bih Jandjut oleh kepala djawatan | memperbesar kemampuan mengha- 

   
   

  

  

" . Isilkan serta mempertinggi taraf 
Mara Tarip padjak. | penghidupan mereka. 

— SDjumlah padjak untuk mobil p Tanggung-djawab internasional 
0.0 mewah untuk tahun adjak dan | dari Amerika Seri selama ini se 
7 masa padjak dalam da dari li- bagian telah dilaksanakan melalui 

Ma tahun-takwin jang tahun per- |pengaruh politik dan moralnja, 
tamanja djatuh bersamaan - de- |dam- sebaian lagi melalui pema- 
ngan tahun jang menundjukkan |Kaian tenaga ekonominja, kata 
djenis (type) dari mobil jang ber- Truman. Pengembangan tenaga eko    neominja diluar negeri dalam ben- 

tuk bantuan militer dan ekonomi 

Koruptor 

sangkutan diatur sebagai berikut: 
dari 2000 cc hingga 2500 cc: tiap 
tahun Rp. 600,—: dari 2500 cc 
hingga 3000 cc: -tiap tahun Rp. 
200, dari 3000 cc hingga | 

. 3500 cc: tiap tahun Rp. 2400,—: 
» cdari 3500 

  

z 

Pi 3 

  

   

  

27 ra 

cc hingga 4000 ce: z4“ 
itiap tahun. Rp. 3600—: dari S Ke Tn atau lebih: tiap tahun Rp. oal " rtas 4800, —. 

Ditangkap 
Dari pihak kedjaksaan agung di- 

peroleh keterangan, bahwa kepala 
bagian U.P.P. dari kementerian per 
ekonomian, jang diserahi “urusan | 
pembagian dan pemastian alokasi im 
port kertas, tuan Baharuddin, pada' 

Peraturan padjak ini mulai ber 
nggal I Djanuari 1953.    

   

     

   
   
   

    

   
    

    

    

    

00.000 buruh kereta-api 
tengah malam hari Sela 

mengadakan — pemogokan 
k menuntut ' kenaikan 

1 pemogokan ini jang di- 
e ikat2 buruh jang ber 
munis berlangsung hingga 

m. Rebo semalam. 
g 150.000 orang dari 

300.000 buruh kereta-api 
talia tersangkut dalam pe 

2..hampir melumpuh | 
ekali semua lalu lintas ke 

atas perintah djaksa agung. 

Penangkapan ini dilakukan berda 
sarkan tuduhan bahwa ia telah me 

lakukan pelanggaran pidana jaitu at! | 
meminta uang suap dari para impor 
tir sebanjak 5096 dari keuntungan 
mereka. 

jang berarti bahwa mereka akan 
membeli dan mendjual lebih ba- 

kedapatan chegue sebesar Rp. 10-000 
dan uang tunai Sebanjak Rp. 7.9000.— 
Disamping .ini dirumah isterinja jang 

egara tiap2 harinja meng (pertama - telah diketemukan pula 
€ ' satu djuta  orang| uang tunai sebesar Rp. 34.000.—..se 

| penumpang dan 100.000 ton barang2 |dangkan dirumah isterinja jang ke- 
nuatan. (Antara). dua uang tunai sebanjak Rp. 7.000.-— 

—maa mama 

Russia Anti Israel ? 
Tindakan Russia Utk Tangkap 9 Dok- 

ter Jahudi Dianggap Oleh Rakjat 
Israel Sbg Pernjataan Perang 
Russia Thd Masjarakat Jahudi 

KALANGAN BERKUASA di ibukota Israel menganggap 
gerakan anti Jahudi a, sebagai gambaran daripada kesimpulan 
orang2 Rusia, bahwa mereka tidak sanggup mendjadikan orang2 
Jahudi mendjadi seorang komunis jang tulen, demikian United 
Press hari Selasa mewartakan dari Tel Aviv. Pengumuman menge 
nai penangkapan dokter2 Jahudi karena mereka dituduh berse- 
kongkol terhadap pemimpin2 Rusia, oleh rakjat biasa di Israel di- 
namakan sebagai pernjataan perang Rusia kepada masjarakat Ja- 
hadi. 

t kereta-api Italia merupa   
Pan 

  Na” Dikatakan bahwa sebegitu djauh 
SEN BA ag” 15. tidak ada perbedaan antara politik 

Pp erwira' Kembali Irasial Nazi dan kampanje Rusia ter 
£ Fa . hadap orang2 Jahudi. 
Dari Es Negeri Sementara 'itu fihak resmi tidak 

, -fada memberikan komentar, djuga ti 
— PADA HARI Sabtu jang akan dak diharapkan bahwa mereka akan 

Sa akan | melakukannja. 
5 "3 ny ema dengan Kalangan? jg mengetahui sebalik- 

kapal ,,Oranje” era rwira inja beranggapan, bahwa kementeri- | 4004. 
Kapal telah je” be MPa Tan dude negeri Israel akan menjuruh Dimakan ta bana apa 

4 jang telah menam | peladja pulang dutabesarnja di Moskow un: “ Nan rannja di luar negeri. Mereka ini 
jalah major Imam Sukarto dari 
Staf Umum Angkatan Darat, kap 
ten Budi Rachman dari kementeri 

a dan letnan I Suhud 

tuk diminta keterangan2nja. Selan- 
djutnja dinjatakan dugaan, bahwa 
(Rusia berniat akan membantu blok 
Arab terhadap Isradi. 

0 an pertaha tnan I Suhu: “Reaksi di Wash'ngton. 
djuga dari enterian  pertaha | Kalangan2 diplomatik di Washing 
nan jang telah mengikuti adja | ton menerangkan, bahwa penangka- 
ran2 ilmu penerangan militer di |pan dokter2 Jahudi di Rusia, agak- 
Amerika Serikat. 

(00 Selandjutnja akan kembali de 
|. ngan kapal itu letnan2 S. Darmo 

kusumo. Sumarjo, A. M. Busto 
5 mi, A. Amongprodjo, 5. Achir 
|... dan Muhartono. Mereka telah me 

njelesaikan peladjarannja dinegeri 
Belanda Ten pap 5 

Letnan Utarjo dan A. de Jk Ma : 
jg djuga akan “tiba dengan Kapii kebentjian Tn Na Sab 
.Oranje” itu telah mengikuti pe An nee pen hn ae aa 

— Jadjaran dalam ilmu Tn MN Mena | Oa 

nja adalah suatu tanda, bahwa selu 
ruh  masjarakat komunis didunia 
akan mengadakan kampanje anti Ja 
hudi jg lebih sengit. ( 
Dikatakan selandjutnja, bahwa da 

ja upaja Kremlin untuk menuduh 
agen2 Amerika mengadakan komplo | 
|itan terhadap pemimpin2 Rusia itu, 
pada hakekatnja adalah suatu tjara 

Rn 

NBA sa mendepak orang2 Jahudi jg meme- 
"aa Nederland. gang djabatan penting dalam peme- 

rintahan di Rusia itu agaknja ada- 
Jah suatu petundjuk tentang perpe- 

Dgn Jeep Ke tjahan jg meningkat di Sovjet Rusia 
Lk » dengan negara2 satelitnja. 

Australia Menurut U.P. ada berita2 jg ma- 
tt i 2 : , & 

? suk jg mengatakan bahwa Stalin te- 
lah mendapat tamparan karena ada 

bulan Nopember 1950 am ria keteran A2 “tenta brdatta 
militer Belanda telah tiba ja Na Na PIR 

land dengan memakai jeep 
“Indonesia. Djarak ini mereka 

alam waktu tudjuh bulan. 
intara mer ini akan 

    
    

  

   

Penindjau2 tsb. berkata, bahwa 
motif apa pun djuga jg tersembunji 
dibelakang kampanje baru ini, na- 
mun keadaan disana pada umumnja 
memang genting. (U.P.). 

    KAPTEN INU KERTAPATI 5! 
| DETASIR KE DJAKARTA. 

Hari Selasa perwira Pencrang- 
an PMT V Brawidjaja Kapten 
Inu Kertapati bertolak ke Djakar 
ta. Ia didetasir untuk 3 bulan la- 

  

untuk Mesir dan Australia, dapat di 
harapkan, bahwa perdjalanan ini da 
pat dimulai dalam bulan Februari 

Bantuan LN 

Pesan Truman Terachir Kepada Konures 

| djanganlah pilihan 

| kepada jang satu dengan menjam 

| sedjaht 
“SI nja ikut 
Tpuk kekuatan dan kesedjahteraan 

tanggal 13. Djanuari telah ditangkap" WSaha 

patah negeri2 tersebut akan naik. 

djatuh kepada Amerika Serikat 
Menurta. keterangan. padanja teletihakan meliputi pula. meningkatnja, 

persediaan2 berbagi-bagi 

bahan mentah, diantaranja jang sa 

ngat dibutuhkan oleh Amerika Se- 
'rikat, jaitu logam2 strategis. Demi 

| selandjutnja 

kan alat2 jang lebih baik dan de- 

kerdja tersebut akan dapat meng 
hasilkan barang? dan djasa2 sehar 

ga 475 sampai 500 millard- dollar 
setiap tahunnja. 

kan, bahwa berdasarkan harga? se 

karang, maka kemampuan mengha 

silkan jang digambarkan diatas ta 

di menundjukkan kenaikan sebesar 

membelipun akan 

ngan 40” kalau dibandingkan de- 
ngan tingkat dalam tahun 1f42, jg 

berarti akan berdjumlah 2.000 dol 
lar bagi setiap djiwa. 

nan menurut perhitungan Truman 
akan mengalami perbaikan pula, 

akan tetapi dalam pada itu ia mem 

peringatkan kemungkinan kurang- 
nja presediaan bahan2 mentah 
terutama sekali 
gam2. Landasar sumber2 kekajaan 
alam akan mendjadi 

kata Truman. 

untuk lebih memperdalam kampanje UUD Baru M esir 

jang mewakili semua lapisan rak 
jat Mesir kini sedang sibuk mem 
persiapkan undang2 dasar 
untuk Mesir. Diantara para ang 
gota komisi undang2 dasar terse 
but jang paling besar pengaruh- 
pja ialah bekas perdana menteri 

Mn deral Nadjib denan sepenuhnia se 
djak terdjadinja coup mil'ter, 

bentuk undang2 dasar ini 

mendjadi suatu Republik ataukah 
akan tetap mendiadi suatu kera 
Cjzan. 

membuat sesuatu ramalan, namun 

umum pada waktu ini lebih tjon 

   

"Perdamaian Sebagaimana Dgu Hal || 
Kesedjahteraan Tak Bisa Dipetj ah- | 

Dibagi-Bagj 

PRESIDEN TRUMAN pada hari Rabu memperingatkan kepada | 
Kongres, supaja dalam usaha memperbesar kesedjahteraan Amerika 
Serikat, sekali-kali djangan mengambil tindakan? jang dimaksudkan 

pemberian bantuan kepada luar negeri. Dikatakan, 
bahwa menurut perhitungannja dimasa jang akan datang taraf peng- 
hidupan di Amerika Serikat akan dapat naik dengan 407c, akan tetapi 
dalam pada itu ia menegaskan, bahwa segala kemadjuan tadi tidak | 
@apat dilepaskan dari kemadjuan keadaan ekonomi didaerah-daerah | 
simerdeka” lainnja. Seperti halja dengan perdamaian, maka kesedjah | 
teraanpun tidak dapat dipetjah-petjah dan dibagi-bagi, demikian Tru 
man dalam laporannja jang terachir mengenai masalah perekonomian | 

: Mungkin nampak merugikan taraf 
i penghidupan dalam-negeri. 

Akan tetapi bila terdjaii suatu 

| sengFeta antara 2 tudjuan tersebut, 

pingkan sama sekali jang lainnja 
karena djika Amerika Serikat menz 
hentikan dengan sekali gus bantu 
annja kepada luar negeri jang se 

lama i njata. telah. membantu 
mempe t dunia ,,merdeka”, ma 

ka Amerika mungkin akan terpak 
sa melepaskan tudjuan2 dalam-ne- 
seri jang direntjanakannja untuk 

kemudian hari. Sebab, demikian 
Truman, :djika komunisme mem- 

peroleh kemenangan diluar negeri, 

maka kita akan mendjadi sebuah 
benteng bersendjata 'jang sangat 
banjak menelan biaja 

tamu st usa mengapa sjarat 
pert “bagi usaha mewudjuikan 
Amerika jang merdeka, kuat dan 

ialah dengan sepenuh- 
rta dalam usaha memu 

seluruh dunia ,,merdeka”, demikian 
Truman. 

Keuntungan akan lebih 
besar. T 

Dalam menekankan perlunja ban 
tuan bagi negara? terbelakang Tru 
man menjatakan, bahwa setelah 

1 memperkembang industri 
tan pertanian dinegeri2 tsb men- 
pai mementumnja, maka penda- 

ini naiklah pula taraf perdagangan 

dunia, sedangkan keuntungan? jg 

matjam 

kian Truman. 

Kemudian ia menarik kesimpu- 
lan, bahwa Amerika Serikat harus 
mengimport untuk hidup, harus be 
kerdja bersama dengan negara? la 

ia dalam usaha melenjapkan rinta- 

ngan2 perdagangan dan harus je- 
bih effektif melaksanakan azas sa 

iing memberi dilapangan verjasa- 
ngan. j : 

Ramalan? Truman 
Dalam laporan tersebut. Truman 

memberikan gamba- 
ran tentang kemungkinan? dila- 

pangan ekonomi jang dapat ditja- 
pai oleh Amerika Serikat dihari- 

hari jang akan datang. Dikatakan 
antara lain, bahwa dalam waktu 
10 tahun sedari sekarang Amerika 

Serikat akan wmempunjai tenaga 

penghasil sebesar 76 sampai 80 dju 
ta orang, jang akan bekerdja gn 
lebih effektif, dengan memperguna 

ngan waktu kerdja jang lebih pen 
dek. 

Menurut perhitungannja, tenaga 

Selandjutnja Truman mendjelas 

meningkat de- 

Pun keadaan persediaan maka- 

jang berupa lo- 

lebih tipis,, 
(Antara). 

Republik Atau Kera- 
djaan? 

Lima puluh orang terkemuka 

baru 

Aly Maher, jang menjokons djen 

Tugas pertama dari kom'si pem 
ialah 

menentukan, apakah Mesir akan 

Meskipun pada saat ini masih 
terlalu merdabului waktunia utk. 

menilik gelagainja pendapat 

Supaia 

didjatuhkan | 

njak dipasaran? 'jang lain. Dengan | 

    
    

  

    

aa 
     

         

adalah sebangsa i 

dunia kita ini semendjak ......... endjak 

“Ikan itu disa jangi benar2 olehnja. 
1, jg djarang sekali bisa didapatkan, jaitu ikan 

,Coelacanth” jg pandjangnja 1 meter setengah. Sebangsa ikan jg 
demikian itu menurut ahli2 ilmu pengetahuan sudah terdapat di 

Smith telah mentjari ikan jg demikian itu 14 tah Ji 
baru sadja berhasil dalam usahanja. 5 

Farian Umum-Anggauta S.P.S.    

     

    
    
    
     
       

      
    
     

        

            

Jang tidur itu adalah Prof. J.L.B. smiilari Rhode Universi- 
ty di Durban, Afrika Selatan. Disampingnja adalah sebuah 

bak jg. berisi IKAN Karena ini 

300 djuta tahun berselang. Prof. 
amanja, dan      

  

  

na kepentingan rakjat didaerah ini 
reaksi atas penga Kolonel 
maka keluarlah 

djabat Panglima T.T. VII untuk 
chususnja. 

Pesanan Indon. Di LN 
Berdjumlah 600 Djuta 
Dan Dikerdjakan 

Lantjar 

SEKRETARIS djenderal Ke- 
menterian Perhubungan Ir. Suto- 
to jang sedjak bulan Oktober ta- 
bun jang lalu mengadakan per- 
Gjalanan penindjanan di Eropa 
dan Amerika, kemarin siang telah 
tiba kembali di Djakarta. Menu- 
rut keterangan Ir. Sutoto kepada 
Antara, maksud penindjauannja 
itu adalah untuk melihat dari de- 
kat pelaksanaan pesanan alat2 
perhubungan pemerintah diluar 
negeri dan untuk mentjari djalan 
bagaimana bisa dilaksanakan dgn 
tiepat. Diterengkan bahwa pesa- 
Pan prmer'niah itu meliwut diam 
“1 600 djuta rupiah dan terbagi 
a.l sbb.: : 

14 Pesawat terbang Havilland He- 
ron di Inggeris, 80 gerbong kereta 
api dinegeri Belanda, 25 kapal un- 
tuk Pelajaran Nasional Indonesia di 
Djerman, 10 kapal di Italia, 80 ger- 
bong kereta api di Perantjis dan 10 
kapal di Belgia, sedang di Amerika 
8 Conyair dan 40 buah motor untuk 
kapal2. Ian 4 

Pesanan 'itu tidak dapat dikerdja- 
kan sekaligus, sedang sementara itu 
bukan tidak mungkin keadgan  di- 
negara2"tersebut.. berobah hingga 
mengakibatkan terhambatnja. 

Sesudah menindjau sendiri,'Ir. Su- 
toto mendapat kesan, bahwa semua 
alat2 jang dipesan itu dikerdjakan 
dengan lantjar pada pabrik2 jang 
bersangkutan. Ir. Sutoto djuga telah 
mengadakan pembitjaraan2 dengan 
direksi Douglas dan Lockheed di 
Amerika serta Comet di Inggeris 
tentang ' kemungkinan2 pemerintah 
Indonesia memesan pesawat2 ter- 
bang dari pabrik2 tersebut. 

MUHAMAD GURUH 
SUKARNAPUTERA. 

