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USA r egur Djepang 
Djepang Mulai ,,Main-Mata” Dgn Bekas Pen- 

djahat: Perang" 
Pemerintah 

    | | Pane taarenah 
Djerman Barat Dan Hidupkan Kembali Negara « 

.Djerman Sebagai Sebelum Perang — 
,Fuehrer"-nja Pun Sudah Tersedia — Ada Hubungan 

|. Dgn Luar Negeri? 

ENAM ORANG BEKAS Nasi jang terkemuka jang di- 

Amerika Serikat telah menegur pemerintah Djepang ber- hubung dengan usaha2 Djepang untuk memperoleh keringanan hukuman bagi para pendjahat perang Djepang, demikian keterangan jang diper- oleh di Tokio hari Kemis. Seorang djurubitjara dari kementerian luar negeri Djepang membenarkan, bahwa beberapa negara2 sekutu, dianta- ranja djuga Amerika Serikat, telah menjatakan perasaan tidak puas me- reka tentang usaha? pemerintah Djepang untuk menghapuskan hukuman? atas diri pendjahat2 perang serta m cmbebaskan orang2 itu. 
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dakwa mendjadi pemimpin2 komplotan jang bertudjuan me- Ga daripada pos gas Pe Ta 
rebut kembali kekuasaan pemerintah di Djerman Barat pada an 1 Ke TA Ka BH antu & Cw: et 
Rebo malam telah ditangkap oleh | sar2 Inggeris. Demi- dengan suatu  rantjangan un- 1 at $ kian diumumkan oleh kementerian luar negeri Inggeris ang? jarig telah diadjukan tahun (| Ditakut - Takatkan Kes! 
Na Tn 2. Tn Ta PAN rn an Pine pada Rakiar Mepane jang ditangkap iga jalah : Demikian pengumuman tersebut. PA en 

semua partai2 politik di Djepang, 
termasuk partai liberal dari per- 
dana menteri Yoshida. Dalam 
rantjangan undang? tersebut di- 
adakan penindjauan kembali ter- 
hadap peraturan2 mengenai per- 
lakuan terhadap para pendjahat 
parang. Peraturan? tersebut te- 
lah ditetapkan semasa pendud:i- 
kan sekutu atas Djepang:. 
Berhubung dengan itu Amerika 

Serikat telah memintakan perha- 
tian pemerintah Djepang terha- 
dap pasal 11 daripada perdjan- 

perintahnja pemimpin2 komplo- || 
tan itu telah ditangkap dan -i- 
tahan untuk diperiksa, agar su- 
paja dapat diketahui hingga be- 
berapa .djaun kegiatan? orang2 
ini dan kontak2 mereka didalam 
dan diluar repubik Djerman La- 
rat: merumakan bahaja terhadap 

keamanan . pasukan? " 

1. Dr. Werner Naumann, bekas 
sekretaris negara dalam kementerian 
propaganda Dr. Goebbels, jang dlm 
surat wasiat Hitler diangkat sebagai 
pengganti Goebbels sebagai menteri 
propaganda: 2. Dr. Gustav Scheel, 

iany dalam surat wasiat Hitler di 
angkat untuk djabatan menteri ke- 
budajaah: 3. Herr Zimmermann, be- 

kas pemimpin Brigade ,,SS” jang 
mempunjai hubungan dengan peme- 
rintahan kamp2 konsentrasi: 4. Dr. 
Heinrich Haselmeyer jang bekerdja 
sama dengan Hitler dalam. ,,putsch" 

PARTAI KOMUNIS Djepang 4 
iari Kemis mengatakan bahwa 
peringatan pemerintah Djepang 
terhadap pesawat2 terbang asing 
jang setjara tidak sah terbang di 
atas wilajah Djepang itu, dimak 
sudkan  uatuk membangkitkan 
rasa takut dikalangan rakjat, bah 
wa ,tidak lama lagi Sovjet Uni 
akan menjerang.” 

  
   

“1 Serikat”. 

Pusat di Dusseidorf? 
Kalangan2 kementerian luar 

negeri Inggeris lebih landjut me- 
nerangkan, bahwa kaum Nazi jg. 
berkomplotan itu mempunjai pu- 

  Pernjataan Partai Komunis Dje 
pang tadi mengatakan, bahwa pe 

| $ : 2 NN Na an 2 
djian perdamaian Djepang, ber- Ap 2 ndak “mena Henggng Temngaregnt na Bagi Ai Una Braga dasarkan mana Djepang berujan: | merintah jepang, hendak, mena 1 | ga : iinchen pa un 192 Ta ana Are : 2 
dji akan melaksanakan putusan2 agan Mn anna Op | 5 S Siepen, pemilik-bagian dari Kn gn na Tea 8 
hakim jang telah didjatuhkan 2 Nee de ak 

a i 5 17 : “ana ang La 
adi n #3 NN ran $ Cc rintah t AE 99 Be PA kB 

paberik2 badja ,,Punktal” di Solinz na Masa Sta Gun Doli oleh pengadilan? militer sekutu 
kan semangat nasionalisme sem 

dan 6. Dr. Karl Scharping, seorang 
15 

pit”. 
ekas pembesar kementerian propa- 

| ganda Djerman bagian Radio. 
| Pengumuman " pemerintah 
| Inggeris. 
| Pengumuman kementerian luar 
| negeri Inggeris itu menjatakan, 
bahwa pembesar2 Inggeris ,,se- 

terhadap warganegara2 Djepang 
jang bersalah karena telah mela- 8 

& kukan kedjahatan2 perang. 
Pesuwat pengintai jang tjukup untuk dua orang dan mempunjai mesin 
90 kekuatan kuda dan jang dapat mentjapai ketjepatan 200 km. se- 
djan dewasa ini banjak dipergunakan sebagai kapat pelatih di Dje- 
pong untuk mendidik para pilot Djepang. Untuk memberi peladjaran ini 
telah - diperbantukan instruktur2- bangsa Amerika. Jang diterima djadi 

militer Inggeris. Dr. Konrad Ade- 
nauer, perdana menteri Djerman 
Barat, dan komisaris2 tinggi 
Amerika dan Perantjis sebelum- 
nja telah diberi tahu tentang ,pe- 

nangkapan2 jang akan dilakukan 
itu. 

Sumber2 jang mengetahui 

  
Seterusnja partai tadi menjatakan, 

bahwa kaum Komunis Djepang 
akan ,,memperdjoangkan pertempu- 
ran Djepang jg menentukan”. 

Seperti diketahui, ketika hari Sela 

Hanja Spekula- 
si Belaka   

. di j 1 , Median ph ti ana ta , Apa : : ' 1 sa jl. pemerintah Djepang mengu- 
Ltrlee, bekas PM. Inggeris jang sekarang "uda di Ranguon, untuk ha4! djak beberapa lama” telah me-l London dalam pada itu menge- peladjar2 pilot (ni “adalah penerbang2 bangsa Djepang jang sudah ber- Dawn Tentang Sarat2 en bahwa pesawat2 terbang 
dliri konperensi sosialis Asia, djuga mengundjungi New Delhi untuk ber4| ngetahui tentang adanja suatul mukakan, bahwa" Dr. 'Werner Bea ata Pn 1000 djam terbang dimasa perang jang lalu, Ikut- SertaniaPakistan DimlAmerika telah diberi instruksi, un- ciarah dimakam Gandhi. Pada gambar: Attlee menurut peraturan, diu| kawanan  b8kas  Nazi2 jang ter-|Naumann jang disebut sebagai | Wan dengan demikian maka peladjaran soal2 penerbangan jang mustinja : 5   tuk mengusir dengan kekerasan sega 

la pesawat terbang asing jg terbang 
setjara tidak sah diatas wilajah Dje- 
pang, tetapi dalam maklumat tadi ti 
dak disebut-sebut nama Sovjet Uni. 
Diumumkan di Tokyo, bahwa da- 

kemuka jang berkomplotan un- 
tuk merebut kembali kekuasaan 
pemerintah di Djerman Barat. 
Dikatakan, bahwa kawanan kaum 
Nazi ini dilapangan masalati? 
luar negeri terutama mengada- 

nomer satu dalam daftar orang2 |fharus diselesaikan selama 2 tahun, dapat ditamatkan dalam 3 bulan 
jang ditangkap itu, ialah salah sadja. 
seorang jang berada ditempat 
perlindungan anti-bom untuk Hit- 
ler digedung .,Reichs-Kanzelarei” 
di Berlin selama ,,saat? terachir” 

ga harus membuka sepatunja, sebelumnja memasuki makas Gandhi.   Pertahanan Timur - Tengah   
: Bari Ki paja | Dijawab | 