Dari pihak Istana didanat 

keterancan, bahwa anak Pre- 
siden Sukarno jang baru lah'r 

kemarin dulu diberi nima Mu- 

bamad Guruh Sukarneputera 

lah mengeluarkan pendjelasan tentang turut sertanja partai tersebut me- 
aanda-tangani pernjataan ,,Kehendak Barsama” sekitar 
mando T.T. VII baru? ini, Dikatakannja tindakan tersebut adalah 

(Sulawesi). Seperti dike 

»Kehendak Bersama” i 
tai di Makassar, jang menghendaki 

. Sutantas 

  

PENGURUS DAERAH Partai Sosialis Indonesia di Makassar te- 

pimpinan Ko- 

Sadikin sebagai Panglima T.T. 
jaitu pernjataan dari 16 par 

Let. Kol. Warouw tetap sebagai y 
memulihkan keamanan di U 

Diantara 16 partai itu terdapat 
P.S. sedangfpartai ini diketahui 
menjokong pendirian bekas Men- 

w 3 
ajui 'sikap Warouw. 

Dari Menado Antara menga- 
watkan, bahwa djuga semua par- 
tai2 dan organisasi2 massa diselu- 
ruh wilajah Sulawesi Utara da- 
lam rapat umumnja jang diada- 
Kan di Menado hari Selasa (13 
Djanuari) telah menjetudjui dan 
menanda-tangani pernjataan ber- 

sama jang sama maksudnja de- 
ngan ,,Kehendak Bersama” dari 
Makassar itu. 

Pernjataan bersama tersebut 
mendesak kepada pemerintah pu- 

sat supaja menarik kembali pe- 
ngangkatan Kolonel Sadikin dan 
menetapkan pengangkatan 'Let- 
nan Kolonel Warouw sebagai 
Panglima T.T. VII. Para penan- 
da-tangan antara lain ialah Par- 
tai Buruh, Parkindo, PNI, PIR, 
Partai Sosialis Indonesia, PKI, 
Partai Katholik, Masjumi, Sobsi, 
PPI, PPP, Pemuda Rakjat, PPN. 

Laskar Rakjat, Partai Kedaula- 
tan Rakjat dll. 

    

  

India Sungguh2 
Ingin Damai 

WAKIL PRESIDEN india dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan hari Se 
lasa menjatakan di Hyderabad, 
bahwa politik pe: aian India 
telah ada sedikit buahnja dan bah 
wa politik luar negeri jang ditem 
puh oleh India dapat merupakan 
harapan bagi dunia. Radhakrish 
nan berbitjara dimuka pertemuan 
ig diselenggarakan bersama oleh 
perhimpunan2 dalam kota Hyde 
rabad dan Secunderabad. 

Olehnja ditegaskan. bahwa motif 

jang dipakai dalam politik luar ne- 
geri India bukanlah kepentingan 
diri sendiri” melainkan dibimbing 
oleh ,,kesutjian seperti jang nampak 

pada kita dengan tiada menjimpang 
dari pangkal2 pikiran kita”. Wakil 
presiden selandjutnja berseru kepa- 
da negara2 besar supaja djanganlah 
hendaknja memandang satu sama 

lain sebagai ,.machluk djahat atau 

  

Utk Kepentingan 'Rak- 
. . 5 . jat Di Sulawesi 

PSI Makassar Djelaskan Sikapnja Mengapa Ia 
Setudjui Pengurruman ..Kehendak-Bersama” 

  

“IHainan itu akan merupakan 
Ibangan 
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- Soal 
Ta Ketja 

an hampir? 

uhi kepada negara? gian itu 
ngan Yomiuri 

AMA BEBAN Ma. 

asukan Ghiang 

ke H inan £ 

CLEVELAND PLAIN Dealer 
mengabarkan, bahwa pemerint 
Eisenhower ,,sedang mempertim 
bangkan sungguh2” pengiriman 
serdadu? Tiongkok Nasionalis ke 
pulau Hainan, «di Tiongkok Sela 
tan, jang letaknja dekat Indotjina 
Utara. Sa 

Harian tsb. jang ,,mendapat ke 
terangan dari sumber2 jg sangat 
boleh dipertjaja di Washington” 
mengabarkan selandjutnja bahwa 
suatu serangan oleh tentara Chi- 
ang Kai Shek terhadap pulau jg 
diduduki RRT itu akan merups 
kan suatu bagian dari ,,suatu aksi 
jang positif”, jang dibitjarakan 
oleh kalangan2 Eisenhower, seba 
gai djalan untuk mengachiri pe 
rang Korea dengan melakukan 
tekanan terhadap RRT. “ 

Dalam berita itu dikatakan bahwa 
dalam aksi ini tidak dipertimbang- 
Ikan dikerahkannja pasukan? Ameri- 

ka Serikat dan bahwa ,direbutnja 
sum- 

kearah kurangnja tekanan 
terhadap Perantjis di Indotjina. Di- 
perbatasan ini pasukan? RRT          

     
   

      

    

“| mengakibatkan 
| kota pelabuhan besar dipantai Timur 
Korea Utara itu: 

senantiasa merupakan antjaman. Se- 

'lin dari itu lapisan bidjih besi dipu 
au Hainan akan merupakan sum- 
ber berharga bagi perindustrian Dje- 

egawai Mili- 
ter Utk Irian 

- —-Surat2 -kabar. Belanda. telah. memu 
at iklan dimana diminta orang2 un 
tuk mendjadi pegawai militer jang 
segera akan dikirim dalam ikatan di 
nas militer ke Irian Barat. Demiki- 
an dikabarkan Antara dari Amster- 
dam. 

Selandjutnja diterangkan, ' bahwa 
jang dapat diterima untuk dikirim 
ketempat tersebut ialah orang2 jang 
masih dalam dinas militer, orang2 
militer jang diluar dinas, orang2 mi 
liter sukarela lama dari infanterie, 
genie, tehnik, perhubungan, pegawai? 
administrasi dan sopir2.  Diterang- 
kan djuga, bahwa mereka ini akan 
ditempatkan di Irian Barat sedikit2- 
nja selama 18 bulan. 

Wonsan Habis 
Di-bom - 

Dalam sebuah berita disiarkan 
oleh Radio Peking dan diterima di 
Tokio pada hari Rabu, diakui biaw 
pemboman oleh satuan? udara dari 
angkatan laut PBB terhadap Wonsan 

hartjurnja seluruh 

# 

Dalam berita radio tersebut dika- 
takan, bahwa ,,Wonsan jang per- 
nah merupakan sebuah kota mak- 
mur jang dapat berbangga pada ma- 
sa silamnja, kini telah merobah men- 
djadi reruntuhan puing belaka, Di- 
tempat2 jang dulu berdiri gedung 
jang penuh kebesaran sekarang ini 
ditanami sajuc-majur, 

Tito Presiden 
Jugoslavia 

- Marsekal Tito pada hari Rebo te 
lah dipilih sebagai presiden perta 

ma Republik Yugoslavia dengan 

lam Dewan Perwakilan Yugoslavia. 
Menurut kanterberita ,,Tanjuz” Ti   pendjelmaan dari dosa jang tak da- 

pat diampun”. Pun pada lawan2 ki- 
ta bersinar tjahaja kerachiman jang 

mikian dr. Saryapalli jang meng- 
achiri pidatonja dengan kata2: ,,Ka- 

ilau dunia “ini ingin madju, maka 
nafsu menaruh sjak wasangka dan 
membentji itu harus dilempar djauh-   djauh”. tak mungkin ditindas seluruhnja, de- 

to ialah satu?2nja tjalen jane di- 
adjukan untuk djabatan itu. Keti- 
ka pentjalenan Tito diumumkan da 
lam dewan perwakilan, para anggo 

ta menjambutnja dengan tepuk ta 

ngan selama lima menit 

Pemungutan suara jang kemu- 

dian diadakan dilakukan setjara   | rahasia. (Antara). 3 

. Ojepang Mau 
IMau Berdagang Dan Tjari 
(Tenagara Tetap 

: ? Pemba 

pir? tidak menaruh perhatian terhadap masalah pemb: 
untuk kepentingan Djepang sendiri bahwa kewadjiban2 negara 

  

Sa
. 

3
 

  

Na Suara Merdeka”, Penerbit 
Penjelenggara: 
Alamat: 
Tilpon: 

Harga Lengg. 
lam kota. Rp. 
terai) Adv. 80 
lembar. 

i Tak Mau 

CN 

jang telah dihantjurkannja 

       
ganti kerugian 
am perputaran 

ini mo- Dan 

   

   

  

    

£ LT PIA 

lari maknania 
gina daa lebih -baik 

pendirian jang didasar 

alasan, bahwa diika I 

lakukan pembataran2 ganti ke 
i itu, maka  perekonemian 

iang sudah “buruk akan 
tambah dilumpuhkan”. 

Pendapat umrtm rakjat Dje- 
pang iazlah bahwa ja harus me- 

menuhi kewadjibannja untuk 
membajar ganti kerugian perang. 

Kami berpendapat, hahwa s#lama 
kami tinggal djudjur memang 
adalah sanggup bagi kami untuk 
membajar semua pembajaran? 
vanti kerugian jang pantas, teru- 
tama djika pembajaran2 itu tidak 
harus dilakukan dengan uang 
tunai atau parang2, melainkan 
dengan djalai mena Nan dja- 
sa2 atau bantuan teknis. Dengan 
tjara ini dapatlah kami penuni 
sebagian besar sekali dari tuntu- 
tan2. dari negara2 jang berhak 

    

S3 
ye teranra 

meminta pembajaran2 ganti ke- 
de- rugian dari kami. Malahan 

ngan Pilipina jang mengadiukan 
tuntutan jang terlampau berle- 
bihtlebihan berupa uang tunai 

dan harang masih terbuka ka- 
mungkinan untuk mentjapai sua- 
tu permufakatan. 

& 

Soal pembajaran ganti keru- 
gian dengan uang tunai atau ba- 

rang2 dapat merupakan beban 

berat bagi Djepang, akan tetam 
   

   

dari sudut lain sesvatykkehidupan 
kemhali dalam lapangan ekone- 
mi di-negara2 lain akan memb 

ya keuntungan? bagi perdaga- 
ngan Djepang dimasa - depan. 

Baik itu mengenai Pilipina, Kn- 
idonesia maupun Birma ke- 
adaannja sama, ialah bahwa na: 

gara2 ini dimasa depan akan 
mendjadi ..negara2 pembeli. ter- 

TR aa t Pen kana 
penting bagi perindusterian - Dje- 
pang. Dan nesgara2 ini, haruslah 
mendjadi negara2 jang bersaha- 

11.— Inar ka 4 (ditambah Rp. 
sea per mm kol. 

Shimbun” 

Hetami” 
Purwodinatan Utara Ne, 11 as 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Sm 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) Rp. 10.— dida- 

untuk me- 
Harga Ktjeran 60 sen per 

Untung Vi Asia- 
yu sanggup Mengenai " 

jaran Kerujfian Perang,” 
man ,, Yom'uri 

BAMAN JANG berpugaruh Yomiuri Shinbun dalam mana dilakukan ketjamen terhadap utjapan? 
baikan hubungan? dagang antara Djepang dengan Asia Teng 

dik 
jang terbi di Tokio hari Rabu memuat sebuah karangan 
jang serakah” dari orang2 Djepang mengenai soal per- 

gara, sedangkan mereka pada waktu bersama- 
ajaran ganti kerugian oleh Djepang”. , 

ini untuk melakukan pembajaran ganti keru- 
semasa perang dunia kedua” demikian kara- 

  

Pakt A 
- Tengge 

Menurut Rentjani 
Ghurehull Hanja 

Kepentingan Con 
weaith: Kata Senator 

sic- 

Pen diilg Sumulon gi. 
MENGENAI BERITA tentar 

rentjana Churchill untuk menga 
dakan perdjandjian pertahanz 
bersama di Asia Tenggara, dai: 
(mana turut serta Amerika 

| kat, Inggris, Perantjis, Aus 
New Zealand dan Muang Tha 
pada hari Selasa dengan pedas 
diketjam oleh seorang senator 
lipina, Lorenzo Sumulong, jang 

    

| 
| 

urusan luar negeri. Dalam rent 
Ba Churchill itu Pilipina dan | 
pang tidak disebut-sebut. ! 
“Senator Sumulong berkata, bahwa 
perdjandjian sematjam itu tidak da- 
pat dinamakan persekutuan perta- 
hanan Asia kon karena agak 
nja melulu hanja dimaksudkan utk. 
melindungi Kepetingaha Common. 
wealth Inggris di Asia Tenggara. 

Senator Pilipina itu menamakai 
rentjana Churchill itu »pintjang” 
dan ,,mementingkan diri sendiri Fi 
dan dilihat dari sudut Pilipina, ada- 
lah sangat mengetjewakan. Senator 
Sumulong — menambahkan, bahaya 
Pakt Pasifik jg diusulkan oleh presi- 
den @uirino dari Pilipina lebih 
faedah. (AFP). ah . 

“ ee ia “ 
bat dengan Djepang dan saling 
bantu-membantus ae R3 

|Seruan:seruan supaja hubungan? 
(perdagangan dengan Asia Feng 
gara dipulihkan dengan tidak dit 
barengi usaha untuk melakukan 
pembajaran2 ganti kerugian ada- 
Tah berat Leena dar SEN 
serakah, demikian achirnja kara- 
ngan Yomiuri Shinbun. (WP). 

    

  

         
    

Vatika 
a 

an Tuduh Tito. £ 

Pemerentah Tito Menjingkirkan Fa- 
ham2 Agama Dan Pendirian Ra 

Jugoslavia 
Nota Vatikan Dikembalikan Kepada ? 

, Tidak 
PEMERINTAH Vatikan h 

marsekal Tito dari Jugoslavia berusaha menjingkirkan segala fa- 
ham2 agama dan pendirian rakjat Jugoslavia”. Tuduhan tersebut 
dimuat dalam sebuah nota jang dikirim kepada pemerintah Jugo- 
slavia pada tanggal 15 Desember, tetapi baru pada hari Selasa di- 

tersebut adalah sehari 
orang kardimal katolik baru, diantaranja biskop Aleysius inac 
dari Zagreb, jang pada waktu ini tidak resmi ditawan di Jugosla- 

umumkan. Hari 

via. « 

Sebagian besar dari 23 orang 
kardinal baru itu, jang dilantik 
pada hari Senin, pada hari Ming 
gu ini akan turut dalam suatu 
upatjara sembahjang luar biasa, 
guna mendoakan ,,geredja2 kato 
lik sunji jang ditindas.” 

Nota kepada pemerintah Jugo 
slavia itu, dikirim dua hari sebe 
lum Jugoslavia memutuskan per 
hubungan diplomatik dgn Vati- 
kan dan wakil Vatikan disuruh 
sulang dari Jugoslavia.   

5638 lawan 1 suara oleh wakil? da-! 

Menurut harian Vatikan ,,Oh- 
servatrorre Romano”, nota tsb. 
dikembalikan kepada Paus dgn 
tidak dibuka. 

Diputuskannja hubungan dgn 
Vatikan terdjadi tiga minggu ss 
sudah Paus mengumumkan “ pe 
ngangkatan biskop Stepinac seba 
gai kardinal di Jugoslavia. 

Dalam nota itu dimuat bebera 
pa keterangan tentang tindakan? 
(jang didjalankan terhadap  gere 
dja katolik di Jugoslavia, antara 
nja penindasan terhadap 152 su 
rat kabar katolik, penutupan sz 
kolah2 katolik, penangkapan tei 
hadap 200 orang padri jg sampai 
sekarang belum dibebaskan, pem 
beslahan geredja2, 
klooster2 bagi wanita, pelarangan 
upatjara2 keagamaan Katolik dan 
pesta2 dan kampanje pers terha   dap geredja. (Reuter). 

  

KONPERENSI SOSIALIS Asia 
telah membentuk suatu organisasi 
sosialis Asia jg berdiri sendiri tetapi 
berhubungan dengan sosialis interna 
sionale. Putusan tsb. diambil pada 
hari Senen Rangoon. 

Usul itu dikemukakan oleh wakil 
Sosialis India, Gokhale dan  diso- 
kong oleh utusan partai sosialis sa- 
jap kanan Djepang. 

Bekas perdana menteri 

diterima menerangkan, bahwa ia me 

sama antara organisasi baru itu de- 
ngan sosialis internasionale. 
Dalam pidato jg diutjapkan oleh     | atau Maret. Kedua orang jang akan | 

“ ukan perdjalanan ini ialah Pe- 
'ennarts dan Jan Glissenaar. 

# 

   

  

manja di SUAD Djakarta sebagai 
perwira penerangan pula.   

4 
... 

dong kepada pilihan jg pertama. 
(Antara). 

Eden ia berkata: ,,Persoalan2 seka 
rang tidak dapat dipetjahkan hanja ki supaja sosialis....ii 

: Lembaga K 
Oo 

'oleh sebuah negara. Hal itu baru da 

'sa terharu akan 

  

Inggris, : pai meskipun pada mulanja ada pen 
Clement Attlee sesudah resolusi ira dapa ig bertentangan. 

naruh perhatian besar untuk kerdja | 

  

yan Kunsana 
bina Mean 

pat diselesaikan apabila Barat dan 
Timur bekerdja sama2. Attlee selan 
djutnja mengatakan bahwa ia mera 

kesatuan panda- 
ngan dan permufakatan2 dalam kon 
perensi di Rangoon”. 

Mosha Sharet, menteri luar negeri 
Israel dalam . pidatonja , menerang- 
kan, bahwa persetudjuan telah ditja 

artai soslahgn Depag dari sajap 
kanan pada mulanja mengusulkan 
supaja konperensi" sosialis Asia di 
dijadikan organisasi regional dari so- 
sialis internasionale, sedangkan wa-   kil2 sosialis dari Malaya Menghenda 

jonale ha     
ebudajaan Indoossia 

jaaich Gonootschap 

an Waetansthappari 

dek beban Dag SP ada ee SAE AMARET 

Kon. Bara 

LAN 
1 

Organisasi Sosialis Asia Jg Berdiri Sendiri 
rus merubah peraturan2nja sehing- 
ga konperensi sosialis Asia otonom 
dimasukkan dalam rangka sosialis in 
ternasionale. 

Israel kemudian mengusulkan sua 
tu kompromi, dalam mana harus di 
peladjari hubungan2 dan kerdja sa- 
ma dengan sosialis internasionale. 

Partai sosialis Djepang dari sajap 
kiri tidak suka akan organisasi re- 
gional, tetapi menjetudjui kebebasan 
kepada partai masing2 untuk masuk 
dalam sosialis internasionale. 

Pakistan dan Mesir bernendiri 
an, bahwa partai2 sosialis jang 
telah masuk kedalam sosialis in 
ternasionale di-idjinkan untuk me   neruskan keanggotaannja itu, te 

& 

  

tani tidak di-idjinkan bagi partai2 
jang belum memasukinja. 

Konperensi sosialis Asia selan 
djutnja menerima sebuah resolu 
si mengenai politik agraria, dalam 
mana antarg lain diminta supaja 
tanah2 dibagi-bagikan kepada rak 
jat jang tidak mempunjainja guna 
dikerdiakan,, Selandjutnia: ditun 
tut penghapusan peraturan2 pin 
djam sewa dan teodal, mengan 
djurkan sistim kolektif dalam psr 
fanian dan peternakan, mengada 
kan beberapa tindakan bertalian 
dengan pemberian kredit kepada 
tani, semberian aliran listrik. ke 

penghapusan | 

'|dan bahwa tidak lama lagi peme 

Dibuka” 
ari Selasa menuduh pemeriftah 

sesudah pelantikan 25 

  

Kasatah Bekas" 
Militer Bld Dan MMB. 
Atas pertanjaan2 dari anggota 

Eerste Kamer, Ruys de Beeren- 
brouck mengenai pengusiran be 
kas anggota2 tentara Belanda darj 
Indonesia, menteri luar negeri Be 
landa menerangkan, bahwa  kesu 
karan2 jang dihadapi oleh orang2 
Belanda berkenaan dengan pera 
turan imigrasi di Indonesia itu 

narik kembali Misi Militer Belan 
da dan menghentikan fasilitet2 jg 
diberikan kepada anggota2 tentu 
ra Indonesia untuk beladjar di Ne 
derland. s 

la menundjukkan. bahwa tinda 
kan pemerintah indonesia itu 
tidak dapat disebut diskriminasi 
terhadap orang2 Belanda, Tetapi 
karena djumlahnja jang besar di 
Indonesia orang2 Belanda dan pe 
ruseahaan2 Belanda itu mendjadi 
korban pertama dari peraturan? 
imigrasi jg ditetapkan oleh peme 
rintah Indonesia. 

Selandjutnja diterangkan. bah- 
wa pemerintah Belanda senantia 
sa berhubungan'dgn pembesar? 
Indonesia mengenai masalah ini, 

  
rintah Indonesia akan memberi- 
kan keterangan tenifhg hai ini. 

» (Pia) 

Praktis Tertutup 
Hubungan Antara Berlin 

Barat Dan Timur 
Markas besar polisi Berlin Barat 

menjatakan pada hari Selasa, bahwa 
pembesar2 Djerman Timur praktis 
telah menutup sama sekali perbatas 
an antara Berlin Barat dan daerah 
Sovjet di Djerman. Dikatakan, bah- 
wa kini tinggal 4 tempat perlintasan 
jang masih terbuka, jaitu 2 chusus 
diperuntukkan bagi lalu-lintas anta" 
ra daerah dan jang 2 lainnja "untuk 
perdjalanan kesektor2 Barat. 

Menurut tafsiran pembesar2 Berlin 
Barat, tindakan ini rupanja dimak 
sudkan untuk mentjegah mengalir- 
nja kaum pelarian kedaerah Barat   pada tami dan pembentukan 'or- 

ganisasi2 tanis (UP) 
3 

   

untuk menghentikan pengaruh Barat 
disektor“ Timur, (Antara). 

Y 

djuga djadi anggota panitya senat 

ber-. 
Ta 3 

kjat 
aus Dengan 

tidak mendjadi alasan untuk me 
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Ng - Tjuku 

KET TANAa Tr alayai du 
Pra SL r-inrichting, tel pat? 

a an 
Nak dan 1 rapi. Jang patirig menarik 

Te Eh li, 

| mudah: dengan telundjuk djari sa- 
“3 dja 

Bo 
sn
 
H
a
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Sg 
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: denga 
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- dengan 'ala 
—kin lama peralatan demikian 
1 makin disempurntkan. 

  

yo para nemakai mobil. biru ni 
sudah tak .usah musti 

AA aa ag Saba, 

guan. Tetapi begit 
Jogja, kita berebi 
keadaan serta 
sebagian dari 

dengan pendu 

rasakan serta keta 
kepentingan serta 

mana kebutuha: 
bar La 
kita mulai 
Puae NA 

hari 

jan penduduknja? 

salaman kit       
     kemukakan 

deya 'didaera 
     

    

  

rkan pada para pe Ic 
La bananin jang bisa men akkan 
tidak ada buktinja sama sekali Pen 
membikin mereka ketjewa. 

  

SUARA 
MERDEKA 
  

su an biasat 

na 

ak. 

Wakanja 
uhan penting sehari-hari 

-hari keadaan masjarakat 
hidup dalam sua- 

desa jang me- 

jang sudah desa 
buah-bibir masjarakat dikota, 

ua tempo hari kita berebutan 
aman .dan kurang mendapat. gang- 

menjingkir dengan kembalinja Republik ke 
Pena Dan begitu kita masuk. kekota, 

ari didesa tidak terpikir lagi. Hanja 

ngsungkan dalam 

jarakat j Taka dapat menghargai djasa-djasa desa 

Katik gambaran senjata-njatanja jang dapat kita 
djika kita kurang membutuhkan akan 

sumber kekuatan. Tetapi di- 
sekarang dengan tersiarnja ka- 

Singkat, ktu 
ah mulai benian Suara jang 

an Sela dengan penduduknja. Dengan demiki- 
merupakan sumber kekuatan untuk mengumpul- 

hasil bumi pindah ke-sumber 
pa bngt sekali untuk melajani masjarakat. Apa jang 

lajani. Tetapi sebaliknja, apa jang akan dihadiah- 

pengumpulan 

ung dengan itu mungkin ada faedahnja djuga, 
. kita alami sendiri tiga bulan j.l. di- 

: . Dalam pertjakapan kita dengan seorang bekas lurah 
| a, kita mendapat kesimpulan, 

| telah dapat membeda-bedakan diantara mena jang perlu mendapat 
pekhatian: Djuga mengenai tingkah laku p 

membedakan serta memilih Berdasi: 

bahwa rakjat didesa 

pemimpin mereka sudah 

“ pengalaman tsb. kita 
nja berhati-hati dengan djuai 
reka. Tetapi dalam prakteknja 
aman ditahun-tahun jang lalu 

“ djika sekali ini mereka masih akan ke- 
tiewa lagi, kita tidak tahu lagi bagaimana kita harus mendekati lagi rak- 
jat desa jang sangat kita butuhkan itu. Maka karenanja itu pertanjaan 
kita diatas jang 'berbunji: Ja jang akan dihadiahkan pa 
enduduknja” g Na 1 

“desa dan 
an dalam menghadapi desa dengan rak- 

tang ak at Ta 

lahir pendapat perlu ad 
| post didaerah2 Kap 
paling . sedikit ui 
tenaga2 pendidik 
kenegeri2 dimana | 

sia jg telah dipudji diluar negeri 
| mempunjai kesempatan baik Nanga 
mendjadi pusat itu. & 

Akan tetapi untuk keperluan itu 

jg memungkinkan penjelidikan setja | 
ra wetenschappelijk. 
Apakah Indonesia “akan dipar me- 

rebut kedudukan, itu tergantung da 
ri politik pemerintah umumnja. Ke- 
menterian Kesehatan chususnja. De- 
mikian keterangan Prof. Sutopo itu. 

Maksud henerg'sr. 
Tentang maksud perdjalanan ke 

liling diluar negeri diterangkan un- 
tuk mewakili negara ke Internatio- 
nal Congress of Dermatology ' (Pe- 
njakit Kulit), “jg diadakan di Lon- 
don dan untuk menghadiri Expert | 
Panel Committee en Treponemato- 
sis and Venereal Disease dari 
World Health Organization ia telah 

ngan pemberantasan Veneral Di- 
sease di Amerika dan Eropa. 

Kongres di London itu terdiri da- 
iri utusan2 negara dan. anggota per- 
seorangan. Kurang lebih utusan? da   

   

  

T ci sahih laa : 

  

Hg 

Sampai keluarga maa In 
luaran 1 

Indonesia @: 1 
ers Se 2 

      

ra2 1 

: Menilik bentuknia jang manis, | 
mem oleh pembikinnja - mobil 

sa “Laser | ini hendak “didjadikanf 
"mobil kerjil tapi 2 memenuhi 

k, bekleding, 
koper di- 

belak (ang, setjara" . segala 

(- mobil ini ialah sistim koppe- 
nja “jang dinamakan sDaimler 

    

   

“Transmission” jang. di perleng- 
k api dengan spre electin gear- 
box” Dengan peralatan. adi Over: 
schakeling dapat dilakukan . dengan 

tita sidah dapat mengganti vers 
snelfing. Mobil sLanchester”. ini 
adalah mobil ig pertama. di 1g- 
kan. di Indonesia jang 'diperle Pe 

Fluid Transmission” ini 
dengan 

mempergunakan minjak). Pabrik 
»Daimler” Sendiri sudah sediak 

Shu 1932 : aa 
1 demikian. ini, dan ma- 

ini 

    

  

   
   

dia atas tara 

   

    

mentjoba mobil 
2 ag di Inggeris. Perlu diketahui, 

keluaran "”Daimler” isi termasuk mo 
Ia jang istimewa, kebanjakan dimiliki oleh ba 

der” 21 . Mobil 

melengkapi ““.mobil2nja! 

  

Sik 

  

MOBIL AIR-5 

“melulu untuk di 

ollinaris” 
vidah rakjat jg. 

|naris tadi, terus k 
nja: ,,Mobil Air 

“tadi, dikalangan 
'nal dengan nama 
ka sekarang 
.MOBIL SOEMP 

menurut kiasse B. 

NI Tgn topan! 

segi-tiga merah jg. dilingkari 
lapangan putih disekelilingnja. 

“sis gambar merek 
sebelum perang. 

timbul 

“Dakar Lanches ter 
" Ingueris Dgn Sistim Penggantian Versnel- 

- ling J9 Sensasionil -—- Ganti Versnelli 
UpiDgn Di Djari Sadja 

- irang Motors 1 
ag “Baik Kaka: 

?Semarang. Motors Ser vice” kemaren djiikanata kita te rantasan itu. Laporan ini dimadju- 
”Lanchester” Saloon, keluar Kan film , tentang pemberantasan 

NG 

v Ace £ Jang” : 

“114 40 negara tlh mengadakan pertemu 
an didalam mana disetudjui terben- 
tuknja International League of Der- 
matology, jg dipimpin oleh suatu In 
ternational Committee jg sementara 
terdiri dari 12 ahli Dermatology In- 
ternational, Oleh International Lea- 
gue itu tlh diputuskan bhw kongres 
akan diadakan tiap 5 tahun sekali. 
Kongres dalam tahun 1957 akan di 
adakan di Stockholm. 

, Kongres. 
Didalam Congress Dermatolo- 

“8y, Indonesia mengemukakan lapo- 
-. tentang pemberantasan fram-| 

di Indonesia dengan disertai 
jukan film tentang” pembe-   pa 

bahwa Framboesia di Jogjakarta (pimpinan 

ngsawan2 Inggris. 
ggris pun mempergunakan mobil2 ke- 

jang kini mulai di-import ke 
aranja jang kemaren diperlihatkan 

alah type jang  ketjil, 
dapat dinaiki oleh 5 orang ini mempergunakan bensin ki 
r untuk 9 km, dan harga'hja medan Rp 79.000 inducement. 

kepada 
Mo- 

  

SELANDA? 

Sekarang di, djalan? sudah banjak 
tampak mobil kandjeng goepermen 

nas” dengan tanda 

Pre-' 
botol air Belanda 

tangkas sekali, se- 
telah melihat mobil2 merek Apolli- 

ontan menaka 
Belanda”. 

Dan karena air-belanda Abollina. 
ris dengan mereknja segi-tiga merah 

rakjat lebih terke- 
“SOEMPIL”, ma- 

djuga . nama 
ny 

Kere BINATANG. 

Di ie ada term ..YANG- “iku 
i 201 isi |AN”. 

" P EPA tr Sia Term tadi menjebutkan ema 
5 PK 1968 Co Esai aKnja kdan pmudi jg. sedang asjik dikun- 
: pembeli, mobil2 aa Idjung dendam asmara. 
i ini sebelum “mar Ata | Di Surabaia kabarnja.  termnja 
Pavrik sudah di inrijden” dulu, Sir-siran” dan di Kediri ,.kok-kok- 

  

. melunakkan 

ism 23 Tn Ori tin 
Ta “0 Ti k Hot da Pi Ah 
tors Service” “Un adi 
ref TE, jang akan tiap bu n utk. 
mp cet 2 TU, Lanchester” i 
Tangan pirsedisand ajat2 TR 

cfce! Seru kuppjah 
tj: ar S3 ' 

mabi 

   

  

     

    

    

   

3 
Lg £. 

        

      

  

    

    

   
   

  

   

   
           

ter” “ini Png 
pe "tontonkan nada chetsiska 
Semarang, bertempat: 

Pavilon. es 

PA D' ni 
Tan Bai Dia 

    
tnaat “anto bola 
Pusat. 

perlu agar 
disemua Iangoan d 2 s 
wa 3 Tengnkyadi 

ra e Han lurah 

Sari 
pa TIA 1 g 

Pada. hari 
NN di. 

  2 n bulat lalam t 
pe rtjob: aan 2 tahung “Pe " 
terdakwa. MP 
hakim 

   

        

   
   

   
   

   
   

    

   

   
       
      

  

   
   
    

  

se- Irundingkan 

  

     
         

    

   

  

    

    

    
   
             

   
     

an” 

Pieran”. Maksudn 
du nara di pie 
jg. romantis itu. 

gus- romantis, 

buat pasangan jg. 

'ti ja akan timbul 

kn YERN AH 
SETUDIU. 

lain2 orang ke D 
soal 

emerintah Pusat. 

1 oleh Pemerint 

iakan diberikan 

angsur oleh Pemerintah. 
perluasan  Kebon-Binatang didapat 
keterangan bahwa 

aa ini Lk. 
, dipindjamkat 

igkunegaran   tunda dil 
telah « 
   

    

   
   

    

    

barkan dalam pri 
ini pun disetudjui 
bersangkutan, 

: Sir-pong tjuma chawa 
“8 luk kebuns binatang-nja pak  Wali- 

kota di djalan Tegalwareng itu su- 
Idah dibikin lebih 

M: nggu depan Na Dangku dan pricel-prieel ig. 

djandji sehidup-sematinja, 

  

pembangunan baik untuk Semarang 
dan Pelabuhan segera dimulai, 
dangkan keuangannja untuk maksud 

adjukan kepada sidang DPR Kota 
Besar Semarang dan beaja 

Sekarang agaknja Semarang tidak 
mau Kalah. Timbul term baru. ..Pier- 

ja menikmati ma- 
r boom Semarang 

atir, nanti ka- 

asri lagi, ditempati 

ig. tjotjok sekali 

akan mengeratkan 
apa pan- 

term baru: .,Bina- 

& tang-Binatang-an? FPI? 

Maklum tempatnja di kebun bina- 
P1 feingg 

Sirasng. 

PUSAT 

“Belum lama berselang telah dika- 
barkan tentang rentjana pembangu- 
nan Kota Besar Semarang dan ke- 

rgiannja Wali Kota Semarang dan | 
jakarta untuk me- 

tersebut dengan 

Berkenaan dengan itu dari pihak | keamanan 
: bersangkutan didapat keterang- oleh penduduk di beberapa daerah 

. bahwa rentjana pembangunan 
Kota Besar Semarang telah disetu- 

ah Pusat. Rentjana 

se- 

setjara berangsur- 
Mengenai 

rentjana ini akan 

untuk 
Rp. 2.000.000.— 

1 dari Dana Milik 
jang seperti dika- 
nsipnja pindjaman 

cleh ' 

(menerangkan pada kita. 