  
        HARIAN ,,DAWN”, suara 

Lembaga Muslimin Pakistan, hari 
Rabo menamakan kabar2, jang Persetudj uan Hlm Seng 

                

     

: 1 2 » | mengatakan bahwa Pakistan akan (lam bulan2 belakangan ini sudah be san propaganda untuk pandai-| sebelum Hitler membunuh diri. ikut serta dalam organisasi per (berapa kali terdjadi pelanggaran? 
3 19 » . ngan2 dan | politik2 jang anti- Berita dari Bonn sementara itu . ae ts 5 9 tahanan Timur Tengah jang “di kedaulatan wilajah Djepang oleh pe- | : «c 7 7 f Barat. Kegiatan2 mereka telan menjatakan, : bahwa ke-enax: k t MN k If K usulkan oleh negara2 Barat i sawat2 terbang Sovjet diatas pulau | 59 antai 12 Un Ovuje Gipimpin dari pusat2 jang letax-| orang jang ditangkap itu kini te- cela inja dil: tak lain daripada spekulasi aa” Hok ado eng “Na . ae “ bbi 1 cl z5 M k F k nja didaerah pendudukan Ingz- 1 dipindahkan dibawah pendja- $ , 5 : p NN tag 2 css MierupakaD Fak-)| zeris. gaan keras ke pendjara Werl, : 2 ma 3 5 5 $ 

Be ifat 29 BO ISaANess 2 2 Pp ng 3 Dalam pengumuman itu selan-| limana pembesar2 pendudukan HARIAN ,,DAILY TELEGRAPH” mengabarkan pada hari Kemis, ap tadi mengatakan sete Demonstrasi- : — tor Besar Mengapa Inggeris Djauhkan | cutnjs dikatakan, bahwa komi| tngeeris ” menahan  pendjahat2| bhw tidak lama dani AMAN Im waktu 48 djam ini — akan dike. |Tusnja dalam induk karangan- INON « DNA nga 3 4 » 1 saris tinggi Inggeris di Djerman| nerang Dierman. Menurut sum- . Iaarkan suatu statement mengenai perundingan? tentang minjak Iran | Wa, bahwa Pakistan berpegang te Pp di m 
Diri Dari Rentjana Persatuan Eropah Barat, jang bertindak berdasar-| ser2 Inggeris, dji tuduhan2| Djuruwarta diplomatik surat kabar tersebut menjatakan, bahwa ga- guh kepada politik bebas jang FEnglGini 

P3 EP Ke o | kan kekuasaan jang masih adal 'erhadap orang2 jang. didakwa - besar dari pada persetudjuan jang telah tertjapai adalah mung- bersifat damai dan bersahabat de 5 Ketjaman Ahta Sedjarah T. oyn bee an padanja menurut Statuut2 Pen-| nendiadi pemimpin2 komplotan an sbb: 1. suatu djumlah jang besar akan ditetapkan oleh suatu arbi- | ngan segala negeri. Rabbi (pendeta Jahudi) Jakob Klei 
23 | dudukan jang telah direbah, telahf hh nanti ternjata benar, maka rase jang tidak memihak sebagai pengganti kerugian jang harus di- 6 , man, bekas kepala-rabbi Russia, ke- 

£ ARNOLD TOYNBEE, ahli sedjarah jang kenamaan, mengata | memutuskan bahwa kegiatan2 js.| mereka akan dituntut dimuka ajar oleh pemerintah Iran kepada A.LO.0. Tuntutan? balasan pihak | Akan tetapi, semendjak Pakistan (tika mula Rabu jl. meninggar du dilakukan oleh kawanan ini ha-    

  

   

  

pengadilan militer Inggeris. (An- pun akan diadjuka kepada arbitrase tersebut: mendjadi negara baru jg merdekalnia di Darussalam, waktu ia mende   kan bahwa sifat ,.snobbishness” (suka ghstagik pembesar”, ber- 
   

        

| sikap berkelebih-lebihan ) merupakan satu faktor besar, me- | rus diselidiki lebih landjut. Afas Pemimpin? komplotan Nazi jang 1 kongsi2 minjak penting dari P Ba ea eng angan Yang baik ngarkan siaran siaran radio menge " ingapa Inggris mendjauhkan diri dari pada rentjana2 Persatuan | Bi baru sadja ditangkap oleh pembe- | bejerapa negara 'akan membantu|. jeng e dak. xaw2 Jngi Latkpuk sesonegankani Mis penangkapan 8 otane Boktar di Koba “apertug kan bahwa sikap d Tr “Sir membawa bi | . PEN ERA sar? pendudukan Inggris di Djer- | Iran “dalam » Naa en Re “j egaSKan Moskow Keran “meninggal kare: beberapa kenjataan? azasi jg terten- 
ta, jg timbul daripada 
geografis Pakistan dan tradisi? Is- 
lam. Dikatakan seterusnja, bahwa 
Pakistan harus menghadapi kenjata-! 
an jg bersedjarah, sedjak pembagian 
sub-kontinen India, bahwa Pakistan 
harus memegang peranan sebagai 
pendjaga sub-kontinen tadi, baik di 

man Barat ialah termasuk sajap 
»sintelek” dari partai Nazi, dan tu 
djuan mereka jalah bukannja mem 
propagandakan ,,Mythe Hitler”, me 
lainkan untuk membuka djalan ke 
arah menghidupkan kembali regi- 

me sebelum-perang di Djerman, de 
mikian menurut sumber? jang la- 

jak dipertjaja di Bonn pada hari 

haja besar dalam menghadapi keadaan jang sekarang ini. Tanta- 
ngan Sovjet Uni terhadap dunia Barat — berupa kehendak me- 
ngadakan perobahan2 — mungkin dapat membawa hasil2 jang se 
hat: ,,kalau Barat dapat menerima tantangan tadi dengan tjara ig. 
sejogjanja, maka ini akan merupakan obat jang mandjur bagi ki- 
ta” dan mungkin akan menimbulkan hasil2 jang ironisch bagi So- 

- ygjet. 

na serangan djantung. Z orang anak 
nja, laki2 dan perempuan, masih ada 
di Sovjet Uni, mereka djadi dokter. 

kedudukan “Pura iba 
Tidak Tahu.... 

Dalam perdebatan umum menge- 
nai anggaran belandja negara tahun 
1953 didalam Eerste Kamer, perda- 
na menteri-Belanda, dr. Drees telah 

  

setiap tahunnja: 
3. Amerika Serikat dan Inggris 

akan memberi bantuan ekonomi 
Gan keuangan kepada Iran jang se 
rupa dengan bantuan jang diusul 
kan oleh perdana menteri Winston 
Churchill dan presiden Truman da 

Synthetis 
Untuk Rokok Kretek Bu- 
lan Ini Akan Didjual 

Setjara Besar-Besaran 
DARI PPTI (Pusat Pembelian 

Pemakamannja, jang dilakukan pa 
da hari Rabu, merupakan suatu 1de 
monstrasi pendiam”. Ribuan orang 
jang tak pernah mengenal Kleiman, 
mengantarkan djenazahnja, tetapi se 

di Asia dan 
»Kekuatan ketiga” itu antara Barat 

  Afrika, jg merupakan 
Harapan Toynbee ialah supaja Ba 

  

  