“djuga bis2 dan truck2 telah alam- 

Dr. Kodijat). The naa Health Or 
“ganization ada me njai rupa? ba 

mendjadi amat sukar sehingga tlah, 

   

  

    

    

    
    

      

  

   

      
    

  

gram Ba Te Di- b: 
sease penjakit kotor dan Framboe- 1 

dibutuhkan suatu pusat jg teratur njakit kelamin. 

kindjau kemadjuan didalam lapa | 

    

   
      

      

        

   
    

  

    

          

-pengala- 

m 3 

jg termuat ten 
“penjakit ini se- 

p 

    dikundjun 

Inggris, Sue negeri Belanda, 
Djerman dan Perantjis, - sedangkan 
ada kesempatan pula untuk melihat 
pemberantasan : (Endemic Syphilis di 
Ka dan pemberantasan Bejel 

: P1 Rn san dnja 
Dalam mentri d aja 

selandjutujas dikatakannya, buhwa 
hasil dari ee pemberantasan pe 
njakit syphilis dinegeri2 Barat s 
ngat memuaskan sehingga prakts 
soleh dikatakun bahwa penjaku 
tw tidak berarti lagi disana. Satu 
jal jang njata ialah bahwa tara! 
Semocrantasen itp harus disesutg 
Lan pada kedun 1. masjai 

        

    

          

   
    

   

   

  

   

   
    

      
   

  

LN 
Kat 

x Las 

:cialisasi seb di Amerika 
ang berdjalan za begitu djas 
ih untuk in ia. merupakan 
»toekomtsmuziek” jang masih su- 
Kar ditjapai. Disamping itu sikap 
berindak (to-do the job) jang 
aampak dibeberapa negeri lain hu 
rus mendjadi teladan bagi kita, 

Didalam hasil jang — terijapai 
masjarakat dan pemerintah be- 
kerdja  bersama2. Kedudukan 
voluntary - agencies dibeberapa 
negara penting sekali. Pemerintah 
sebaliknja  raendjalankan- bagian- 
nja doeibewust. 
Baenian menjelenggar:kan 

ting sekali, karena penjelidikan2 | 
an dianggap dasar 
lidalam  kemadjuan 
Demikian Sutopo. 

jang utami 
kesena ang 

Beberapa tjatatan, 
: Menuru: Proi. Sutopo, In   dan advies (advisory panels) jg ter- 

diri i expert? dari beberapa nega 
ra. Menurut aturan? jg ada, dengan 
bergiliran expert2 ini dipanggil utk. 
berkumpul, guna membitjarakan so- 
al jg penting untuk program peker- 
djaan dari World Health Organiza- 
tion (Expert- Committee). 
$ 

Di- 
' 
| Expert-Panel dari Venereal 

: sease and Troponematosis terdiri pa 
ra abli dari 44 negara. Export-Com- 
mittee kali ini terdiri dari Amerika. 
Brazilia, India, Inggris, Indonesia, 
Libanon dan Yugoslavia, disertai 

“oleh Export-Consultants 
mark, Nederland, Norway dan Swe- 

“den. Didalam rapat?2nja tiap2 anggo 
ta duduk sebagai expert, tidak seba 
gai utusan negara. Meskipun begitu 
pa uGajah Rp 79.000 wducement. 

  

Malahan Mengobarkan 
“Semangat Anti Amerika: 

Kata N.Y. Times 

» MENGINGAT perlawanan In 
donesia terhadap diterimanja ban 
tuan dari PBB, maka jang tetap 
akan merupakan suatu . pertanja- 
an, jalah mengapa bantuan teknik 
itu dalam keadaan politik seka 
rang ini anakan demikian 
tulisan ,,New York Times” dim 
tadjuk rentjananja. 
Karangan tsb. selandjutnja me 

njatakan, bahwa pemberian ban 
tuan teknik telah merupakan sua 

tu sumbangan jang penting bagi 
pembangunan ekonomi Indo 
sekalipun bangsa Indonesia tidak 

| pernah mendengarnja dan suatu 
akibat jang tidak langsung jalah, 
bahwa perasaan anti Amerika ha 
nja dikobar2-kan oleh pers nasio 
nal. 

Lebih dani dikatakan. bahwa 
kaum" teknisi Amerika diterima de- 
ae hangat di Indonesia.  Disuatu 

mpat di Kalimantan Selatan orang 
menundjukkan  terimakasihnja  de- 

ingan membuat bendera Amerika da 
ri sisa2 kain. . 

Rentjana untuk Indonesia berarti 
| bagi Amerika pemikulan biaja sebe 
'sar 11.531.000 dollar. Disamping 
itu ada 169 tempat lainnja di mana 
diberikan kesempatan kepada ahli2: 

' spesialis Indonesia jg memberikan 
| banjak | harapan, untuk mengikuti 
'pendidikan2. “Staf rentjana bagi In. 
.donesia meliputi 102 orang. 

  
ina BN 

EPRUSHAN RAKIAT AKIBAT 
GANGGU AN GEROIMBOLAN. 
Keamanan pada waktu belakang- 

an ini memang tidak begitu me- 
muaskan”, demikian  fihak resmi 

Gangguan 
ini tidak hanja diderita 

  
'dalam Karesidenan Semarang, tetapi 

kan kerugian didjalan umum antara 
Salatiga dan Tuntang. Kerugian pen- 
duduk “dibeberapa daerah sepertinja 
Salatiga, Ambarawa, Ungaran d.Li. 
tempat lagi ditaksir Ik. Rp. 892.881, 
17. Tjegatan kendaraan bermotor di 
dijalan Jimum terdjadi 13 “kali, sex 
dangkan djumlahnja korban  manu- 
sia 'selama itu ada 52 orang. 

Selaridjutnja didjelaskan, bahwa 
dalam tahun 1952 di daerah2 terse- 
but diatas penduduk telah kedatang- 
an gerombolan pengatjau bersendja- 

dari Den-j 

bana | TCAI| 

donesia antaranja Tah hal pem 
berantasan framboesia, sang: " 
mendapat perhatian. Dalam h: 
agan ini ia telah diminta aan 
dakan kujiah2 pada para dokter2 
dalam tropen. cursus2 dk John 
dopkins University, Baltimore, di 
Columbia University“ di New 
York dan tropen cursus di Rot- 
erdam dan Maatschanpenjx 
3chool di Nederland dan diminta 
pula mengadakan tjeramah2 di 
berbagai Rotary Clubs. 

Setelah ditupdjukkannia peker | 
djaan2 indonesia dalam layangan | 
kesehatan tersebut. diatas, panda | 
1gan sardiana2 dilur nageri.itu | 

pan bahwa Indonesia menduduki 
"empat jang pantas. Mereka puas 
kan hasil pemberantasan  Fram 

boesia dea dalam. hal VD mereka 
Sidak mengira sebelum itu bahwa 
indonesia akan: mempunjai hasi! 
Saik. Djuga lapangan pendidikan 
kesehatan mendapat penghsrgaan. 

Tentang. beberapa perbandi- 
12an Prof. Sutono “ menjatakan, 
bahwa di New York jg bernendu 

|duk 8 djuta orang itu jang ter 
“daftar (disana diharuskan mendaf 
tarkan) terdjangkit syphilis menu 
lar ada Orang, di Inggris ada 
Tit ada di: Swedia ada 412 orang. 
Berapa di Indonesia ? Dikota Su 
rabaja sadja (1 disita penduduk), 
jaitu orang2 jg dirawat dirumsh 

(sakit umum dan ramah sakit kota 
pradia sadja dalam th. 1951 ada 
5.000 orang, jang kedapatan dgn 
djalan pemeriksaan dokter ada 
3.000. orang. . Dalam angka 8000 
orang ini tidak termasuk mereka 
iang tidak pergi kedokter atau jg 

dirawat pada dokter?  partikulir. 
Di antara orang2 jg memberikan | 
darah pada Dinas Transfusi Da 
rah sadja, terdapat 17 Yo. bernenia 
kit VD dan oleh karenanja darah 
nja tidak bisa diterima. 

Andjuran kpd, pemerintah 
Achirnia Sutopo meniatakan 

djanganlah 'Kemsnterian Keseh:- 
fan finegat bassif dan senantiasa 
mendjadi sasaran momok peng 
hematan. Diharap akan denatnia 
didahulukan pekerdjaan? jg telah 
dianggap urgent itu dan supaia 
diberikan prioriteit jang tinggi se 
kali. 

.. Kementerian Kesehatan Hati 
mendjadi motor janz memberi in   

  ta lengkap dan suatu tempo sampai   oleh gen jang terdjadi 3 kali, sepertinja di Amba- 
rawa dan Bringin. 

spirasi dan memberi dororsan pa 
Sa para achli. 

£ 

pun terdjadi pentjurian2 ketjil dan 
dalam hal ini penduduk alamkan 
kerugian I.k. Rp. 452.448,—. Djuga 
beberapa perkebunan telah mendja- 
di sasarannja pengatiau a.l. Djati- 
ronggo, Gebugan dan sebuah. onder- 
neming jang letaknja di Bodja. Ke- 
rugian jang telah dialamkan oleh 
perkebunan2 - itu, ditaksir Lk. 
Rp. 200.000,—. Seralidun demiki- 
an, Pemerintah kita tetap berusaha 
untuk mengatasinja, sedangkan fi- 
haknja Pamong Prddja tetap beker- 
dja sebagaimana biasa, 
SONGKES PEMUDA RAKJAT 
MARRATI 8. 

Pada tgl. 13 s/d Maret ja.d., di 
Semarang akan dilamgsunekan Kong- 
gres Pemuda Rakjat”. daerah V 
(Djawa Tengah). Berhubung dengan 
ini, baru2 ini telah dibentuk sebuah 
panitya perfjelenggara Konggres js. 
terdiri dari 12 bagian jang. dipimpin 
oleh Sekretaris Umum dengan ti 
gas dan kewadjiban jang telah di- 

Disarspmg initentukan menurut program. 

  

Didalam, S3 

   
   

k dan | 
“di Amerika, | 

     

am . Skesehatan. :,Research?yps y 1 
mpunjai kedudukan jang pen-f Oleh menteri Sumitro 

   
   dang 

nj.  Diviaha Kanaan sa 

  

ngan kemenangan: pemilihan djenderal Eisen- 
how er, jang akan .mendjadi Presidan Amerika 

Na kn 

“memberi utjapan selamat : kepada 

Serikat menggantikan 

  

PERNAH KITA KABARK 

an Pertanian diberi tugas untuk 

bako Virginia, akan melebarkan 

maka di Jogjakarta telah timbul     

          
  

   

  

sudah aan 

ok ame ga it 
minggu 

| gaskan, bahwa. duduknja 
ngan Stanyac masih 
nai sjarat2-nja, 
Lamum itu. & 

Sebagaimana djuga hulnia di 

keberatan untuk memberikan 

mereka adalah sebagai “bagian: 
dari proses pembangunan masja 
rakat kita. Kedudukan sebagai 
Suatu negara dalam negara” da 
lam arti adanja .,enclaves” jang 
dikuasai oleh modal “asing itu 
tidak dapat dibolehkan. Dalam 
hubungan, ini oleh menteri Sumi- 
tro di-ingatkan akan  andjuran 
pota keuangan negara, bahwa 
.let alone agreement” tidak dapat 
diteruskan setelah masanja ber 
achir. 

Neratja pembajaran. 

kemudian 
askan, bahwa soal kedua jg pa- 

ling meminta perhatian adalah perlu 

nja kita mendjaga, djangan sampai 
neratja pembajaran kita memperli- 

hatkan saldo rugi jg melebihi maksi 
mum2 jg telah kita tetapkan. Da- 
lam hal inidinjatakannja, bahwa pe 
ngeluaran2 untuk,  invisibles” (dja- 
sa2 dil.) haruslah dibatasi seperlu- 
aja. : 2 : 

Menurut. pandangan dr. 
keberesan pekerdjaan alat2 
adalah suatu sjarat 
beresnja pekerdjaan pemerintah. Ke' 
adaan alat2 itu pada waktu kini ada 
lah mengehawatirkan, dan karena 
itulah djharap bisa ditjapai perbai- 

kan dengan pekerdjaan dan andju- 

Sumitro, 
negara 

jg diketuai oleh Mr. 
Pringgodigdo itu.   

mendjad! berubah dan ada angga | 

  

Disini pula disebut kedatangan 
prof. Smith dari New Zeeland jg ah 
1 dalam soal2 ,.public - administra- 
tion”, dan jg akan tinggal disini 

ma 18 bulan. 
Dalam -segala usaha itu Biro Pe- 

rantjang Negara mempunjai tempat, 

| 12 Pe 
Is « D Jiperb ciki 

Laporan2. 2 Mengenai fevestasi Hampir 

lbin2 lapangan. disitupun tak ada pendapatan 
ke- sampai kini belum diketahui. 

untungan2 jg tjukup kepada mo rapkannja achirnja, bahwa 
dal asing, asal sadja kedudukan j undang2 

    

Meh 

Selesai 

angai an Su mitro atas pertanjaan menerang- 
Ap: 1 keterang: an mengenai politik investasi asing 
ndjak tingkat jang penghabisan. 

dan pekerdjaan jang dilakukan oleh men- 
teri2 Djuanda, Sumanang dan Sumitro serta Mr, Sjafrudin Pra- 

diharap akan dapat selesai 
alam buhungan ini oleh menteri : 

persoalan minjak misalnja, 
sedang dalam tingkat perundingan menge- 

hanjalah suatu keadaan 

Bahan2 kini 

“dalam “waktu 5-6 
Sumitro  dite- 

Tni de- 

sauja dari patokan2 |) 

“ 

jg penting sekali, karena 
nasignal bangsa 

misalnia 
kita 

Diha- 
rentjana 

anggaran belandja hendak- 
nja lekas diselesaikan oleh parlemen. 
karena persiapan? untuk  rentjana 
anggaran belandja guna 1954 sudah | 
harus dimulai sedari sekarang. 

Pemogokan 
Sarbupri 

Tidak Djadi Diteruskan 

. MENTERI PERBURUHAN 1. 
Tedjasukmana afas 
menerongkan kepada pers, bah 
wa P4P telah menjerahkan kepa 
danja untuk menjelesaikan perse 
Iisihan dengan Sarbupri mengenai 
upah surut buruh2 perkebunan 
Sumatera Timur, jang oleh mente 
ri perburuhan tidak akan diberi   

mutlak untuk j | 

telah ditjapai persesuaian. Perun 

ran2 jg akan diperoleh dari panitia .. 
A. Karim pada pokoknja uang jang dimaksud- 

kan itu tidak akan diberikan lang- 
sung kepada buruh tetapi disimpan 

' 

BERITA PENANGGALAN.. 
'—— Hari Rebo Wage jang ditanjakan 

18 Maret 1925 ataul. itu djatuh tgl. 
tgl. 22 Ruwah tahun Dal 1855. 

Langganan di Madjenang. — Tgl. 

24 Sapar hari Djumahat Pon tahun 
1857 (bukan 1858) Masehi adalah 
tgl. 3 September 1926, wuku Pe- 

rangbakat, mangsa Katigo. 
Langganan di Karangpanas, Se- 

marang. — Tgl. 18 Diuli 1932 ha- 

rinja Senen Pon, Hidiroh tgl. 14 Ra 
bingulawal 1351, Djawa tgl. 12#Mu- 
lud tahun Dal 1863, wuku Sinto, 
mangsa Koso. 

Pamengnan. No. 25K do Temoi 
— IL. Hari Djumahat Pon bulan Mu- 

lud 1829 tahun Djimawal  djatuh 
tgl. 12. wuku Tambir, mangsa Koso. 
Masehi tgl. 21 Djuli 1899. fi. Ds 
dalam bulan Puasa djatuh tgl. 
Wuku Mondosio, ' mangsa ea 
Masehi tgl. 12 Djanuari 1900. 

Langganan sdr. W. Solo. — Tgi. 
(24 Mei 1930 harinja Saptu Paing, | 
idem 1931 Minggu Paing. 

Langganan No. 2177 di Jogja. — 
Hari Djumahat Pon tahun Djimakir 
1858 tidak terdapat didalam bulan 
Dulkangidah, tetapi “didalam bulan 
Sawal djatuh tgl. 29 wuku Tambir, 
mangsa Kasadoso, Masehi tel 207 
April 1928. , 

LUR. An PESIGITAN 
DIBUNUHI, 4 

Didapat kabar dari Kendal, bah- 
wa malam Senen jl. gerombolan 
pengatjau jang belum diketahui ba- 
njaknja telah serbu rumah lurah Pe- 
sigitan daerah Bodja dan membunuh 
Jurah tsb. serta merampas harta- 
bendanja. P 

Pengatjad2 kemudian menghilang 
kearah Selatan dengan tiada mene- 
mui perlawanan. 

PERUMAHAN BURUH DJAW. 
SOSIAL SMG. 

Oleh Djaw. Sosial Semarang 
beberapa hari j4. telah dimulai 
mendirikan “perumahan buruh 
didekat Asrama Djiwa Baru dja- 
"lan Sendjojo, jang memakan be- 
aja Na Rp. 200.000.-  Dite- 
rangkan. bahwa perumaban bu: 
ruh ini, tjorak nja berlainan seka 
Ii dari pada perumahan buruh 
jang didirikan "oleh Kantor' Penju 
tuh” Per huruhan Dja wa. “Tengah 

Adapun mercka jang akan dapat 
tempat di perumahan perburuh- 
at. Dinwatan Sosial “ini adas 
lah buruh | kasar. jang KP3 
da waktu siang bari bkerdia ta 
di tide k mem: unjak tempat, ting- 
mal Rumah buruh ini tidak dibi- 

      kin tersendiri, t“o1 sebuah gedung 
besar jang £ selandjutnja, dibagi da- 
lam beberapa petak, 4 

7 

      

1 

kan langsung kepada buruh.. me 
lamkan hendak digunakan untuk 
keperluan sosial. . 

Menurut menteri kini dengan 
'fihak Sarbupri pada  pokok2nja 

| Yajasan Urat, belakangan 

pertanjaan | 

Diantaranja jg organisasinja telah 
(tersusun baik dan mempunjai modal 

1g agak patut, adalah N.V. Tani. dan 

keduanja 
| digabung mendjadi satu dgn. mem- 
pergunakan namanja jg disebut ter- 

acbir. 
Beberapa bulan ig lalu, 

»Perrin” . mengadakan pertemuan 
dengan wakil2nja organisasi perke- 
bunan rakjat, dibawah pimpinan Pe- 
merintah daerah, melulu utk. mem- 
bitjarakan langkah? jg akan diambil 
oleh Perrin didalam daerah  Jogja- 
karta. Tetpi rupa?nja soal2 jg dibi- 
tjarakan, masih bisa merupakan 
gambaran jg tegas bagaimana tjara- 
kia kerdja sama antara  usahanja 
Perrin dalam daerah Jogjakarta dgn. 
organisasi perkebunan di Jogjakarta, 
terutama dengan Urat. Dan djustru 
karena ini, setelah, ada kabar2 bah- 
wa  Perrin dalam waktu pendek 
akan memulaikan pekerdjaannja, da 
lam fihaknja Urat telah timbul ber- 
bagai persoalan, ig perlu lekas? men 
dapat perhatian dan diselesaikan. 