1 3 . Ea . t bagian timur maupun dibagian ba- orang c ada jang berbiti: 
IE dapat mienghadapi -..antjaman” dan Blok:SOVjt dan miclibuti 3/4 kak Senen an ana pernuata Kemis. lam bulan Agustus jl. Tjengkeh Indonesia) didapat kete |rat. (Seperti diketahui, Pakistan Ba Ke aa tak ada jang berbitjara. dari Sovjet ini dengan djalan mem-fdari seluruh ummat manusia. Sa Pr ra 2 Pa Pn Sumber? ini selandjutnja menia- Perundingan2 jang dimaksudkan | rangan, bahwa pertjobaan2 meng | diri dari Pakistan Barat, jig berbatas| 2 betulkan beberapa diantara hal2 jgj 3. Pembagian kekajaan jg lebih bakim 7 nun Maa Spa takan, bahwa dimata  kebanjakan | oleh surat kabar tersebut ialah pem gunakan tjengkeh synthetis (utk |pada Iran,sAfghanistan dan Pakistan — sudah sewadjarnja dikritik | merata. Megah Tiga ana Bana bean bekas kaum Nazi, Hitler ialah jang bitjaraan2 jang dilakukan di Tehe tjampuran tembakau rokok) da- |Timur atau Benggala Timur — oleh Sovjet Uni. Menurut pendapat An Ah Sakipai sekarat aa Lagian Pa iga atas Ta ran antara perdana menteri Iran, | lam bulan2 terachir ini sangat | Red.). 
Nyanes, an Merana an 4. Mendjalankan pekerdjaan2 teh- | merintah djuga tidak mengerti putu 5 mang Mane Lg ey agunan Ne An mama apes Saman Nana trakan, penangan 2 Sesuai dengan prinsip2nja, maka 
NN uap Mn an nologi dengan tiada mementingkan san hakim itu”, tetapi ia menun- daa Ta pemerintahan Sosialis La erika Serikat, Loy Hen- | waktu jang singkat tjengkeh syn- suntuk kepentingan seluruh sub-kon- 
ng : 

diri sendiri di Asia dan Afrika, me-'djukkan, bahwa hakim. di Nedertand ker ohu dan di London antara men | fhetis sudah akan dapat dikeluar- |iinen India je didjaganja itu. Pakis   Toynbee menjebut-njebut ditakluk Ha “ HN jai kedudukan jg bebas| Nasional jang dihidupkan kembali, |teri luar negeri Inggris, Anthony | kan setjara besar2an dan dipakai 'tan tak lain daripad ingini 
Pakai B9 2 Miebia 5 ih rut garis2 vekerdjaan — Albert itu mempunjai kedudukan jg bebas £ , 2 1 Pp “tan ta ain aripada mengingini kannja bangsa2 Asia. dan Afrika DU 2 3 Aa, cecrang' nee Luh Dimertadidk, : tekanan harus diletakkan pada per Eden, dan Henry Byroade, pemban dipaberik2 rokok. sumber2 “kekuatan baru”. (Antara 

1 “daa pembagian kekajaan jg tidak sa Te aa En wa bercelar Dani Ke an |kataan ,,Sosialis”, demikian sum- | tu menteri luar negeri Amerika Se Usaha membuat tjengkeh syn- ' — U.P). ma sebagai tjontoh daripada kriti-| Sionaris bangsa Sizas, Serges Pemerintah Mesir hari Sajak 11K ng rikat urusan Timur Tengah. (An- : tor Filsafah, Teologi dan Pengoba- Rabu me- 
tan, jg dengan rela mendirikan dan  mutuskan untuk. mengangkat Abdur 
memimpin rumah sakit, ditengah2:rahman Hakki sebagai dutabesarnja 
rimba didaerah Afrika Chatulistiwa di London. Hanan : 
Perantjis, mendjadi guru disana dli.| Abdurrahman Hakki kini mendja 

di menteri-muda negara urusan luar 
negeri. 

kan2 oleh 
tara), nja. 

Pembebasan Simatu- 
pang-Ali Budiardjo 
Dituntut Oleh PNI 

Dan PIR ! 
MENURUT sumber jang lajak di 

pertjaja Dewan Partai P.N.I. telah 
menetapkan untuk tetap menuntut 
berhentinja djenderal major Sima- tupang dan sekretaris djenderal ke 
menterian pertahanan mr. Alie Bu 
diardjo dari djabatannja jang se- 
karang. Karena kedua pendjabat di 

Sovjet jg sudah sewadjar Menurut sumber? itu tudjuan da 
ri kawanan komplotan ialah nega 
ra Djerman jang dipersatukan agn 
tentara nasional jang Giharap da 
pat menarik keuntungan dari ada- 
nja ,,perang dingin” antara Timur 
Gan Barat dewasa ini. Sekalipun 
mereka menolak persetudjuan2 kon 
trak dengan Barat dan perdjandji 
an Tentara Eropa, kaum kawanan 
imi Kabarnja bersedia mengguna- 
kan kesempatan adanja status ba- 
ru Djerman Barat nanti, untuk le 
bih effektif dan lebih bebas meng 
adakan kegiatan? mereka. 
Sumber2.di Bonn itu achirnja 

menjatakan, bahwa nama dari 

sedjak pertengahan tahun 1951, 
dengan melakukan penjelidikan2 

: 
thetis ini dikatakan sudah dimulai | 

-chemis-laboratoris. Pertjobaan2 Acheson: 
ini sesungguhnja djuga sudah di- ata Pn 
lakukan sebelum perang, tetapi ke Setiap I pe sahan Ada- 
tika itu belum begitu berhasil, lah Sedihs 
a.l. karena perdagangan tjengkeh 
dahulu hampir seluruhnja dikua- MENTERI LUAR negeri Ame 

rika Acheson jang akan meletak 
sai oleh kapital2 besar asing, jg 
mempunjai kepentingan besar da | kan djabatan dalam konperensi 

Rebo 
lam tidak-berhasilnja pertjobaan2 i persnja jang terachir hari 

menerangkan, bahwa dalam usa 
tersebut. 

penjelidikan ha negara2 merdeka untuk meng 

Menurut sardjana Inggris tadi, jg 
berbitjara dimuka perhimpunan ko- 

responden? Amerika jg kini mendja 

di ,,tempat2 berbahaja” ialah ,.dae- 
rah2 tjampuran” seperti Kenya, Afri 
ka Selatan, Afrika Utara Perantjis 
dan Amerika Serikat,” dimana soal 
perbedaan antara bangsa atau golo- 
ngan bangsa itu dipersulit lagi kare 
na ketidaksamaan dalam hal keka- 
jaan. 

— Red.) (Antara—UP). 

Soal Anti-Jahudi 
Akan Dikemukakan Kepada 

          

# 

  

   

Dipergiatkannja 
dan pertjobaan2 ini ialah berhu- 'halau agresi komunis telah ditja 
bung dengan panenan tjengkeh, | pai kemadjuan2 besar. Dalam per 

ID Didaerah Asia dan Afrika, kata 
Toynbee, Afrika Utaralah jg terbe- 
sar 'kemungkinannja “untuk mentja 

  
terutama dalam tahun 1952, dan 

“ 

pai keadaan ,,hampir sama” dalam 
hal taraf hidup dan pengurangan ke 
tegangan. Disajangkannja bahwa Pc 
rantjis terlalu lambat memberikan 
pemerintahan sendiri kepada 'banx- 
sa Arab. Menurut pendapatnja, Pe- 
rantjis memandang masalah Maro!. - : $ 

menerang | 1951 hampir 14.000 ton), menje- | diaksanaan kementerian luar ne 
ke i : £ 2 Tit j - bermaksud mengadakan kegia- | paji 2 tan, bah Pes : : » 1 J 1 ko sebagai suate masalah jg terpisah! vjet Uni, jakni tuduhan bahwa AS Pa 5 8 ali itu an tahwa oleh Dewan Partai | babkan timbulnja spekulan? di- i kini berpindah  ketanga 

dari dunde Inats djika dipandang da| tan2 mata? di Sovjet Uni dan Tjekoslowakia. Israel akan mempro- PNJ, tentang hal ini telah diberi T e-Ide daii ap ena ka lam rangka dunia, maka usaha Po- 
randjis disana terlalu lambat: 

Di kemukakannja kegandjilan, bu- 
Ini sudah merdeka, akan 
okko tidik.- Dalam hal 

ini, Perantjis tentu akan mengata- 
kan bahwa ,kita” terlalu tjepat” 

bertindak. Tea Oa Ne in 

    

  

“Indonesia, India, Pakis- | 
Mun 

Sidang Umum PBB 
UTUSAN ISRAEL ke PBB bermaksud memadjukan soal an 

ti-Jahudi dinegara2 komunis dalam sidang bagian ke-2, jang akan 

dilakukan oleh Sidang Umum PBB mulai achir bulan Februari di 

New York. Didapat kabar bahwa utusan Israel akan mengadakan 

tjampur tangan dalam rangka persoalan, jang ditimbulkan oleh So 

agi ksaan untuk memanggil kembali duta Israel di Praha. 

ang ana terpaksa dipanggil kembali setelah pemerintah Tje- 

koslowakia mengemukakan tuduhan bahwa duta Israel Kubovi me 

Tindakan, jg akan dilakukan oleh 

utusan Israel ke PBB, diduga akan 

'berupa suatu protes dan bukan sua- 

tu permintaan supaja PBB bertindak 

dalam soal ini. Demikian didapat 

ngadakan kegiatan2 dibawah tan ah di Tjekoslowakia. 