Jang perlu. diketahui, bahwa ke- 
imungkinan langkah2 ig akan diam- 
ibil oleh Perrin dalam memberikan 
Lpimpinan kepada usaha2 rakjat dlm. 
| perkebunan tembako Virginia jang 
| telah mendapat succesidi Djawa-Ti- 
mur, tidak bisa didjalankan - dida- 
lam daerah - Jogjakarta, karena di 
Djawa Timur, Pertin hanja berhada 
pan dengan perkebunan rakjat per- 
seorangan, hingga Perrin bisa men- 

dapat keleluasaan. tjukup, tetapi ti- 
dak demikian halnja didalam dae- 
rah Jogjakarta, jg lebih dahulu dari 
datangnja Perrin, sudah berdiri or- 
ganisasi2 rakjat jg teratur, 
sudah mendapat kredit 

Pengurus 

  
malahan 

dari Peme- 
rintah banjaknja Rp 400.000, dan 
dengan. tenaga sendiri sudah" bisa 
mempunjai dapur pengeringan di 8 
tempa.f 

Fihak Urat telah menjatakan pen 
dapatnja, bahwa dalam soal2 jg me 
ngenai tehnik, ia bersedia ditjampuri 
oleh Perrin, tetapi dalam soal2 lain 
jg sudah bisa berdjalan baik, terutu 
ma dalam soal pendjualan hasil, me 
rasa sangat keberatan bila diharus- 
kan dengan djalan melalui Perrin, | 
karena dengan demikian ia merasa 
seakan-akan hak kebebasan menda- 
patkan dan- memilih pasar, mendja- 
di diperkosa. 

: Tantan. Virginia 

Banj ak Dibutuhkan 
Usaha PERRIN. Di Jogjaxa, ta Kandas - Orga- 
nisasi Penanaman Tembakau Se-Daerah Sed'a 

Menerima Bantuan Teknis Sadja 
Soal2 Pendjualan N: 

karta, dimana dahulu mendjadi la pan NG 
ming tembako Wanudjoja dan So rogedug 
punjat areal 800 ha. Sebagai dike tahui, 'bahwa sedjak kedua onder 
neming ada tanda2-nja tidak lagi akan meneruskan perusahaannja 
berhubung dengan kerusakan bargunan2-nja sebagai akibat bumi 
hangus, terutama dalam soal perubahannja hak tanah di Jogja- 
karta, hingga karenanja maka tanah? konversi mendjadi 

  

tata Lurus Sen 

AN bahwa Jajasan sPerrin”, ja 
lah satu2-nja badan hukum setengah resmi, jang oleh Kementeri 

memberi bimbingan kepada usa- 
ha2 rakjat dalam soal perkebunan, terutama dalam berkebun tem 

sajapnja kedalam daerah Jogja- 
pekerdjaannja Oonderne 
jang sama sekali mem 

hilang, 
organisasi2 rakjat jang mentjoba 

meneruskan tanaman tembako V irginia, 

datang ini akan menga lapa 
ngan untuk meluaskan areal, ka 
rena sudah ditentukan — dalam 
djangi bahwa pada tahun ini 
Urat memperluas. areal. de 
ngan kejakinan bahwa Pemerin- 
'tah akan “bisa memberikan tam 
bahan kredit, karena dgn mekhat 
hasil usahanja pada tahun jang 
lalu, dan kenjataan djuga bahwa 
Urat sudah bisa membajar ter 
mijn pertama dari angsuran  kre 
dit tersebut, “banjaknja Rp 80. 
000, sesudahnja diambil keuntu 
ngannja, maka njatalah bahwa 
Urat mempunjai hak. hidun dgn 
harapan jang gilang-gemilang. 

    
    

  

. Masih banjak perminta 
an Virginia. 

Dengan meluaskan areal itu, 

sama sekali tidak ada kechawati 

ran kelebihan produksi tembako 
Virginia, karena sudah bukan ra 
hasia lagi, bahwa B.A.T. pada 
tiap2 tahun membutuhkan. tem 
bako Virginia 120.000 ton, se 
dang sampai sekarang di Indone 
sia baru bisa menghasilkan Lk, 
40.000 ton sadja, hingga karena 
itu tiap-tiap tahun B.A.T. terpak 
sa mengimport tembako Virginia 
dari luar negeri Ik. 7070 dari ke 
butuhannja. 

Melihat angka2 ini, maka per 
kebunan tembako Virginia mem- 
punjai harapan jg sangat bagus, 
dan sesungguhnja tidak ada ala 
san orang merasa chawatir tidak 
mendapat pasar, meskipun dalam 
pasar tembako Virginia, pengaruh 
B.A.T. sangat besar, terutama bila 
Pemerintah mau memperhatikan 
tentang proteksi dan Tapa ya 
deviezen. 

Selandiutnja fihak itu mendjelas- 
kan, bahwa Urat akan mendesak: ke 
pada Pemerintah daerah, supaja sele 

'kas mungkin, sebelum Perrin riemu 
laikan usahanja di Jogjakarta,/ me- 
ngadakan lagi pembitjaraan “untuk 
menentukan batas?nja apa jg dikata 
.kerdja sama ,,antara organisasi per 
kebunan rakjat umumnja, Urat chu   Setelah mendapat pengalaman ma- 

ka pada tahun jl. ini usahanja Urat 
telah mendapat kemadjuan jg sangat !   dingan dgn mereka masih akan 

dilandjutkan terus. 

Menteri “ menerangkan bahwa 

menggirangkan, “dan kalau kridit ' 
ig diberikan oleh Pemerintah bisa 
datang dalam waktunja jg betul, ti- 
dak terlambat hampir setengah ta- 
hun, keuntungan2 jg didapat akan le   

dibank. Mengenai tjara bagaimana 
uang itu nanti akan dipergunakan- 

sela Ija, masih akan dirundingkan lagi 
dengan fihak Sarbupri. Berdasarkan 
'persesuaian diatas itu, menteri me- 
ngatakan, bahwa pemogokan jg di-' 
|rentjanakan akan dimulai pada tgl. 
25 Djanuari jad. Sebagai aksi protes 
Sarbupri, tidak akan djadi dilang- 
sungkan. , : 

Menteri ' penerangan “ Mononutu 
atas pertanjaan menerangkan bahwa 
soal perselisihan dengan Sarbupri ini 
masih belum mendjadi atjara kabi- 
net. Soal ini akan diselesaikan chu-j bila lapangan perkebunannja 
sus dleh menteri perburuhan sendiri 
dan sudah tentu dengan pengetahu- 
an perdana menteri, demikian men 
teri Mononutu. 

ARYA NA 
Adi aini 
  

KENDAL 
PEMBUNUHAN JG NGERI. 

“ 

Belum lama. berselang didesa 
Margasari, — Ketjamatan  Patebon 
Kendal telah terdjadi pembunuhan 
Jang ngeri. Ketika adiknja Arip jang | 
mempunjai sakit ingatan bernama 

M. mengundjungi rumahnja, karena 
kangen dan bermalam, ternjata pada 
malam itu djuga, M. telah dibunuh 
oleh - Arip, Kepala M. telah 
terpisah dari badaanja. Esok hari- 

nja setelah terdjadi itu, seorang lain- 
nja . jang - mengetahui. Arip. telah 
mengeluarkan air mata dan tanja 
padanja, Arip telah mendjawab bah- 
wa ja sudah melakukan perbuatan 
itu. Pengusutan selandjutnja meng- 
undjukan, bahwa kemaluannja Arip 
pun- dipotong sendiri, tetapi ia tidak 
meninggal. Dengan segera korban? 
itu lalu diangkut kerumah sakit un- 
tuk ditolong. 

Harga Barang Gon- 
tjang 

| Pada hari2 jang belakangan ini 
orang telah meolihst kesibukan di 
dalam dunia perdarangan di Se- 
marang, Harga pelbagai barang 
Tarungan kethatan goniisng dan 
heherapa antaranja  senerti kain. 
bala vetjah, barang terbikin dari 
Koe. (koramataka dah,nia nya tes 

lah naik. Tidak banjak saudagar 
telah melanas harang — denangon 

"fa kalan Odok den harsa naik. 
Bukan sadja hal ini terdiadi me- 
naensi horong2 — tersobnt atas. 
Iemikian dijaga harann makanan 

senerti beras, Iouk nouk, sohiap 
Ojusa Hail naik herranja, Dalam 
poa Iin arab berbatas Ade kah   snata kemungkinan akan tertp 
dinja apa2 jang menrenai soal 

“guhpun demikian, dihitung “dari kal 

bih bagus daripada sekarang, kare- 
na Urat bisa menahan harga. Sung 

kulasinja usaha, maka  panenan ta- 
hun jg lalu ini telah bisa menghasil 
kan lipat dua kalinja daripada ha- 
siI2 jg didapat, bila tanah?nja peta- 
ni ditanami gadu atau lain matjam 
hasil bumi. 

3 

Urat akan periuas areal 
TJ ja Ken. 

Selandjutnja dari fihak Urat 
dinjatakan, ia merasa keberatan 

jg 
akan dikerdiakan oleh Perrin itu, 
mendesak Kepada daeraht2 “jang | 
sekarang sudah mendjadi daerah | 
nja Urat, dan pada tahun jo-akan 
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DJOKJA 
BANTUAN UNTUK MADJE- 
LIS LUHUR TAMAN SISWA. 

Menurut kabar dari Kemente- 
rian P.P.K., selama tahun pela- 
djaran 1951/1952 oleh kemente- 
rian itu telah diberikan bantuan 
kepada Madjeits Lunur Persatu- 
an Taman Siswa di Jogjakarta gu 
na beaja penjelenggaraan a) 53 
5.R. b). 64 S.M.P/ "c). 8 SMLA. 
D3 SGB, dang). L S.G.A. Be 
rapa djumlah. bantuan itu tidak 
diterangkan. 

Selain itu dikabarkan, bahwa 
kursus B. I Banasa Djawa di Su- 
rakarta sedjak tanggal 1 Septem- 
ber 1952. dengan surat putusan 
Menteri P.P.K. ditetapkan seba- 
gai kursus partikulir. 

  

tembako 

susnja disatu fihak, dan Perrin di- 
|lain fihak, karena menurut sedjarah 
inja Perrin pada waktu didirikan 
oleh Menteri Pertanian Sadjarwo da 
hulu, melulu untuk memberi perlin 
.dungan kepada perkebunan  rakiat 
daripada “ desakan — onderneming2 

asing, jg politis mempu- 
njai hak bekerdja kembali, djuga de 
sakan? dari fihak itu jg bersipat 
ekonomis. Dengan demikian, maka 
Organisasi perkebunan rakjat jg su- 
dah bisa berdiri sendiri, djuga sudah 
dapat mengatasi kesulitan? jg bera- 
sal dari desakan Oonderneming2 
asing sebagai jg dimaksudkan itu, 
tidaklah semestinja Perrin terlalu ba 
njak menjampurinja, terutama jg bi 
sa merugikan kepentingan dan dja- 
lannja “organisasi. bila tidak - me- 
mang diminta. Sebatiknja, organisa- 
si2. perkebunan rakjat, mempunjai 
hak untuk meminta bantuan kepada 
Perrin dalam hal2 jg memang ' sa- 
ngat dibutuhkan, untuk kesuburan 
usahanja. demikian Koresponden 
SUARA Mn menulis dari 

Jogjakarta. 

SOLO 
UDJIAN KETANGKASAN 
BADAN TINGKAT A. 

Sedjumlah 664 murid dari S1 Se- 
kolah Rakjat seluruh — Kabupaten 

Wonogiri jg. terdiri dari 582 orang 
putera dan 82 puteri, baru2 ini telah 
menempuh udjian ketangkasan ba- 
dan tingkat A. jang diadakan oleh 
Inspeksi Pendidikan Djasmani Ka- 
bupaten Wonogiri. 
Karena kurangnja latihan serta 

kurangnja alat2 jang diperlukan un- 
tuk latihan itu, dari djumlah terse- 
but hanja Julus 257 orang. jalah 225 
putera dan 32 puteri. 
Kepada mereka jg. telah lulus, di 

berikan idjazah' ketangkasan badan 
Itingkat A. 

Du A PABRIK DITUTUP, 
Dalam suratnja jang telah dikirim- 

kan kepada instansi di Kudus oleh 
pemilik Paberik Rokok Kretek Tjap   
  

mesan, 

Djuga bisa pese 
/ seperti reng usu 

Pesenan bisa dju   ekonomi dan keuangan? 

ui Sain     

Pesenan 2 hari dapat selesai 
BUSSEN. CARROSSERIE : 
Harga mulai Rp. 14.000,— s/d Rp, 18.000,— 
AUTOLETTE CR, 
Harga dari Rp. 4,590,— s/d Rp. 
Djuga bisa bikin KAP2 untuk PICK-UP, IErp, 
LAADBAK dil.I. menurut segala mgpal dari pe- 

Dikerdiakan oleb tukang2 

Toko ,,Excelsior" N. V. 
Purwodinatan 36 

Guna penjelenggaraan kursus| Sabuk” dan ,,Olivah” diterangkan, 
tersebut Kan Jajasan ..Saras-' karena sukarnja bahan. rokok, maka 
wati" di Surakarta diberikan ban terpaksa dua paberik itu ditutup. Ini 
tuan selama tahun  peladjaran| berarti, bahwa 350 buruh telah 
1952/1953. nganggur. 

Machinale Houtzagerij & Meubelindustrie 
3 .. 5 “9 

»sTan Tjioe Swan” N. V. 
Rjl. Deli No. 12 Telp. 1648 

MEMBIKIN : 

LAADBAK : 312 Ton kwal. baik e 

      

harga Rp, 4. 680 

9.000, — 

jang berpahgak: iman 
n kajn2 djati menurut pesenan, 
k d.LLnja 
iga pada 

- Telp. 1997, Semarang.   
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“Lk. 40 meter dan mengantjam akan 
| terus duduk -disitu selama-lamanja, 

| Amerika Berharap Meng- | 
gunakan Pasukan Kuo- 

Na ea an Yi aan paintang i'hn Perang 

tjangkan masalah? 

.. Setengah djam 

$ F3 1 ., - “, - 

y: 8 Konndaltan dan Laboratorium penje 
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a 5 Bi 5 

£ P3 

n 5 orang pemimpin militer, 

23 

Seorang bangsa Polandia jang mau 
masuk ke Amerika, tetapi karena 
sjarat-sjaratnja tidak “bisa. dipenuhi, 
chawatir akan diusir kembali ke Po- 

landia oleh “para pegawai imigragi 
Amerika. Sebagaf protes, orang itu 
tadi, terus memandiat tiang menara 
kantor “imigrasi tadi jang tingginja 

kerjuali djika dapat djaminan bahwa 
ia tidak akan dikembalikan. 

2 . 

  

militer lainnja telah men 

mana, Tidak k dari 6 or 

tar Djurubitjara State Jepar 
Jangkapan2 Baru2 Ini Di : 

a Pentin, " Sedjak, Proses Trotzky: Kata Moskow -— IP ina Ya Au 
1 jat—Londen Mengemukakan Angka2 Serta .BuktiZ 

| Russia Tidak Tjotjok Dengan Kenjataan 
Bina Pn 3 2 : An K3 € Ia Aan i 5 H3 Ra : a 

' PENGUMUMAN RUSIA p ada hari Selasa bahwa 9 orang dokter dalam tahun 
pembentuk komiofor m, Andrei Zdanov dan kemudian bersekongkol un 1 

adalah berlawanan dengan kenjataan, bahwa sedjak 
Ik, 22 OK ni inggal dunia dan sebagian besar diantaranja men 

Calam usia masih muda jang pada umumnja tidak diketahui akan sebab2nja, nit 
Press mewartakan hari Sela lisa dari London. Daftar jang meninggal diantara pemimpin2 militer 

sedjak tahun 1948 tidak kurang dari 34 orang marsekal dan djenderal serta 5 orang laksa 
L diantaranja meninggal dalam usia tidak lebih dari S5 tahun, bah: 

diantaranja masih 36 ta hun. : Ia 
aa an maan 

| Diantara — djenderal2 tadi dan 
mungkin lebih daripada orang? jg|53 
sekarang ini di Rusia adalah Alex- 
ander Andranov, seorang  sardjana 
Rusia dalam pembuatan projektil2 
jg dapat dikemudikan. Ia mening- 
gal dalam usia 51 tahun. 

Sebagian besar tidak diterangkan 
akan sebab2 kematiannja. Dari seki- 
an banjaknja itu, hanja dikatakan, 
'bahwa mereka ,.meninggal dunia de 
ngan tiba2” Beberapa orang ,dikata 
kan meninggal akibat luka2ejg dida 
pat semasa perang. Daftar daripada 
nama2 pembesar2 militer tinggi Ru 

'Isia jg meninggal dalam”tahun2? bela 
kangan ini, meliputi nama2 sekian 
banjak opsir2 tinggi jg terkenal da- 

Ham perang dunia kedua. 

Marsekal Tolbukin, ig megang 
anan penting ketika tentara 

beman dihantjurkan di Stalin 
ad dan jang membebaskan lem 

bah Donetz, meninggal kira-kira 
Setahun kemudian sesudah Zda 
nov. Selama tahun itu djuga ber 
turut telah meninggal marsekal 
Rybalke dan marsekal Shapposhni 
kov, jang memimpin gerakan ke 
tentaraan di front Timur. Bebera 
pa orang militer lain jang mening 
gal dalam waktu bersamaan ada 
lah djenderal - Chernyakovsky, 
djenderal jg paling muda dalam 
tentara Rusia dan jang pertama 
jang memasuki Djerman sesudah 
kalah, selandjutnja  djenderal2 
Kruitkov, Romanenko, Stopenov, 
Tulevsky, Rogov dan Baryshev. 

Daftar kematian dalam tahun '50 
hampir sama pandjang dengan ta- 
hun 1949, jakni hanja kurang se- 
orang. Pada penutup tahun telah 
meninggal lagi 4 orang djenderal 
dan 2 orang laksamana. 2 

Daftar kematian jg agak besar di 
antara Opsir2 tinggi adalah dalam 
tahun 1951, dalam mana terdapat   George Yeh: | 

Total End Kominisme 
HN Pt 

MENTERI LUAR negeri Tai | 
wan (Tiongkok Nasionalis) Geor | 
ge Ych, sekembalinja di  Taipeh | 
hari Sciasa setelah mengundjungi | 
Amerika selama tiga bulan mene | 
rargkan, bahwa Amerika Serikat | 
berpengharapan dapat  mengguna : 
kan pasukan2 Kuomintang dim : 
perang total terhadap komunis, | 
meskipun pasukan?2 itu tidak dibu | 
tuhkan untuk digunakan di me 
dan perang Korea. ia 
Tetapi ia menjangkal bahwa se | 

lama pembitjaraan dgn presiden , 
baru Eisenhower dan bakal men ' 
teri luar negeri Amerika, John 
Foster Dulles ada diperbintjang | 
kan tentang pengerahan pasukan2 | 
Knamintang. ! 

Diterangkan olehnja bahwa masa- 
. Jah itu hanja disinggung sepintas la 

la sadja ketika mereka memperbin- 
umum jg ber- 

sangkutan — dengan perhubungan j 
Amerika-Tiongkok Nasionalis dan 

perkembangan? didunia. 

sekembalinja di'i 
Taipeh, menteri Yeh berkundjung | 
kepada presiden - Chiang Kai Shek ! 
untuk memberi laporkan sebagai j 
pemimpin delegasi ke persidangan | 
umum PBB : 
Dalam “konperensi pers dilapa-! 

ngan terbang, Yeh lebih tandiut me 

    

4vesv, Indoyk dan Molin dan 
'mana2, Zayatz dan Romanov. Usia 
(daripada jg telah meninggal 
itu adalah seperti 

15 orang djenderal, 3 orang laksa- 
j mana jg terpenting, beberapa orang 
penduduk preman terkemuka dan 3 
Orang opsir : 

tagak rendah, seperti djenderal Medi-j Selasa menganggap berita jang disi- 
laksa-jarkan oleh kantor pekabaran Rusia 

»Tass' mengenai komplotan ,,organi 
dunia sasi teroris dilapangan kedokteran” 

kolonel f untuk membunuh pemimpin2 Soviet 
tahun, |Rusia, sebagai suatu peristiwa jang 

Terebih 49, Gopenen- (penting sekali. 

tinggi jg berkedudukan 

berikut: 
djenderal: “ Yakolevich “55 
Sahharev 55) 
ko, 50, Maslev, - Kurekhin S4: let- 
nan djenderal: Korchagin 53 tahun. 

Konnov, 51 Ryazamov 32, Kamkov 

  

nerangkan, bahwa pemerintah Eisen 
hower akan melaksanakan “ politik 
ig positif dan tegas terhadap perang 
Korea dan pemberantasan terhadap 
agresi komunis di Timur  Djauh. 
«Kalau tidak demikian, maka bukan 
sadja orang2 Tionghoa ig merdeka 
akan ketjewa, tetapi djuga bangsa? 
merdeka Jainnja”, demikian” kata- 
nja. 

Mengenai djalannja persidangan 
umum PBB, George Yeh berkata, 
bahwa jg penting sekali jg telah di- 
tjapai  Anterika, ialah kejakinan 
PBB bahwa PBB tidak akan dapat 
bekerdja sama dengan organisasi du 
nia itu, 

Kemudian ia menjatakan penda- 
pat, bahwa dengan tiada Sovjet Ru- 
sia PBB akan dapat bekerdja” lebih 
baik. Katanja, Sovjet Rusia tidak 
akan menerima sesuatu usul untuk 
mengachiri perang Korea: Katanja 
pula, bahwa menurut petundjuk2 se 
karang ini, agaknja Rusia. bermak- 
sud mengundurkan diri dari PBB de 
ngan sukarela. (Pia—CNA). 

Chasiat Air Ludah 
Untuk Diagnose Kedokteran Diantaranja Me- 
mudahkan Penjelidikan Penjakit Seseorang 

Pemeriiluan, air ludah jang 
tuk mengetahui keadaan kesehatan seseorangpun telah 

dilakukan sefjara sederhana un- 
dilapor- 

kan dalam Convensi American Association for the Advancement 
of Science Dr. Frances Krasnow,seorang ahli  kimiah-hajat (bio- 
chemist) mengatakan bahwa hasil pemeriksaan itu telah dapat 
dipergunakan dengan memuaskan untuk mengetahui tanda2 pe- 
njakit2 Big, menua, yana “jang mendjadi keras, serta 

». Krasnow menjatakan selandjutnja, bahwa hasil pe djantung. 
sakit 

meriksaan ita merintis djalan kepada kemungkinan untuk melaku 
kan pemeriksaan keadaan kesehatan 
memakan ongkos dimasa depan. 

Setjara mudahnja' sekali pemerik- 
saan jang dilakukan oleh Dr. Kras- 
now itu membuktikan bahwa bagian? 
luar dari susunan tubuh manusia 
mendjadi lain dari biasa, 
pat penjakit biasa. : g 
. Istimewa selama 20 tahun melaku 

5 kan penjelidikan pada Balai Pergu- 
Tinggi Columbia, Guggenhein 

“lidik di Newark, New Jersey, Dr. 
'asnow dapat membuktikan bebera 
Zat air ludah jakni zat choleste- 

n protein dalam air ludah ma 
mbah banjak bila ada ter 
atu penjakit pada tubuh 

riksaan itu ter- 
aan. bahwa dengan 

udah orang dapat 

nja tanda- 
atiteit 
pem 

     

    

njakit dan sak 
dari pada de 

| rah. “Dan hal in 

  

: iksaan da- 
cmungkinkan di 

“Preventief dengan 
segera... Dauh 

0 Selain daripada in pemeriksaan 
air ludah itu dapat dilakukan lebih 

   

| ficpat daripada pemeriksaan darah, | 
@paragi tidak pula menimbulkan ra- 

membuk 
al atau pro. 

bila terda- | 
4 TA 1 

manusia dengan tidak banjak. 

tein bertambah banjak dalam air lu- 
dah orang jg. tidak sehat badannja. 
Biasanja zat ini 3096 lebih banjak 
ae jang dapat ludah orang sg 
nat. , 

| Pemeriksaan itu dilakukan dengan 
meletakkan air Judah diatas kertas jg 
sudah diberi sedjenis obat dan warna 
kertas jang disebabkan air ludah itu 
memberikan djumlah cholesteral dan 
protein jang ada dalam air ludah itu. 
| Orang2 jang berdjumlah zat cho- 
lesteral dan protein dalam badannja 
'tidak normal telah diobati oleh Dr. 
Kranow sampai djumlah itu men- 
djadi normal kembali. Usaha ini, ka 
tanja, telah didjalankan dengan berha 
sil dengan memberikan kepada sisakit 
diet istimewa, mandi dan istirahat. 

ELIZABETH TAYLOR BER- 
SALiN. 

Pintang pilm. jang dilahirkan 
di London, Kuzabeth Taylor jang 
nikah dengan bintang pilm Mi- 
|chaol Wilding peda hari Rabu te- 
lah melahirkan seorang putera da 

lam ramah sakit di Santa Moni- 
da, Bulan muka Elizabeth ber- 

nsia 21 tahan, 
Kesehatan  Kiizabcth 

djururawat, adalah baik, 

   

  

    menurut 

| mendengar 
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demikian L 

laksa- 

53: Yurin 54: laksamana: Akulin | engan senjum 
ng Skriganov 57, Christesserdev 

Dalam tahun 1952 banjak pula 
militer jg. meninggal tetapi tidak se- 
banjak tahun? sebelumnja. Diantara 
nja terdapat marsekal Choi Balsan, 
perdana menteri Mongolia, jg tak 
dapat ditolong .oleh dokter2 di 
Moskow. EA ATA PARU AN 

Reaksi kementerian luar 
negeri Amerika. 

Dari Washington Reuter: me- 
wartakan, bahwa djurubitjara ke 
menterian luar negeri Amerika 
hari Selasa menerangkan, bahwa' 
penangkapan sedjumlah  dokter2 
Jahudi oleh pembesar? Rusia atas 
tuduhan melakukan ,,sabotase di 
lapangan “ kedokteran” 
adalah tindakan baru dalam kam 
panje pembesar2 Rusia baru2 ini 
terhadap masjarakat Jahud?”. 

Djurubitjara tadi Michaei Der 
mott selandjutnja menerangkan, 
bahwa fihak Rusia sekali lagi 
nenggunakan tjara2 jg telah bia 
a mereka lakukan. 

..Motif jang sesungguhnia dar! 
uduhan itu belum diketahui”, de 
nikian katanja, ,,tetapi fihak Ru 
sia menggunakan teknik tuduhan 
nja itu dengan perkataan ,.sabo 
tase dilapangan kedokteran”. 

Sebagai  tjontoh  djurubitjara 
tadi mengatakan, bahwa ketika 
dilakukan pembersihan dalam ta 
hun 1937 di Moskow, pengarang 
Rusia Maxim Gorki telah men 
djadi korban. .,sabotase dilapa- 
agan kedokteran” oleh lawannja 
Stalin. 

Semakin lama kian tegas, bah 
wa tuduhan? Rusia seperti seka 
rang ini tentang adanja komplo- 
tan kaum Zionis merupakan n« 
lundjuk bahwa pembesar? Rusia 
semakin tjemas akan keadaan jg 
semakin tidak aman”, demikian 
Michael Dermott: : 

Kata Moskow: Peristiwa 

penting. : 
Kalangan2 Rusia di Moskow hari 

Kalangan2 tersebut menerangkan, 
bahwa terbongkarnja rahasia itu ada 
lah suatu petundjuk, bahwa ,,organi 
sasi2 Iuar' negeri” masih sadja ada. 

Berita - tentang ' penangkapan 
orang dokter Jahudi itu dimuat de 
ngan huruf2 besar hari Selasa da- 
lam semua surat2. kabar Rusia. Sam 
pai sekarang rakjat tidak mengeta- 
hui sesuatu apa, tetapi pada umum 
nja peristiwa tersebut dianggap pa- 
ling penting sedjak proses Trotzky 
tahun 1937. 

Dikatakan bahwa pemeriksaan. ter 
hadap 9 orang dokter itu harus dila 

kukan dimuka umum dan kalangan2 
Sovjet hari Selasa menjebut persama 
annja dengan proses di Praha baru2 
ini, dalam mana tersangkut pula 
orang2 Jahudi. 

Dalam harian2 Rusia diandjurkan 
dengan sangat supaja pemerintah te 
tap waspada, karena Sovjet Rusia de 
wasa ini masih dilingkungi oleh ne- 
gara2 kapitalis. 

Kesan di Wina, 
Kalangan2 kedokteran di Wina 

pada hari Selasa merasa  tjemas 
mendengar berita2 penangkapan 
9 dokter di Rusia itu dan tudu- 
ban2 jang diberatkan kepada me 
reka. 

Pada umumnja mereka "berpen 
dapat, bahwa tidak seorang dok 
ter jang menganut politik apapun 
djuga mau melakukan perbuatan 
sebagaimana jang #dituduh Rusia 
itu. 8 

Salah seorang ahli penjakit 
kanker di Austria, dr. Leopold 
Schoenbauer menerangkan, bah 
wa selaku seorang dokter ia sedih 

berita itu, terlepas 
dari kenjataan apakah tuduhan 
itu benar atau tidak. | 

Kalangan2 Jahudi di 
Austria. : 

| Kalangan Jahudi dari partai 
komunis di Austria, hari Selasa 
malam djuga terperandjat mende 
ngar berita2 penangkapan itu. Se 
bagian “besar dari kader partai ko 
munis di Austria adalah keturu- 
nan orang2 Jahudi. 6 

Kedua orang pemimpin redak 
si harian partai komunis di Aus 
tria adalah orang Jahudi. Demiki 
an pula pemimpin fraksi partai 
komunis dalam parlemen dan 22 
dari 27 orang anggota sentral ko 
mite partai komunis Austria. g 

' Sedjumlah besar orang2 Jahudi 
dari Kelas pertengahan dan kaum 
tjerdik pandai, terutama di Wina 
turut mendjadi anggota partai 
komunis. (AFP -UP - Aneta) 

"PEMERINTAH Amerika Serikat 
pada hari Selasa menjokong penuh 
peringatan Djepang kepada Rusia, 
bahwa pesawat2 "terbang Rusia akan 
ditembak, apabila penerbangan di 
atas 'wilajah Djepang  dilandjutkan 
terus. 

Kementerian luar negeri Ameri 
ka dalam suatu pengumuman  res- 
mi menerangkan bahwa pesawat2 
terbang asing berkali kali telah: ter- 
bang diatas wilajah Diepang dipu- 
lau Djepang paling utara, Hokaido. 
Pemerintah Djepang telah membe-   

“agaknja | 

sangan mendjadi  sardjana-kepala 

"gunakan untuk memantjarkan tja 

Gl. 

'duk' asli Afrika jang ,.setia” kepa 

  

  

Sk 

   
jl 

merangi 

dirintis oleh sendjata atom 
tu ,,radio-active cobalt”, sebuah 

-. Laporan mengenai kemadjuan 
baru itu diberikan oleh Dr. H.D. 
Bruner, jang sampai waktu bela 

pagian Medical Division “pada 
Dak Ridge Institute of Nuclear 
Studies, dimana dia ' mempunjai 
rubungan rapat dgn penjelidikan 
tom untuk keperluan pengoba- 
tan. Sendjata baru untuk pemban 
trasan kanker itu jang masih da 
lam taraf pembentukan dan pe 
njempurnaan adalah radio-active 
Suropium. Cesium dan Caliun. 
Masing? itu pada dasarnja sama 
adja dengan radio active cobalt 
0 — jang sekarang terkenal dgn 
sebutan ,,bom cobalt” jang diper 

haja terhadap bagian? tubuh. jg 
Jihinggapi kanker. Lo Ia, ! 

Pada beberapa banjak' rumah | 
sakit diseluruh Amerika Serikat, 
:obait 60 itu sebentuk togam me 
yjerupai badja telah didjadikan 
radio-active derigan — meletakkan 

Tangan Besi 
Inggeris 

Di Kenya 
DELAPAN ORANG  pendu- 

- 

da pemerintah Kenya telah mena 
kut-nakuti suatu gerombolan Mau 

di baraf-laut Nairobi dan berha 
sil menawan 18 orang diantara- 
nja, demikian diumumkan oleh 
polisi Kenya hari Selasa. 

10 Mil ke Utara didaerah Nye 
ri, seorang Kikuyu dibunuh dan 
tiga orang lainnja tuka2, ketika 
gerombolan Mau Mau menjerang 
seorang kepala suku Karaihe. 

Difihak orang2 Afrika ig setia 
kepada pemerintah hanja 2 men 
dapat luka2 ringan. 

20 Orang Afrika laki2 dan wa 
nita jang pada tg. 26 Nopember 
dituduh pernah bersumpah men 
djadi anggauta Mau Mau hari Se 
lasa telah diadili di Nakururu. 5 
Orang dtantaranja dituduh telah 

jang bersikap “ melawah - dalam 
upatjara penjumpahan itu. 

Orang2 itu didjatuh!i hukuman 
kerdja paksa antara 4/2 sampai 
92 tahun. & 

Dua orang wanita dihukum 2 
tahun pendjara sedang seorang 
lagi dibebaskan dengan sjarat. 

Pasukan2 bersendjata jang di 
kerahkan dalam ,.operasi halilin 
tar”, suatu gerakan besar2an ter 
hadap gerombolan jang  bersem 
bunji dihutan belukar - pegunu- 
ngan Aberdare, pada hari Selasa 
melakukan gerakan pembersihan 
dikota Ol Kalou. 

600 Kikuyu dalam gerakan ini 
telah ditewaskaw sedang 50 orang 
lainnja ditawan. 

Komisaris perburunan di Ken 
ya, Carpenter hari Selasa mengu 
:mumkan, bahwa dalam tahun ini 
setiap orang Kikuyu jang dipeker 
djakan diluar perkampungan me 
reka akan dipotret, guna keperlu 
an pendaftaran pekerdja.” 

Tindakan tsb. berlaku atas 
120.000 orang, jang bertempat 
tinggal dikota2 dan daerah peda 
laman. 

kartu pendaftaran” bekerdja. ig 
dipegang oleh fihak pengusaha 
dan dalam mana tertjantum djuga   

: n #bira 'djenderal Eisenhower berdidibias tangan dengan 
| kadet2 dari Korea Selatan jang mengundjungi dirumahnja NN na 
City. .Dewasa' ini di Fo 

Sendjata-Atoom Untuk Me-| 
3 1 

PADA DAPUR2 pemasak uranium dewasa ini 
kan penjelidikan tiga matjam sendjata atom baru untuk pemban 
Irasan penjakit kanker. Oleh karena kemadjuan | 
dalam penjelidikan ini sangat lambat serta tidak sedikit 
daki djerih pajah, maka setidak2-nja akan memakan 
tahun sebelum para sardjana dapat memastikan 
aja akan tertjapai atau tidak. Tapi djalan ke 

ayanta mn untuk memerangi kanker, 

juta volt jang telah berhasil menolong djiwa ribuar 
kanker dalam tahun pertama sendjata itu mulai diper 

Mau didaerah Fort Hall, 40 mil 5 

.menganiaja” dua orang Kikuyu./| 

| Potret tsb. akan ditempel pada . 