Ikan anti Israel d? negara2, jg terten 
tu. Sebagai salah satu ,,konsekwen- 
si” dikemukakan oleh Eban keada- 
an sekitar perhubungan antara Is- 
rael dan Tjekoslowakia dan pernja- 

orang jang dikemudian hari akan 
mendjadi ,,Fiihrer” tidak diumum 
kan, tetapi telah disebut? tentang 
,Seorang jang berusia kira2 70 ta 
hun” jang mungkin akan dipilih 
sebagai pemimpin” negara Djer- 
man jang hendak dihidupkan kem 

Sebuah magjalah bernama ,Na- 
tion Europa” jang terbit di Coburg, 
Bavaria, oleh banjak penindjau di 
Bonn dianggap sebagai orgaan ig 
djelas merupakan suara dari or- 
ganisasi komplotan ini. Demikian 
sumber2 tersebut menurut AFP. 

Hubungan? dgn luar negeri? 
United Press lebih landjut me- 

wartakan, bahwa menurut sumber? 

anggap tidak dapat dilepaskan dari 
»ada peristiwa 17 Oktober jbl. 
Djuga P.ILR. menghendaki pembe 

basan sekdjen kementerian perta- 
hanan Ali Budiardjo dan djende- 
ral major Simatupang. 

Sumber itu kemudian 

mendjadi buruknja posisi depisen 
pemerintah. 

Kurangnja hasil tjengkeh, se- 
dang paberik2 rokok sangat mem 
butuhkannja (import sebelum pe- 
rang 6000 ton setahun, ditahun 

kalangan dagang luar dan dalam 
negeri, sehingga harga tjengkeh 
senantiasa naik. Itulah sebabnja 
maka import tjengkeh dipegang 
oleh pemetintah dan distribusi 
serta pengawasan harga diserah- 
kan kepada PPTI. 

Pentingnja tjengkeh ini danat 
dipahami, kalau diingat, bahwa 
pada peberik2 rokok kretek di 

kan instruksi kepada menteri?nja ang duduk dalam kabinet untuk 
melaksanakan keputusan tersebut 
(Pia — Mdk). 

Sumber2 Djerman di Bonn me- 
ngatakan, bahwa kawanan kom- 
plotan itu djuga mempunjai hubu 
ngan dengan organisasi? Fascis” 
internasional di Sepanjol dan Ar- 

temuan, jang sekali ini banjak di 
|kundjungi oleh para wartawan, 
| Acheson menerangkan, bahwa 
' setiap perpisahan adalah sedih”, 
(fa menambahkan dan meminta 
|supaja ada goodwill bagi penggan 
tinja John Foster Dulles. ,,Kebi- 

  
orang lain, demikian Acheson. 

Meskipun banjak kesukaran2, na- 
imun Pakt Atlantik Utara madju te- 
'rus dan tidak mundur, demikian ka 
'tanja. Acheson menerangkan, bahwa 
ikawan2 serikat Amerika di Eropah 
| dalam tahun 1953 bermaksud untuk 
| mengeluarkan lebih dari satu mil- 
'jar doltar daripada tahun 4952 utk. 

  
Inilah orang Turki jang waktu pe- 
meriksaan milisi dinas Militer, ter- 
njata mempunjai ekor. Selama itu 
orang Turki tadi selalu menjembu- 
njikan keadaan tubuhnja tadi, sam- 

« « : : Ll . F 5 , agan 5 pai ia tak berani masuk sek 
Toynbeor meramalkan, bahwa ,di-| Menurut UP maka pernjataan ba- Hye mangont pkh non gra-| WM Nazi jang beru terbongkar itu| Kalangan? pemerintah Djerman | Orang. Berbitjara tentang daja upaja sela | wan-kawannja. Baru setelah iu Dane berikannja pemerintahan sendiri 

oleh Inggris dan Belanda kepada In 
dia, Lanka, Burma dan Hindia Be- 

Ihwa Israel akan mengemukakan so- 

al makin besarnja perasaan anti-Ja- 

hudi dalam negara blok Sovjet dlm 

ba: : 8 

Eban mengatakan bahwa perasaan 

diduga mempunjai hubungan dgn 
agen2 tidak hanja di Djerman Ti- 
mur, tetapi mungkin pula di Mos- 

Barat sementara itu menjatakan. Oleh pemerintah djuga diusia 
bahwa penangkapan? jang dilaku- 
kan atas diri 6 orang bekas Nam | Yimbon dan Menado distimulir. 

hakan, supaja produksi tjengkeh | 
(ma ini untuk menghalau agresi ko- | dinas milisi, ia musti mengalami pe- ii munis, Acheson berkata, bahwa mes | meriksaan dokter jang teliti dan ter- : : : : s : ' 5 : : |kipun adalah beberapa penghalang, | hongkarlah rahasia keadaan tubuh- 

landa” itu kelak akan dibuktikan|sidang j.a.d. dari Sidang Umum ' anti-Jahudi selalu merupakan ,,tan- ,Kow. Dikatakan, bahwa-orang2 jg jitu adalah beralasan, dan bahwa | (jengkeh Ambon-Mensdo J "8 namun dalam lapangan militer, eko Inja tadi. Waktu ia dahir, ia tak ber. 
oleh sedjarah sebagai ,peristiwa2|PBB telah diberikan oleh Abda|da bahwa pemerintahan suatu nega- "termasuk komplotan itu telah meng | terhadap mereka telah tjukup di dulu rata2 harganja per kg Rp. fnomi dan politik negara2 NATO lekor. Baru setelah iii berumur be- bersedjarah jg penting”. 5 
Disarankannja djalan tsb. dibawah 

ini, agar supaja Barat dapat men- 
djawab tentangan Sovjet ,untuk me- 
“rebut pimpinan didunia”: 

1. Kesatuan ekonomi, militer dan 
politik — persatuan dalam hal2 aza- 
si, tetapi bebas dalam hal pemerin- 
tahan? setempat. tea 
“2. Mempertjepat — kemerdekaan 

dan pemberian pemerintahan sendiri 

L.. TANK UTK. NEPERLANY 
Pada hari" Senin ketiga tank Cca 

turion jang terachir dari kiriman se 
djumlah 330 buah dari Amerika te 
lah diturunkan dari kapal di Rotter 
dam. Tank2 tersebut dipesan oleh 
Amerika di Inggris untuk persendjata | 

4 $ e 1 alam 
'Eban, utusan Israel ke PBB, dalam 

konperensi pers di New. York pada 

(hari Rebo. 

Eban mengatakan bahwa soal tadi 

tidak akan dikemukakan di PBB se 
bagai suatu pengaduan resmi, tetapi 
akan dikemukakan dalam pembitja- 
raan "tuduhan Tjekoslowakia baliwa 

A.S. menggunakan dana, jg disedia- 

kan oleh .,Mutual Security - Act, 

guna membeajai gerakan dibawah ta 
nah-di Eropah Timur. 

Eban tidak memberikan pernyjata- 
an mengenai peristiwa penangkapan 
dokter di Moskou, jg dituduh  me- 

ngadakan komplotan untuk membu- 
nuh.pemimpin2 Sovjet, : 

nunggu sampai ada statement resmi 

dari pemerintah Israel. 
Selandjutnja Eban mengatakan ba   tetapi ia me' 

ra adalah korrup” dan ,,permulaan 
kebobrokan pemerintahan itu.” 

“Mengenai keadaan di 
Timur Tengah. 

Mengenai keadaan di Timur Te- 
ngah Eban mengatakan bahwa nega 

Ira2 Arab telah menundjukkan tidak 
bersedia untuk membitjarakan penje 
lesaian setjara damai. 

Selandjutnja ia mengatakan  me- 
ngenai pengiriman sendjata kepada 
inegara2 Arab bahwa pengiriman itu 
“merupakan antjaman terhadap Is- 
rael dan perdamaian di Timur Te-! 
ngah. Dikemukakan a.l. pengiriman : 
sendjata untuk Mesir. 
Negara2 Barat wadjib  memperta 

hankan keseimbangan sendjata anta- 
Ira Israel dan negara2 Arab, karena 
“hal ini telah didjandjikan dalam ta- 

  
  

adakan kegiatan2 mereka dibela- 
kang kedok ,transaksi2 pedagang- 
an” djika mereka mengadakan per 
djalanan keliling Djerman dan ka 

rumuskan tuduhan2. 
Satu sumber Djerman jang ber- 

kuasa membenarkan, bahwa aJa- 
nja komplotan. Nazi itu diketahui 

35,—, dibeli 'oleh pemerint "h an- 
tara Rp. 60 dan 65, sedang hvr- 
ga distribusi tjengkch luar den da   dang2 keluar negeri. 
lam negeri sama, jaitu Rp. 57,50 
per kg. (Antara)   ,Sedjak beberapa waktu”. (Antara) 

Ingan tepuk tangan jg meriah dari pa 

mendapat kemadjuan. 
Pada achir konperensi persnja ig 

penghabisan kali itu ia disambut de 

berapa tahun,  tulmbuhlah ekornja 
tadi jang ternjata makin lama makin 

mendjadi pandjang,   
ra wartawan. (UP). (Newsweek) 

  

Roem: 
MENTERI DALAM negeri mr. 

Moh. Roem atas pertanjaan2 diseki- 
tar pengisian lowongan 
menteri pertahanan, menerangkan | 
sebagai pendapatnja pribadi, bahwa! 
lowongan itu memang perlu di-isi. | 

“Tetapi tidak ada urgensi untuk me 
ngisinja  tjepat2”, demikian  ditam- 

bahkannja. 
Para penindjau politik berpenda-   djabatan | dak mengikuti kedjadian2 

Angkatan Darat ini dari dekat. Ku- 
rena orang baru”, demikian perda 
pat para penindjau itu, sudah 
akan menemui 

menjelesaikan segala persoalan jang | 

Lowongan Menteri Pertahanan Perlu 
menteri pertahanan 'itu tidak diserah | 
kan kepada orang baru” — 1g ti- 

disekitar 

Berdasarkan — pertimbangan2 ini 
Lorang berpendapat, bahwa sebelum 

| keadaan dapat dikembalikan kepada 

'.morm2nja jg normal”, dengan per- 
'setudjuan kabinet perdana menteri 
| Wilopo akan memegang ad interim 
“pertahanan. 

tentu 

kesukaran2 dalam 

Apakah nanti jg akan mengisi lo- 
masih tergantung disekitar wongan ini orang partai atau “bukan perkem- 

  

  

  
  

  

2 Yan Ge ae Sh PR KAN RKB MEA KATAKAN 2 

Di-fsi 
serahkan kepada orang tak berpar- 
tai. Djikalau sekarang lowongan ini 
di-isi, maka selajaknja djuga orang 
ig tak berpartai. Atau kalau dikehen 
daki orang partai, hendaknja diam- 
bil orang dari partai lain, diluar 
partai2 pemerintah. Tetapi kala- 
ngan2 politik itu berpendapat,  bah- 
wa akan memakan waktu agak lama 

litik, djustru karena beberapa par- 
tai pemerintah menaruh minat pada 

djabatan ini. Tetapi kalangan2  poli- 

tik berpendapat, bahwa bilamana lo 
wongan ini diberikan kepada salah 
satu partai pemerintah, ini akan me 

ngakibatkan perselisihan faham an- 

tara partai2 pemerintah sendiri, ka- 

rena pada waktu pembentukan kabi 

    

3 . 'ak bangan dalam Angkatan Darat ba-! sekarang di rupakan suatu net dahulu djabatan. menteri  perta- |sebelumnja didapat “tjalon jg tepat 
Kana ! ket cie ibart. pat, bahwa untuk. sementara waktu $ $ 1S ang  djuga  merupak : 5 l t “se ' | 18 NN ea kang AN Gasa Or Ni Pa pa 7 ana Pa Geber AFP) Na ada batenja bilamana djabatan | ru2 ini. imas'alah bagi beberapa kalangan po|hanan 'itu telah ditetapkan untuk di untuk menteri pertahanan. (Bia). 

tank itu ialah k.I. 60.000.000 dollar. Ikan akibat2 anti Jahudi dan gera- ara : 1 : boa 

Lembaga Kebudajet : “5 K Kam, Batarisaren enas . 
“ Wi atenschat 
van Kunrten 8 7 
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mendapat. Lk: 

| Oleh Wali Kota Semarang “diterang- 

  

  

SUARA 

MERDEKA 

  

Legi Bis Dibegal 
Desa Peraguman Tu itang 

Sarang Grombolan ? 

Kemaren siang, Si djam 14.00, 
untuk kedua kkalinja dalam mngan, 
ini telah terdjadi pembegalan bis. 
Jang mendjadi korban kemaren ada- 
lah bus ,Sendiko” dan truck ,,Ra-| 
ma” jang datang dari djurusan | 
Solo hendak menudju ke Semarang. 
Pembegalan ini  terdjadi didesa 
Peraguman, antara . Tuntang dan. 
Salariga. Gerombolan “jang  me- 
lakukan pentjegatan tersebut terdiri 
atas 5 atau 6 orang berpakaian -ane- 
ka warna, sebagian bersendjata ka- 
rabiijn dan ada diuga jang memba- 
wa granat. Sopir jang tak berdaja 
menghadapi pembegalan ini terpak- 
sa menghentikan bus tadi dan sete- 
lah bis berhenti “para penumpang, 
diuga sopir dan kondekturnja, di- 

paksa menjerahkan  barang2. dan 
uangnja. Setelah melakukan aksi ini, 
gerombolan melarikan diri. 

Kerugian - penumpang-penumpang 

bis ditaksir ada Rp. 3000,—. 
Pembegalan kemaren itu tempatnja 

hampir bersamaan dengan tempat 

pembegalan pada hari Senen he ja. 

dialanti. oleh bus Muria”. Pun “bus 

Muria” tadi dibegal 

bih 500 meter dari tempat kediaman 

Asisten Wedana Tuntang. 

124 TON YJENGKEH . 

DATANG. 

Menurut kabar, kini di Semarang 

telah datang 124 ton tjengkeh dari 

luar negeri (Zanzibar), tiengkeh ma- 

na semula diduga beratnja 132 ton. 

DjuJah tsb. akan dibagi?kan kepa- 

da para pengusaha rokok kretek di 

seluruh Djawa Tengah. Oleh Dia- 
watan Perindustrian Djateng telah 

dibagi2kan kepada para “pengusaha, 

baik jang tergabung dalam PPRt 
maupun tidak sedjumlah 90 ton dan 
menurut keterangan dari Djawatan 
tersebut, sisanja akan dibagi2kan 

kepada lain tempat jang mempunjai 
kepentingan - seperti di Sumatera 
dsb.-nja pula. 