    
   

    

     
      

    Ta 

Yerk 'ort Benning, Georgia, sedang beladjar 90 kadet “| Korea Selatan tentang ilmu2 kemiliteran, , 
KE NN Tal BU Top 

t-80 
Kanker" 

sedang dilaku 

jang diperoleh 
menghen 

| Waktu lima 
apakah harapan 

ini telah 

wafer ketjil dengan 

    

logam itu pada tumpukan ura 
nium atau ,oven atora” sampai 
lama — telah mendjelma sebagai 
sradium untuk orang miskin”. 
Dr. Bruner mendjelaskan seterus- 

nja: « 3 
'»Sebuah radio active cobalt kira? 

setengah intji persegi luasnja akan 
dapat memberikan hasil jg sama ba 
njaknja dengan jg dapat diberikan 
oleh sematjam radiasi dari mesin si- 
nar-X dari dua djuta volt, jg untuk 
aki mpatkannja akan memenuhi se! 
buah kamar jg sedang besarnja dan 
Aa ana tidak ketjil. 
“ »Bea jg tidak seberapa besar ini 
memungkinkan sebagian besar -ru- 
mah-rumah sakit. mampu membeli, 
therapy dari voltage tinggi itu. 

i cobait 60 kata  Dr.- Bruner, 
2. .mempunjai kekurangan?, 

dan para sardjana sekarang sedang 
meh penjelidikan untuk me- neafisinja. "TT ka 

- Kita harus menunggu setahun Ia- 

  

Imanja,logam itu dapat mengisap ra- 
diasi jg tjukup banjaknja dan men- 
tjapai panas jg diperlukan. 

— Kemudian kita dapati bahwa ben- 
da lam — Eurepium — hanja me 
merlukan seperduapuluh dari waktu 
jg dipakai untuk memanaskan -co- 
balt- dan disamping itu masih mem 
berikan aliran elektris dari dua dju- 
ta volt. ,,Disamping itu tampak pu- 
la, bahwa Europium lebih tinggi mu 
tunja dari cobalt dalam hal lain: ke 
kuatan Europium bisa dilipat gan- 
dakan.” : 

Cassium banja bisa memantjar- 
kan radiasi dari satu djuta volt ter 
hadap bagian2 daging manusia jg di 
hinggapi kanker, tapi Dr. Bruner 
mengemukakan bahwa satu cassium 
wafer sadja bisa dipakai. untuk 33 
tahun sebelum kehilangan seperdua 
dari kekuatannja. Ar en 

Callium 67- sebagaimana diharap 
kan oleh pekerdja2 Oak Ridge- ada 
lah sedjadjar dengan ,.Atomic  coc- 
tail” jg potent (kuat) jaitu berupa se 
gala idione jg sudah radio-active di 
minum seperti air biasa untuk me- 
merangi kuman2 kanker pada thy- 
roid gland. Ea SE 

Daerah2 Ter. 
belakang 

Harus Lebih Dipertinggi 
Taraf Hidupnja 

. DUNIA MERDEKA harus 
gera mentjapai kemadj 
usaha mempertinggi 
hidupan didaerah2 ter ng 
dunia atau harus menghadapi ke 
njataan dimasa depan akan dja 
tuhnja daerah2 tsb. dalam tangan 
komunis, demikian - diterangkan 
oleh Tn La 2g: an - 
djelis tinggi Inggris pada ha e 
nin aldepan Economic Club di 
Detroit, £ T 
Lord Listowel jang kini dalam 

perdjalanan keliling di Amerika Se- 
rikat mengemukakan tiga alasan 
mengapa. Amerika Serikat dan Ing- 
geris harus bekerdja sama dalam 
usaha memadjukan daerah? terbela- 
kang. ,Pertama usaha itu adalah ke- 
wadjiban kami ditindjau dari sudut 
peri-kemanusiaan. Kedua adalah un- 
tuk kebaikan ekonomi kami sendiri 
untuk mengembangkan pasaran? 
baru. Dan achirnja adalah untuk ke- 
madjuan politik kami sendiri untuk 
memperkuat dunia merdeka dim 
pertarungan melawan komunisme. 
Djalan sebaiknja untuk melawan ko- 
munisme dalah menghindarkan sega- 

la kebentjian 
ditimbulkan oleh kemelaratan'? de- 

se 
an 

    
    

   

  

   

(sama lain den 
Igauta keluarga 
sebelum mereka 

(kembali adat-istiadat 

dan keketjewaan jang | ku 

SP 

       

    
     

tari n: 
donesia 

' Dalam pedatonja dihadapan para 
pemuda dan pemudi di Surabaja be- 
berapa waktu j.l. Presiden Sukarno 
antara lain telah menjatakan, bah- 
wa dansa Barat dapat dihilangkan 
dari masjarakat kita, djika kita te- 
lah mempunjai penggantinja. Sefa- 

| Ima penggantinja itu belum ada, ma- 
ka sukarlah untuk menghilangkan 

|dansa-Barat itu dari masjarakat kita. 
$Utjapan Presiden Sukarno itu telah 

ditjatat oleh Kepala Djawatan P.P. 
(dan K. Kota Besar Surakarta, dan 
kemudian timbullah inisiatief untuk 
berusaha - agar dapat ditjiptakannja 
'sebuah tari jang diinginkan itu. Ke- 
(pada Pangeran Prabuwinoto telah 
diminta untuk mentjiptakan tari itu, 
idan hatsilnja adalah “Tari Muda- 
Mudi tersebut. 

Beberapa reaksi terhadap 
| Tari Muda-Mudi. 
Setelah tersiarnja berita2 tentang 

adanja Tari Mula-Mudi itu, banjak 
reakst2 baik jang menggembirakan 
maupun jang kurang menggembira- 
kan. Hal ini sudah mendiadi suatu 
kelaziman bagi sesuatu usaha jang 
masih baru, tentu tak lepas dari pa- 
da kritikan, edjekan dsb. 

Banjak surat2 jang menjatakan 
kegembiraan serta persetudjuannja 
akan adanja: usaha itu, akan tetapi 
ada pula jang apriori telah meng- 
etjap bahwa hal itu sama sadja deng- 
an menghidupkan ,,Tajuban” — kem- 

bali, tarian mana bagi angkatan 

muda sekarang pada umumnja su: 
dah tidak dapat diterima. 

Jang terachir ini mungkin karena 
belum mengetahui sesungguhnja ba- 

gaimana Tari Muda-Mudi itu didja- 
lankan, bagaimana siarat-sjaratnja 
dsb. : 

Oleh karena itu dibawah ini kami 
sadjikan beberapa keterangan, ' jang 

mungkin dapat memberi gambaran 
jang lebih terang mengenai tari baru 
itu. Ke 

Tari Muda-Mudi 
$ pengganti sinoman-svsteem 
Dalam pertjakapan dengan War- 

tawan Suara Merdeka”, Kepala 
Djawatan P.P. dan K. Kota Besar 
Surakarta, Handojodiprodjo, mene- 
angkan, bahwa adalah mendjadi 

kebutuhan 'bagi pemuda dan pemudi 

adalah 

juntuk mengenal satu sama lain se- 
belum mereka menentukan langkah 
untuk mengikat dirinja hidup bersa- 
|ma-sama sebagai suami isteri deng- 

f an bahagia. 
Kebutuhan ini oleh nenek-mojang 

kitapun telah di-insjafi, oleh karena 
itu sedjak- djaman dahulu kala su- 
dah ada suatu adat-istiadat jang di- 
namakan ,,Sinoman-systeem”. Jalah 
suatu .adat-kebiasaan dari. orang- 
orang jang mengundjungi pesta? ke- 
luarga — mitsalnja perkawinan dsb. 
— membawa anaknja laki maupun 
perempuan jang masih budjang. Pa- 
da pesta itu anak2 laki2 berkewa- 
djiban melajani minuman dan hi- 
dangan bagi para tamu laki2 dan 
gadis? kepada tamu2 wanita. 
"Dengan demikian, maka para pe- 

muda dan pemudi dapat saling me- 
ngenal, dan kemudian dapat pula se- 
landjutnja menentukan siapakah jg. 
mendjadi pilihan hatinja. 
Adat istiadat ini lambat laun ku- 

rang diperhatikan, karena masuknja 
adat-istiadat Barat jang lebih mena- 
rik bagi pemuda-pemudi, jalah jang 
disebut pergaulan bebas (vrije om- 
gang). Dansah Barat adalah suatu 
sateliet dari ,.vrije omgang” jang se- 
benarnja untuk bangsa Indonesia ter- 

bangsa Indonesia. 
(Sesudah djaman kemerdekaan. ter- 

dapatlah Suatu aliran jang kuat jang tidak lagi menghendaki berlangsung terusnja dansa Barat dilakukan da- lam masjarakat Indonesia. Akan te- tapi sebaliknja harus diakui pula perlunja adanja kesempatan bagi pe- muda-pemudi, untuk mengenal satu 
gan diawasi oleh ang- 
H3 bersangkutan, 
erdjandji aka i- dup bersama-sama seba lama ie3 Waardig aa bahagia. G . Mengingat akan kebutuhan ini. di! tjiptakanlah ,Tari MudaMudi" “its gan maksud untuk membangun em | dari n - mojang kita itu untuk Bisuukapi utuhan alam dengan tjara jang us dan sopan, jalah ,,Sinoman- systeem' itu. Systeem demikian ini Dea Bali telah dimanifesteer da. am "Tari Djangger”, dalam mapa pula pemuda-pemudi mendapat ke- Ba untuk mengenal satu sama 

“Tari Muda-Mudi” adalah tjipta- an baru akan tetapi dalam Gate ha sarnja djuga menjontoh akal nenek- mojang kita jang begitu bidjaksana hingga Systeem pertemuan antara 
pemuda dan pemudi merupakan rangkaian bunga penuh dengan dji- wa kesenian, kesusilaan dan zeifs- 
respect jang setinggi-tingginja. 

, Mudah dipeladjari, 
Djoged baru SModasnadi? itu 

mudah sekali dipeladjari, kare hanja dianibfilan Diraba Nang peni dan asri (sierlijk) dari gera 
kan djoged Djawa: b. jg menari tidak diharuskan memakai pakai an jang chusus untuk menari, tju 

p dengan pakaian jang dipakai 
pada pertemuan (pesta) itu: c. da     tjap djempol jg bersangkutan. 

rikan peringatan jg tepat dan dapat 
dimengerti terhadap . pelanggaran2 
ig akan datang”, demikian ketera- 
ngan kementerian luar negeri itu. 

. Mendjawab  pertanjaan, bagaima- 
na Amerika dapat melaksanakan pe 
ringatan Djepang itu, kementerian 
luar negeri Amerika menundjuk pa 
da kementerian pertahanan dan 
pembesar2 militer.di Timur Djauh. 

Di Pentagofi (markas besar 'tenta- 
ra Amerika), djurubitjara kepala 
staf menerangkan, bahwa masalah 
itu Manggap sebagai peristiwa poli- 

mikian Lord  Listowel, 

pang telah berachir. Mereka meno- 

djut. : 
Menteri pertahanan Amerika, Ro- 

bert. Lovett menerangkan, bahwa 
panglima tertinggi 
mur Djauh 
untuk mengambil langkah? jg diper- 
an ig dianggap olehnja penting 

untuk 
di Djepang. Tetapi Lovett mene- 
rangkan, bahwa diuruterbang2 Ame 
rika tidak dikuasakan untuk mengu 

Amerika di Ti- 

  

tik, karena pendudukan militer Die 

lak memberikan komentar lebih lan 

mempunjai kekuasaan 

mempertahankan keamanan: 

pat didjalankan oleh hadlirin se 

USA Sokong Peringatan Djepang Thd Russia 
sit keluar pesawat2 terbang asing 
ig terbang diatas wilajah  Djepang. 
Diterangkan, bahwa panglima ter- 
tinggi dimedan perang 'bersangku- 
tan, dalam bal ini djenderal “Mark 
Clark, akan mengambil langkan2 jg 
diperlukan, tetapi dalam keadaan se 
perti itu tidaklah diharuskan untuk 
mengedjarnja lebih djauh”, Istilah 
ini digunakan oleh kementerian per 
tahanan untuk menegaskan, bahwa 
pesawai2 terbang dari bukan nega- 
ta kawan akan diusir keluar tapai 
batas, MP),    

sa Barat. Tari itu dinamakan 
kan meluaskan tari baru tersebut dikalanga 

asional, jang dapat mengganti dansa Barat jang umumnja tidak dapat diterima oleh ban 

| Pasangan dari 2 orang, 

'“danat 

lalu tidak sepadan dengan kesusilan j 

Giatur sedemikian rupa hingga: a, | 

  

(Oleh pembantu kita) 

» ari 

ep sia k arena menjinggung perasaan Timur itu, sebenarnja telahlama dirasakan. Pendoro 
| kuat untuk lekas-lekas mentjiptakan tarian baru itu sebenarnja adalah Presiden Sukarno 

— jang kemungkinan besar beliau sendiri tidak merasakannja, : ' 

banjak-banjaknja menurut tempat 
aja: d. dapat di-iringi dengan bu 
nji gamelan gending Subokasto- 
W0, atau dengan musik segala 
lagu asal maatnja 4/4 (vierkwarts 
maat): dan e. penari tidak tjan- 
tum-menfjantum atau menjing- 
gung satu sama lain, melulu mena 
Ti setjara sopan (zedig) dan gem 

bira. - 
Kini telah ada 3 ma 
tjam tarian. 

«Jang hingga kini telah dipela 
djarkan kepada para kader telah 
Ga 3-matjam tarian, jalah tari 
Kel, tari ke-if dan tari ke-fll, jg 
nasing? lamanja I.k. 12 menit. 
Tari ke-1 dan ke-II ditarikan oleh 

$ C sedang 
Jari ke-llI ditarikan oleh  pasa- 
agan dari 4 orang. 

Tari-tarian tsb. hanja terdiri 
lari gerakan tangan jang bersaha 
dja (eenvoudig) dengan djalan 
madju, mundur dan “ kesamping, 
dan terdiri hanja atas 6 atau- 7 
matjam gerakan. Baik gerakan? 
untuk pemuda, sama sadja (tidak 
berbeda) dengan gerakan? untuk 
pemudi2. 

Dan keistimewaannja lagi ja 
lah, bahwa tidak diperlukan pa 
kaian jang istimewa, baik mema 
kai kain, sarong, memakai tjela 
na dan bersepatu, maupun mema 
kai .rok, dapat menarikan ,.Tari 
Muda-Mudi” itu. 

Diharapkan nsntinja 
mendijadi volksdans. 

slari . Muda-mudi” tersebut 
kini"masih merupakan suatu per 
jobaan (experiment), jg tentunja 
nasin dapai/akan mengalami pe 
robahan? kearah penjempurnaan. 
Diharapkan, agar: experiment itu 
Japat nantinja mendjadi senitari 
'ndonesia jang mempertundjuk 
san: a. zedigheid dalam gerakan 
aja, b. tidak tjantum-mentiantum 
atau menjinggung satu sama lain 
(elkaar niet aanraken), c. memberi 
suasana “bergembira dan meme 
gang zelfrespect sebagai bangsa 
jang merdeka dan berseni halus, 
dan d. nantinja agar . mendjadi 
suatu  Volksdans jang “dimiliki 
pula oleh negara? merdeka lain 
nja. 

BENTROKAN ANTARA ANG:, 
GOTA2 PAN IRAN DENGAN.!:: 

ANGGOTA2 TUDEH.. 
Antara. pekerdja2 anggota par- 

tai Tudeh “dan Pan Iran dalam 
»abrik tembakau di Teheran, 'pa- 
da hari Senin terdjadi bentrokan, 
dalam mana. beberapa orang men: 

luka2, demikian A.F.P. 
mendapat kabar hari Selasa. 10 
Orang diantaranja telah ditang- 
kap oleh polisi. 

SEPERTI PERNAH dikabarkan, atas andjuran Kepala Djawa tan P.P. dan K. Kota Besar 
karta Handojodiprodjo, oleh Pangeran Prabuwinoto seorang ahli senitari di Solo, telah « tjip 

'tari baru, jang diharapkan nantinja akan mendjadi tari-rakjat (volksdans) dan dapat 
Barat Muda-Mudi”. Kini sedang dididik kader2 jg 

n masjarakat. Kebutuhan akan adanja sebuah 

   

  

In: ang 

  

PENDUDUK daerah Tjiawi 
(Bogor) Senen malam jl. telah di 
kagetkan oleh suara2 ledakan jg 
disangkanja adalah  tembak-me- 
nembak antara pihak gerombolan 
dan alat2 negara. 

Pada pagi harinja' baru diketa 
huinja bahwa ledakan2 tersebut 
adalah suara2-dari randjau2 da 
rat jang dipasang oleh pihak ten 
tara disalah sebuah tempat didae 
rah itu, jang karena terlanggar... 

andjing itu mati: Tapi ledakan ter 
sebut tidak membawa korban ma 
nusia. 