Sebab2nja berat tjengkeh itu men- 
diadi susut sampai 124 ton belum 
didapat keterangan. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa tjengkeh dari partai Wasin 
sebanjak 7500 kg. telah dibagikan 
pada Pati/Kudus 3000- kg., Sema- 
rang 2500 kg., Solo dan daerahnja 
1900 kg. dan Kedu/logja dll-nja | de 

1000 kg. 3 

RUMAH2 JG TIDAK MENU- 
RUT SIARAT. 
Seperti diketahui dipodjoknja . Pa-f 

sar Djohar dekat djembatan Djurna 
tan tlh didirikan sebuah toko baru jg 
bertingkat tiga. Pembangunan ge- 

dung jang bertingkat ini telah men- 
dapat izin dari Kota Pradja, tapi be- 
lakangan ternjata, bahwa pemilik 
gedung itu tidak memenuhi sjarat2 
peraturan pembangunan dalam Ko- 
ta Besar Semarang. Mengenai ini, 

kan, bahwa pemiliknja orang Tiong- 
hoa telah diperingatkan sedang ze- 
dung sb. dinjatakan ,,onbewoon- 
baar”, 
gar sj na jang ditentukan 
surat i ? Untuk pembangunan 
gedung jang Sa. Ini, oleh "pe- 
milik rumah tsb. dikeluarkan. (uang 
sebesar Lk. Rp. 300000—  tapif 
menurut keterangan pihal “hain, pe- 
milik rumah tsb. “telah memberi 
uang kepada aannemernja sar 
Lk. Rp. 500.000—. Aa na 
il. telah dimuat sebuah” cadpertensi 
dalam harian dikota ini, ja Pparoin. 
takan, bahwa gedung jang “se 
lesat itu akan dipergunakan. Ss dika 
Ta penginapan Chia “eng: - 

oal inipun tidak. da di -5 
nankan oleh Kota P 3 te 
hingga pemilik gedung ab. 4 
lahkan lagi melanggar 
sebut dalam surat ##inr 

Selandjutnja 

    

    

       

  

   

   

pada djam | 

14.00 didesa Peraguman, kurang le-f 

iru-baru ini, 

arena dipersalahkan melan-| 
“dalam: 

| Stadion . 

manggung, Magelang, 

an salah faham, baik jang bersifat 
r-| persoonlijk “maupun materieei. 

pihak Na Pe : 

Sema Atur 

MUDA-MUDI 
Seorang pembatja tanja: ,,Itu tari 

  

dja sadja: atawa orang2 tua jg. su- 
Idah umur, jg. perutnja umumnja su- 
dah progressief alias gendut madju 
110 Pa djuga boleh ber-Muda- 

  

“ Sir-pong pikir2 tentunja jg. ber: 
Itanja tadi seorang pembatja jg. be- 
lum banjak pengalaman......... star 
| mungkin masih muda djuga umur- 

nja. 
.Sebab, kaluk ia sudah lebih banjak | P 

ber-pengalaman tentunja tahu bener, 
|bahwa orang2 jg. perutnja biasanja 
sudah gendut, tandjut- umur, kalau 
kadang2 ketagihan mem-per-MUDA 
semangat, tidak butuh sama sekali 
'ber-Muda-Mudi. Apa gunanja: ma- 
dju selangkah, lontjat ke kiri, terus 
'belok ke kanan dengan partner dje- 
'lita, zonder boleh singgang sing- 
gung?? 

Kalau perlu mem-permuda sema- 
ingat, uaah, kaum tua lebih tahu 
djalan jg. lebih radikaaaall!!!!! 

Apa tjaranja ini, Sir-pong gak: 
mau tjeritakan. Maklum sih, ia sen: 
diri djuga belum begitu banjak pe- 
ngalaman. 

Sir-pong 

TIDAK AKAN KEKURA- 
NGAN GARAM. 

Pihak Perusahaan Garam dan 
Soda (dahulu Djawatan Regie dari 
Garam) Djawa Tengah terangkan, 
bahwa di Djawa Tengah ini, tidak 

perlu dichawatirkan adanja keku- 
rangan garam. Tiap bulannja Djawa 
Tengah membutuhkan |.k. 4000 ton 

|garam. Selandjutnja pihak diatas te- 
rangkan, bahwa" begroting untuk ta- 
hun 1953 ini dikurangi 2096, tapi 
pengurangan begroting ini, tidak 
akan menghambat pembikinan ga 

ram negeri. Selandjutnja untuk- me- 

lantjarkan pengiriman garam kese- 
luruh kepulauan Indonesia ini, oleh 

Perusahaan Garam dan Soda pusat 
telah dipesan kapal2. Diharapkan 
dalam tahun 1954 pembikinan ka: 
pal-kapal untuk keperluan itu, su- 
dah mentjukupi. 

LAYuHAN GURU PBH 
SELESAI. 

Guna menghadapi usaha 
brantasan Buta Huruf th. 
ka dalam bulan Desember 1952 ba- 

Inspeksi Pendidikan 
Kota Besar Semarang 

telah selesai mengadakan latihan 
Guru P-.B.H. jang di-ikuti oleh" 226 
orang laki? dan wanita. Disamping 
itu, Me pula latihan Ka 

gap jang di-ikuti oleh 50 
Ha tdiri dari wakil orgahisasi2 | 
Wanita na ada di dalam Kota Be- 

Pem- 

Masjarakat 

rut-turut. 

Adapun “peladjaran "jang diberikan 
dalam Kursus Kader Wanita terse- 
but ialah: Tatanegara, Ilmu Pendi- 
dikan, Usaha P.B.H., Pekerdjaan 
White! 'IReradjinan Wanita. - 

Diberitakan, bahwa selama tahun 
1952 udjian P.B.H. Pertama “dan 
Landjutan jang diadakan oleh In- 
speksi Pendidikan Masjarakat dapat 
menghasilkan seluruhnja 1061 orang 
lulusan. Djika dalam tahun 1951 ha- 
nja “dapat - menghasilkan 
lulusan sadja, 

ka kemadjuan. 
CONCOURS SENI SU: ARA 

“ PELADJAR 
Pada ts... 17 .Djanuari.1953. djam | 

18.00 digedung Sin Yoe She jl. 
akan diadakan Malam 

Concours Seni Suara Peladjar”, di- 
bawah pimpinannja Ikatan Pemuda 
Peladjar Indonesia tjb. Semarang. 
KETEGANGAN DPD—DUPR. 

» Pada waktu belakangan ini, tim- 
bul lagi ketegangan antara D.P:R.. 
D.P.D. dan kepala daerah dalam 
“beberapa daerah wilajah Djawa Te- 
ngah, antaranja Pati, Kudus, Te- 

Tjilatjap, Wo- 
'nosobo dan Sukohardjo, ketegangan 
mana disebabkan -adanja perselisih- 

RUTUH 2.584 SEPEDA. 
: Untuk mentjukupi kebutuhan se-   didapat keterangan pulas. “bahwa se-! buah rumah jang bertingkat dua dip 

Nb pun dinjatakan tidak: 
sja 
seperti. apa jang Karna" am: 
izinnja semula, : £ 2 

$ 

  

TIERAMAH, TO 3 sa 
Dengan dapat per Ima: Tn djuga, Kentang dn ae 

'mpat “di Pendo " 
Ge omarang sdr. Petra ar ken gade Planologie di Diam Ten gah | telah mengadakan tieramah " 
ngenai planologie kehuta jan 
barisi banjak pendidikan dan penerangan2 jang mengenai chu- sus kedudukan Djawatan Kehuta- ' 
ran diseluruh Indonesia. Kemu: i dian setelah selesai nj. Wachidah !' ! memberi tjeramahnja jang 
mengandung santapan bathin. Tje 
rimah2 ini telah diadakan diba- | weh. pimpinannja . Panit K aa 
ramah jg diketuai oleh Ko- 
ta Semarang. 
Dr. Parjono” &kan m 
eramah ds AN kali 

cerah 
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ana aa , 
mah 50 akan di 
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UraraRa PERINGATAN 
Bag TAHUN 

Vigr. A. Sugiopranno moto: 
Berbubimgan dengan Naa tahun 

Mer. A. Sugiopranoto  mendjadi 
Biscbop maka oleh sebuah panitya 
jang diketuai oleh Dr. V. Soedjito 
telah direntjanakan  Upatjara Peri- 
ngatan tsb. pada tgl. 8 Pebr. j.a-d. 
ini. Adapun 'atjara j ringatan tsb. 
ialah &. mengadkan: Hoog-mis” dgn. 
JT Heren” di Geredja Kathedraal 
Randusari, “b. anbade dari murid? 
Sekolah Katholiek seluruh Kota Se- 
marang dihalaman Broederan Ran- 
dusari dan c. resepsi. jang Nana 
sadja di GRIS, Ae ! 