Sport India Akan 
Dinasionalisir 

Kalangan kementerian pendidikan 
India mengumumkan di Lucknow pa 
da hari Selasa bahwa pemerintah In 
dia telah mengirim undangan kepa- 
da organisasi2 olah raga supaja me- 
ngirim wakil2 ke konperensi, jang 
hendak diadakan di New Delhi dan 

kementerian pendidikan: India akan 
disusun perintjian2 mengenai usul un 
tuk menasionalisasi olah raga di In 
dia. 5 

Menurut sumber2 resmi ini maka 
pemerintah meminta ' supaja saran? 
diberikan sebelum konperensi itu dia 

dakan. Diduga bahwa  organisasi2 
olah raga akan menentang usul tsb., 
sedangkan beberapa pemerintah ne- 
gara bagian di India menghendaki su 
paja nasionalisasi itw sudah dilaksa- 
nakan sebelum Olympiade, jang akan 
diadakan di Melbourne. 

Jang putus pemgharapan. 
AHLI NUDJUM 

Astroloog 
Gwa Mia, 

A. WAHID 
» Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha- 
tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi, 
Perkawinan, pertjintaan, Penghidupan 
dab. 

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

Penginepan ,,GRAND”,   Plampitan 39 Semarang: 

        

Hari Tahun Baru Akan Tiba 
Alamat untuk pembikinan barang? perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, 
asing lagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja ditanggung 

Djuga sedia: 

jang bagi penduduk Solo tak 

KETANDAN 49, TILP. No. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN, 

Djam tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. j 
Vulpen PARKER, bermatjam2 PIALA dan rupa2 barang 
dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu. Korek api, 
Tempat sigaret, Tempat abu/ dil. 

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN! 

TOKO MAS SAM LIM 

Bem AI NG IIA 
Kai Ketandan 49:-—-Filp:: 218 Solo... cus 

  : 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 

STAF ANGKATAN UDARA 
y Seng (Sia 

Pengumuman 
  

No. 001/1KL/SRU/53. 

I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara' memberi ke- 
sempatan kepada Pemuda2 

  

II. Sjarat2 penerimaan : 

Indonesia untuk dididik mendjadi: 

agan ——-—— BINTARA MONTIR RADIO UDARA — 

  

1. Warga Negara Indonesia, 

2, Umur 17 — 25 tahun. 

3. Belum kawin. 

4. Tinggi badan sekurang - kurangnja 158 cm, 

5.Sekurang2nja beridjazah S.M.P. Negeri bagian B. atau 
beridjazah S.T. Negeri 5 tahun. 

6. Berbadan sehat. 

7. Bersedia mendjadi Tentera dengan ikatan dinas sekurang- 
k Ba nh Pee tani 

kurangnja 5 (lima) tahun, setelah tammat pendidikan. — 

HI. Atjara pendidikan : 
3 bulan pendidikan kete nteraan, 
Ik. 2 tahun pendidikan 
Selama dalam pendidikan harus tunduk 
tentera. dan diharuskan 
Selama dalam pendidikan tidak' diy 

IV. Tjara melamar : 

keachlian. Sea aa 
iduk pada fata tertib 

tinggal at jang | akan, 
nankan kawin, 

t 

Pelamar2 harus mengadju.-kan Iamatiih tertulis “ebi 3 
Kepala Djawatan Administrasi Personil — NW 
Merdeka Barat 8 Djakarta, denga € 
|. Daftar riwajat hidup. jang te 
4 

ferachir. 

? 
AU di 

1 disertai: 
TA 

lis sendiri, 

  

Salinan idjazah din daftar angka2 rapor kelas jang 

3. Surat keterangan berk elakuan bait, dari, Pamong Pradja 
dan Polisi, 

4. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala “Djawatannja 
« bagi mereka jang 

stansi. 
sedang bekerdja pada salah satu. in- 

5. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka jang 
belum . mentjapai um 

V, Lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut diatas 
akan diperhatikan, 

VI. Pendaftaran ditutup pada t 

ur 21 tahun. 
tidak 

inggal 15 Pebruari 1953. 

.. Djakarta, 10 Djanuari 1953. 

KEPALA. STAF ANGKATAN UDARA.   Sk Uh an 

  

      

Sean Ona 

Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10.— 

Tari Muda-Mud! Bukan Tajuban 
Hidupkan Sistem Sinoman - Mudah Dipeladjari Dan Penari Tak Sing- 

i gung  Menjinggung - Boleh Berpakaian Sesukanja 

- 

4 ekor andjing jang sedang ber- ' 
lari2-an, telah meledak. Ke-empat 

dalam mana bersama dengan pihak 
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Didjual murah 5 

'I Scooter merk 1 
“Gorgi I Pk 98 c.c. | 
Harga Rp. 1250.— | 

Boleh periksa di Karang Lo 178. | 
(Kelenteng Gradjen) 
SEMARANG. 

i 

mea
n 

  

& 

Istimewa saban hari sampai 
.djam 9 malam. Hidangan jang | 
tetap dipudji karena bumbu 

“nja teristimewa sendiri : 

  

1 
Sate kambing Bandung if 
Gule kambing Bandung 
Gado - gado Bandung KN 

di Rumah makan ,,Guru Ten- | 
nis” muka Pasar” Randusari | 
Smg. Ruangan makan luas bi- | 
sa untuk pesta2. 

Adpertensi dalam 
SUARA MERDEKA" 

  

SN dinegeri Inggeris, langganan Keluarga-Radja Inggeris 
memperkenalkan di Indonesia. 

Perwakilan-tunggal untuk seluruh Indonesia: 

N. V. AUTOMOBIEL IMPORT N A GEL 
Merdeka Barat 6 Djakarta Tel. Gbr. 1291 

' BODJONG 50-SEMARANG TELP. 1063. 

Pomangi Ba aan aman Le Ba . - maa 

PERUSAHAAN PERKAPALAN /PELAJARAN INLONESIA 

Ne VE Kk AKAP 
DJ. AMBARAWA 2 PELABUHAN SEMARANG. 

TELEPON NO. : 723. 
L Miatschappelijk Kapitaal: Rp.1.000.000.— 
Aandeelen aan toondef 3 Rp. 1000.—, 
gara 2096 buat Umum 

Yo buat Warga Ne- 

Mengerdjakan:: Shipping - agency — Perwakilan Perusahaan 
: 5 : Pelajaran. 

g stevedores (muat dan bongkar kapal2) 
A Pa Veemzaken (Pergudangan) - 

ym 

lalui pelabuhan Semarang. 

nopolie” dilaut dan pelabuhan2, 
Bangsa Asing dan kaki tangannja 

| Dengan tenaga Buruh (tergabung dalam GBP dan SPSI) 
backing, moga2 N. V. Perkapi dapat merebut 

in - uitklaring dan expedisi : 
.. Pengangkutan difaut - dalami bandar dan di darat. 

(Telah “diserahkan urusan? Jajasan Kopra dan beras U.B.M. 
“ (Pemerintah dan barang2 import/ export dari Pemerintah jang me- 

oleh 

(Bantulah Perusahaan Nasional ini, jang berhasrat menerobos ,.mo- 
jang selamanja ini dipegang oleh 

sebagai 
benteng kekuasaan 

Bangsa-Asing dilaut dan Pelabuhan diseluruh Indonesia ini! Mari- 
|lah kita bahu membahu melaksanakan tjita? kita ini demi kepen- 
|tingan Bangsa dan Negara Indonesia! 

  

Pem Pa 
4 

  

& aa 

( Krekot No. 11 
DIJAKARTA- RAYA 

. Dengan hormat 

Pontianak, B.AppiI 1952. 

Kepada En . 
Toko Obat "BINTANG 4TUDJUH" 

) 
4 

1 baja jang bertanda tangan dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. 

Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga. 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tud kiranja sangat baik se- 

. kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut,sete- 
lah 3 hari saja terus “memakan obat itu, penjakit 

saja pun sembuh sama sekali. 
Hingga badan saja sehat kembali se- 

perti sediakala. 
Dari itu 
tjap "BIN UJI 
lupa pula saja unt 
kasih adanja. ! 

   
   

y. " 

Sipengirim: 
Sudjono 
a/a GEO.NEHRY & Co. 

PONTIANAK.-  K.B. 

| " Ba Ti 

terpaksa harus menembak 
1 bih lekas daripada jang 

saja rantjangkan, Bronco! — Saja 
| tidak berniat bagi untung dengan 

siapapun djuga! aa   

NY, 

aa ikan sekali lagi, bahwa obat 
'sangat baik sekali. Dan tak 

 mengutjapkan ribuan terima 

# Hormat dari saja, 

      
  

“IL GOT TH CASH FROM TH' 
BTEERS YOU RUSTLEP FOR 

' ME, STASHED UP AT TH' ICE 
CAVE/ LM PICKIN' IT UP AN! 

LEAVIN' THESE PARTS FOR Ji 

sa GOOD... HAW! HAW/ 4 

— Saja telah dapat uang dari hasil 

pendjualan binatang2 sapi ig kau 

tjuri untuk saja, dan seluruh uang 

itu tersimpan baik2 didalam goa- 

es “itu! Saja vakan pergi mengam- 

bil uang itu dan menjingkir dari 
daerah ini untuk selama-lamanja! 

Ha Ha! 
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   In, womih 

(Disini tampaklah rub Melloy 
dengan kentjang mematju kuda- 
nja, menudju kegoa-es itu, buat 

ambil uang tak halal jang telah 

  
-dikumpulnja). 5 1 

    

     
    

    

FOURTEEN SALOON 
“ Modern dan tjantik bentuknja 
“ Nfmat didudukinja, lagi 
mengandung sifat2 teknis jang tinggi nilainja 
sedjak dahulu diakui sebagai djaminan istimewa 
dari semua buatan paberik DAIMLER, salah-satu 
namajang paling termashur dalam sedjarah peru- 
sahaan kendaraan bermotor diseluruh dunia. 
»LANCHESTER” Saloon....... kendaraan jang 

paling seswai untuk para pemakai jang ahli! 

“Dealer wwx Djawa Tengah tg 

Semarang Motors Service 

  

  

Djanganilah nona berkeluh kesah, bila nona me- 
rasa kekurangan daja-penarik bagi kaum lelaki. 
Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita. 

. Berkat tjampuran wangi?an jang terpilih didalam- 
nja, kulit nona akan memantjarkan harum semer- 

  
   

bak jang tak dapat ditolak oleh 
siapapun djuga, 

— Haag coubarm | SABUN WANGI   
  

Kabar Girang Untuk Penggemar Sepeda Bermoter 

Telah masuk : 

BAND LUAR/DALAM ukuran 26 X 2” 

merk ,,DUNLOP”" (made in England) 

untuk segala sepeda bermotor 

: Distributors 

N.V. BRANTA SENA" 
Keboniaut No. 7. Tilp. No. 1602 Semarang. 

DEALERS : 
Semarang : 

  

Toko Theng Tong Liem, Petudungan 76. 
Toko .,Tjoan”, Karangwulan Barat 1Ila 

Djalan Mataram 625 

Solo : Toko ,,Yap”, Mesen, Tegalredjo. 

Djokja : Toko ,.Imexi”, Djalan Tugu 29. 

Pekalongan : Toko ,.Hidup” Kepatihan 55. 

Tegal : N.V. ,,Liang Hok”, Mangkukusuman 22a. 
Magelang: Toko .,Oci Kok Hie”, Djalan Tidar 24. 
Salatigas Toko .,Ling” Djalan Solo 96. 
  

  

NU IKA 
Sa A5 N Na 4 1 2 : 

    

ANGGUR INI MEM P. RSEHAT TUBUKMHU 
Kasiatnja: Bikin kuat nier ilangkan sakit pinggang 

dan tambahkan tenaga laki-laki Mendjolonkan 5 

darah, semboehkan kaki tangan dingin. 

Begitupun anggur iri dipudjikan untuk njonjaa 

Terdjual luas dirumah-rumah obat Tionghod 
  

  

  

& T 

(TERBIRIN OLEH BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 #BAIA 

JOGJAKARTA: 
1. Toko ,,TJIA” 9. Toko THAY AN TJAN 
2. Toko Obat THAY AN TJAN 10. Toko FOE JOE 
3. Toko GIE SOEN 11. Toko LIE HONG $ 
4. Toko ENGTNJAN HO 12. Toko .FONG” 
5. Toko Obat TEK AN TONG 13. Toko ,ADJI” 
6- Toko Obat ENG TAY HO 14. Toko ..DJEMPOL” 
1. Toko ,,BUAH” BABAH GEMUK 
8, Toko HING KUNG 15. Toko THAY SIEN 
  

  

sebagai kantor ? 

TUKAR MENUKAR RUMAH 

Siapa ingin tukar rumah tinggalnja di sekitar Tjandi- Baru dengan 
kami punja terletak di pusat Kota Semarang jang dapat digunakan 

Surat-surat dialamatkan kepada advertentie No. 4/ 1094: 

  

  

  

mem Basmilah penjakit susah ini 
dengan obat serasih ialah 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 

  

  

  

    | Roy Rogers "Ev 
GRUB .MALLOY aa 

MADE A SUCKER NG 
OUT O' ME... BUT 2 
CL AN'T DONE..YET/ 

   

      

tan 
MAN 

— — Grub Malloy telah mem- 
perbodohkan padaku...... Tetapi 
saja belum tamat lagi tjeritanja! 

,BLOOD AND SAND” 

, 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 1099 — Semarang. 
  

  

mn 
Ini Malam D. M. B. 

R E xX 5,-7,-9,- (17 th.) 

Glenn Ferd-Charles Coburn 

sThe DOCTOR & The GIRL: 
Besok Malam Premiere 

ORION 5.-7.-9- (17 th) 
Roberto Rosselini present | 

»PAISAN” 
Sebuah film terbesar jg. mendapat 
Hadiah Academy Award dan pudjian 
dimana-mana. 
Tjeritera jg. sangat mengharukan ttg. 
perdjoangan rakjat Italian dlm. perang 
dunia ke II. 

Ini Malam pengh. 5.-—7.-—9.— 
sTWO MUGS 

FROM BROOKLYN” 

Besok Malam Premiere (17 th.) 
METROPOLE 445-—7.—9.15 

'Tyrone POWER — Linda Darneli 
Rita Hayworth (TECHNICOLOR) 

Imi Malam pengh. 5.—7.—9.— 
Rd. Mochtar—Netty Herawati 

»HIDUP BARUs- 
Besok Malam 

DJAGALAN 7.—0.— (17 th.) 
Rd. Mocbtar—Netty Herawati 

.Flidup Baru"/ 
Ini Malam pengh. 1.—9.— (13th.) 

sRAJUAN SUKMA" 
Sabar | H Idam2an Penduduk 

  

  

  

Akan muntjul !!! 
     
  

Knuea 
Letak late   

      
  

Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/118 

3 

  

- z 

  

Man na bai Uu trima: ? 1 H5 A 

RADIO - R. GC. A. 
RCA VLCTOR — MODELSGOR 

THE SUPER GLOBE TROTTER 

m Dipakai dengan wissel-, gelijkstroom atau battery. 

m Pakai loop-antenne didalamnja. : 

m Telescopic antenne, jang dapat ditarik pandjang. 

m Dapat disambung dengan antenne luar dan aarde. « 

m Afistemming -dengan fijnregelaar. 

m Dapat menangkap pemantjar local dan luar negeri de- 

ngan mudah. 

m Peti dari plastiek jang modern dan berwarna: abu-abu dan 

maroon. 

ARIE” Radio Sales &X Service 
— SEMARANG KARANGTEMPEL 183         

  

  

  

  

      
  

INGIN SAKTI AWAS dan WASPADA ???!!! 

PERANG? 
  

Buku : 

Sapta. 4 
Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 

  

djangga utk. mengetahui hal? 
sebelum terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm) maupun 

Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

Mentjari Nafkah, 

Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar” dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 

Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 

kita alami hari ini- “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 

man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10076 
djitu:- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar':- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 matjam pengetahuan” lain jg. sangat penting bagi setiap 
penduduk di “Indonesia ! 

LIYNYa 
baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentjar 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ 

25.— 
. 20— 

1 .buky ukuran: besar mestinya Won an Rp. 
Harga Reclame' utk, sementara... wa sena RN Rp 
Luar kota tambah ongkos kirim 1045. 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Badan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4, — KUDUS 

  

        

meuaMa C(TY CONCERN CINEMAS mmm 
Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) 

PPU SID CAESAR -ALFRED DRAKE-JANET BLAIR 
o » PELAUT d 

sTars And Spars jamuan 
Musical jang menggumbirakan dan bikin penonton tertawa! 

Akan datang: film Philipina berbahasa Indonesi 

. Three Musketeerss Iikanckai 
dgn. Cesar Raminez— Tessie — Martinez—Oscar Mareno 

Norma Valles—Fred Montilla—Myrna Delgado 
MENARIK —HEIBAT — MENGGEMPARKAN! 

Ini Malam Penghabisan (u. 13 th.) 

5 Ea d Johnny Sheffield (Bomba) - Donna Martel 

Elephant Stampede” 

  

  

  

Besok malam Joan Evans-Melvyn Douglas - Lynn Bari 
premiere 

(17 th) ,On The Loose" 
Scheolgirl by Day ... .Thrill-Seeker by Night...!! 

Iwant to have FUN, and nobody's going to stop mel 

Alot of things you neverfind in schoolbooks ! 

Ini malam D. M. B5. (au. 17 th) 

Indra pamier —— ROSENANI 
4.45-6.48-8.45 

bana pe A. Rachim — Siti Tandjung Perak 

OYAL SEDARAH" 
5.15 -7.15-.9.15 Film Malaya jang Menggemparkan! 
Penghabisan 

  

Besok malam Premiere — Mhd. Said - Ratna Asmara - Rd. Ismail 
Royal Dr. AMS” Kilm Indonesia jang menarik 

dan menggemparkan ! 
  

(ba 1 
R O Yini malam premiere (u, seg umur) 

LILI HUA -CHEN CHUNG - YANG LIU 
Ta y Ka Ih 18. HungChuang Yang Liu 

Berbahasa KUO YU 6 “. 
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