  
   

  

  

Ih 1 

dibangun dan harus dirombak ' gambtenaar” 

(4219 buah, sedangkan lainnja akan 
fegpagkan setjara berangsur-angsur. 

Lah 

#sar Semarang jang-terachir 1952 te- 

“Dijain walta tai Ti 

an 'uangan. Masing2 Kepala bagian ini 
| 1“ dalam sidang D.P.D. 

i berunding kalau ada persoalan 
“sukar dipetjahkan. 

aa 1 demikian pun diharapkan kerdja sa- 

peda bagi pamong-prodjo didalam 
daerah Djawa Tengah ini, jaitu me- 
reka jang termasuk .,tournerende 

diperlukan sebanjak 
PS84 buah sepeda.-Dari djumlah ini 
jang “telah dibagikam ada sebanjak 

BABULUAN KUNPEREN- 
ss ARI SELURUH DIAWA. 

Pendahuluan Konperensi (S)erekat 
(S)hekerdja (K)ementerian  (A)gama 

(R)epublik indonesia seluruh Dja- 
wa akan dilangsungkan pada tgl. 

1417/18/19 Djanuari 1953 di Kota Be 
sar Semarang. 

Adapun maksud konperensi . tsb. 
antara lain akan mengaktivir kem- 

(bali Pengurus dengan usaha2-nja jg. 
konkrit, dan akan dikundjungi pula 

'oleh Pusat SSKRI dari Djakarta. 
INDUK DIAWATAN. 
Dalam sidang DPRDS Kota Be-| 

lah diputuskan untuk membentuk 
Induk Djawatan pada Kota Pradja, 
jaitu bagian Perchewanan, Pekerdja- 
an Umum, Sekretariat dan 'Ke- 

jang 

Dengan  djalan 

'ma jang lebih erat dari pada apa 
jang sudah lampau. - 
. FEMBERSIHAN DIDAERAH 

' SETIANG 
Menurut keterangan 

"mengetahui, sediak tadi malam di 
daerah Setjang telah dilakukan pem- 
bersihan terhadap gerombolan. Sam- 
pai berita ini ditarlis pembersihan “ni: 
masih terus -berdjalan. Lalu “lintas 
dari dan kedjurusan “Jogja telah di- 
hentikan untuk sementara. waktu, 
tapi kemudian kendaraan2 diperke- 
nankan meneruskan perdjalanannja. 

Mungkin “pembersihan: ini bertaliahn 

djuga dengan digranatnja A. W. Ka- 

loran oleh gerombolan pada ' hari 

Rebo malam Kemis ji. itu. Sampai 
dimana hasil pembersihan ini masih 

| Muda-Mudi apa hanja melulu un- | 
(Ituk para djedjaka dan gadis2 rema-| 

1953, ma-j 

sar Semarang selama 7 hari bertu-| ' 

  

BERHUBUNG DENGAN 
Biro Asia dari Kement 

sat jang selalu : 
penggantian kerugian p 
»Antara”, bahwa pada wal 
hak ada kuat, oleh karena p 

(jang akan mendjabat Menteri 
Haruan oleh Na : i 
lang terbesar aa» Ka 
Indone, adal: : 

jina eta mendabat 
legasi Sa h 

   

    

     

enggantian kerugian pe 
Pbat kan seter 

ngan Dewan Ekonomi In 
Pusat itu, bahwa dilain piRak I 

     

  

agar supaja 

  

supaja pembajaran itu dapat di 
sisipkan dalam rangka pembangu 

bangunan “ perindustrian  rakj 
(small scale. industry). 

segala soal2 di Tokyo, maka bagi 
pemerintah Indonesia pada waktu 
sekarang 
untuk menetapkan  pendiriannja | menund 
hingga setjermat2-nja (up to 'the 

ja” 3 
Pada atu satu “tahun bere 

Yet Sukiman-Suwirjo) ragu? Un 
tuk menetapkan pendiriannja. 
oleh karena bila ditolak oleh Die 
pang maka ratifikasi Frisco akan 
sama sekali tidak ada kansnja. sef 
ingga hal itu akan berarti bing 
aja kabinet tsb. 

Pada waktu ini ratifikasi per 
andien Frisco tidak mendjadi 
af legi dan Indonesia boleh men 

'jari djalan lain guna mengada- 
29 perdjandjian tersendiri dgn 

Djepang, begitu pula persoalan 
xabinet Sukiman-Suwirjo tidak 
"da lagi, maka pemerintah Indo 
nesia lebih: tegas dapat mengemu 
takan “pendiriannja. 

| Pendirian jang tegas janr kam' 
maksudkan diates mengenai bebe 
sapa rokok soal. islah: 

1. Bahwa pembaiaran tidak da 
nat digantungkan (afhankelijk ge- 
steld) kepada: surplus potensi eko 
nomi Djepang. melainkan harus 
dianggap sebagai suatu kewadii- 
han oleh Diepang. Disamping itu 
hendaknia ditegaskan, bahwa ke 
adaan 'Djepang pada dewasa ini 
sudah kuat dalam perekonomian 
Na. 

2. Hendaknja ditetapkan dgn 
formeel plafond perhitungan 
djumlah jang harus dikompenseer 
oleh Djepang, begitu pula djum 
l:h perhitungan untuk tiap-tiap 
tahunnja. 5 

3. Tentang tjara pembajaran 
semata2 dengan ..service, tidak 
dapat diterima oleh kita” djustru 
oleh karena kita mesti memper 
'oleh alat2 dan barang2.   

258 orang, 
a maka dalam tahun 

1952 kenjataan menundjukkah ans- : 

akan diadjak | 

fihak jang 

4. Pembajaran ini dimasukkan 
'alam rent'ana pembangunan kita 
Han hendakn'a terutama dimasuk 
kan dalam pembangunan perin- 
ustrian rakjat (small scale indus- 
y). dan untuk itu djustru pihak 
Djenang mempunjai kemampuan 
untuk menjediakan mesin2-nja 
begitupun untuk mengirimkan teh 
nisinja ke Indonesia dan melatih 
'enaga2 Indonesia di Djepang. 

Dalam hal ini hendaknja kita 
insjaf. bahwa pembangunan per- 
industrian rakjat dengan: lekas | 
kita harus selenggarakan untuk 
menghadapi kekurangan barang2 
import dan untuk menghadapi pe 
ngangguran jang luas. Baru bua 
mana “pokok2 diatas diterima, 
maka kita bisa 
lain2 tjara pembajaran. umpama 
nja ,,pengangkatan kapal2 tengge 
lam”, pengolahan 'bahan2 kita 
di Djepang”- dsb. 

Demikian kalangan DEIP itu. 

BIS KOTA TIDAK BOLEH 
KELUAR KOTA 

Mengingat Bis2- Kota “sudah tua 
dan untuk menghindari kedjadian2 
jang tidak di-inginkan, seperti keru- 
sakan2/ketjelakaan2 didjalanan, ma- 
ka mulai.tg. 2 Djanuari 1953 fihak- 
nja Dewan Pemerintah Daerah Ko- | 
ta Besar Semarang telah mengambil 
putusan tidak memperbolehkan Bis2 
Kota digunakan untuk berdarmawi- 

sata keluar kota. 

|pErObIO WS KEBOBOLAN. 

Baru-baru ini diketahui, #bahwa 
sedjumlah alat-alat pabrik ijs ,.Pe- 
todjo” di Sleko telah hilang seharga 
Rp. 6.000,— lebih. Menurut penje- | 
lidikan, sementara dua orang peker- 

|dja pabrik tsb. ditahan, karena di- 
dakwa tersangkut dalam perkara ini. 

Sebagian dari alat2 itu diketahui 
'dan kedapatan telah didjual pada 
salah satu perusahaan limun dikota 
ini. 

  

SIARAN RRI SEMARANG 
Djumahat, 16-1-53: 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 
man Peladjar: 17.30 Pengumuman 
dan berita daerah: 17.45 Taman Pe- 
ladjar: 18.00 Rajuan ePrry Como, 
18.15 Tjahaja Kemala, 18.30 Se- 
lingan: 18.40 Adzan, 18.45 Irama 
Seriosas 19.00 Tanda waktu, 19.10 
Ibu Kota hari ini: 19.15 Tindjauan 
Tanah Air: 19.30. Malam gembira: 
'Ta Chung Sze: 20.00 Sari warta be- 
rita: 20.05 Siaran Pemerintah: 20.30 
Setengah djam dengan ROS: 21.00 
Berita bahasa Djawa: 21.15 Meraju 
berlagu: 22.00 Warta berita: 22.10 
Program esok hari: 22.15 Irama ma   belum diketahui, lam O.K. Panorama, 23.00 Tutup. 

Ten 
ta 

EA 
aa 

Kemis kemaren, : 'maka kalang tt 
Nae ik ti 3 ai. li 

untuk menjelesaikan soal ini, “hai ole 

ke Die 8 
2 Nag Maman gba yet 

donesia pun amat berkepentingan Aa 

kas mungkin diselenggarakan dan | 

nan perekonomian, terutama pem |$ 

Setelah tepat Ha tahun Kena : 
lang missi Djuanda merundingkan | 

kiranja tiba waktunja 

point) mengenai pokok2 tuntutan 

lang pemerintah Indonesia (kat | 

  

|dakan melalui prosedure onfeise- 

Ane Demikian Mr, Sumarman. 

Ida suatu saat baru2 ini dengan 
| setjara tiba-tiba ,,luweng” tsb. me 

membitjarakan 

: Kapan 8 5 

  

  

kedatangan E 

soal dibutuhkan 
atau tidaknja tanah2 itu untuk 
sesuatu : keperluan negara jang 
'chusus. TN 

Mr. Sumarman selandjutnja me 
aerangkan, bahwa Pemerintah ber 
pendirian' pertama-tama De! dak 
mengusahakan pengembalian: . te 
aah2 “itu dengan tjara damai. ja- 
tu dengan djalan Dab an 
ara Pemerintah dan tuan2 tanch 

bersangkutan. Akan tet.:p. 
an djalan jang demik'an su 
kar ditempuh, maka barulah Pe 
merintah mempertimbangkan tin 

1ing. Untuk menempuh djalan jz 
demikian menurut undang2, per 
lu diadakan suatu undang2 jang 
menjatakan pentingnja tanah2 
partikelir. itu dikembalikan men 
djadi tanah negara, - Maksudnja 
lalah untuk mentjukupi ketentuan 
terhadap beberapa tanah? parti- 
kelir jang penting untuk sesuatu 
Keperluan chusus ,bagi. Pemerin 

Sumur Alam 
Meluap 

200 HA Pananan Padi 
Musnah : 

LEBIH KURANG 200 ha ta! 
inaman padi jang sedang tumbuh 
dengan suburnja didaerah Kanigo' 
ro (kabupaten Gunung Kidul) te 
lah musnah akibat meluapnja air 
sumur alam (oleh penduduk disa 
na dinamakan ,,Luweng”) jang 
timbul Pe mendadak baru? 

ini. 1 

— Menurut keterangan dari pihak 
jang berwadjib ,,luweng” tsb. te 
lah lama tertutup Sanpan tanah 
dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi pa 

9 pandan air sehingga melua 
lan menggenangi tanaman padi 
uap jang ada disekitarnja. 
Tidak lama kemudian air itu su 
rut dan masuk kedalam ,,luweng” 
ng setelah mengakibatkan mus 
nahnja tanaman padi tsb., 

- Pihak Djawatan Pertanian se- 
gera dinar ika kedjadian terse 
but dan memberikan pertolongan 
seperlunja kepada petani jg men 
derita itu, dengan na padi setjor 

4 

Uang Diseburd 
Ratusan Datar Uang Ker- 

tas Rp. 500 Disehar 
dari Mobil 

Pada tanggal 14 Desember jl. 
djam 16.00 sore di desa Bangsri 
(Brebes — Tegal) dari sebuah oto 
sedan, telah disebar-sebarkan nang 
kertas Rp. 500,—, jang djumlahnja 
diduga ada Rp. 200.000,—. . Mobil 
sedan penjebar uang tadi berdjalan 
dari' djurusan Timur (Tegal) menu- 
dju ke Barat (arah Tjirebon): H Se 
sampainja didesa Bangsri dari dalam 
oto bagian belakang dilemparkan 
dua bungkusan uang kertas lima ra-! 
tusan. Lemparan «uang ini lalu “diadi 
rebutan anak2 penggembala kerban 
jang berada didekat “situ. Tiap bung: 
kusan dikira berisi 100 lembar uang. 
Dibelakang mobil penjebar nang ini 
dengan ' antara  djarak 200 meter 
berdjalan djuga sebuah mobil sedan 
ketjil bertjat kuning “kelabu (creme) 
jang tak diketahui terang nomornja. | 

Menurut pemeriksaan Bank. Rak: 
jat Tegal jang bisa mendapatkan 12 
lembar uang selebaran ini menjata- 
kan, - bahwa uang2. tersebut tidak 
palsu. 6 

Penjebaran uang 
ini. menurut desas-desus adalah un- 
tuk “kedua kalinja: pada' tanggal 8 
Desember djam 15.00 kabarnja su- 
dah pernah ada mobil jang menje- 
bar uang demikian tadi didesa Alun, 
sebelah barat Brebes. (UN). 

—4 Panglima tertinggi angkatan uda 
ra Inggris di Timur Djauh marsekal 
Sir Alfred Clifford Sanderson “pada 
hari Rebo telah bertolak kembali ke 
Singapura dari Saigon. Selama kun- 
djungannja di Indo Chinasia telah be 
runding dengan  pembesar2 militer 

“meter dergzan harga 

hampir seluruhnja 

- modal jang tjukup. 

ongat berlainan “dan merupakan 
s | pendjaga mari. 

| Pengalaman2 ini 
Ikan dengan 

jang demikian f 

    

  

     

      

   

  

   

    

   

      

   

                  

   
    

  

Beberapa penduduk “pantai Li 
pang-penumpang kapal Perantjis 

  

“ 

pada. umumnja direktur Persari 

kembangan pe 

langan kaum intelek. 
rapa kelemahan pada perusah 
maupun setjara 

pilem kulturnja sendiri kurang d 

Menurut Djamaluddin — selan- 
djutnja dlm tahun 1951 Indone- 
sia telh .mengimport film seba- 
njak 3.840.071 meter dari Ameri 
ka, negeri Belanda, Hongkong, 
Singapura dan Inggeris dengan 
harga Rp. 3.065.337.— Sedang- 
kan didalam “3 triwulan tahun 
1952 stelah - diimport 3.197.036 

Rp. 7.946. 
89T.-— 
| Di I-donesia menurut Djama- 
Mtuddin, ada kira2 500 bioskop dan 

dikendalikan 
|oleh modal asing. Jang menjedia- 
ikan film2 untuk bioskop tersebut 

jantaranja- Ilui yasing. 11 
“importir film Benteng (Indonesia) 
|dan Li producers. . 

  

Producers dalam negeri. 

Mengenai nasibnja  producers 
dalam negeri, Djamaluddin mene 
rangkan bahwa di Indonesia .ter- 
davat II producers diantaranja 
5. kepunjaan Indonesia dan 6 ke- 
nuniaan Tionghoa. Pada umum- 
nja -producers tersebut . belum 
mempunjai-alat2 - jang lengkap. 
di2ntara | & producers. Indonesia 
havja. 2. jang dapat . dikatakan 
agak lengkap peralatannia,  se- 
dangkan pembuatan studio jang 
lengkap. adalah soal iang sangat 
sulit. Hal ini disebabkan karena 
kalangan producers Indonesia pa 
da umumnja tidak mempumai 

Mengenai hal sensur. film, Dja 
maluddin mengatakan bahwa ini 
adalah salah satu faktor jang 
menghalangi berkembangnja. per- 
usahaan film nasional. Di Ameri 
ka -panitya sensur didirikan oleh 
para produsers sendiri untuk me- 
nguasai pasaran dan menghindar- 
kan persaingan mati2an, sedang- 
kan sensur di Indonesia ini sa- 

k 

Selandjutnja men Djama- 
luddin Malik .sensur « terhadap 
fiim2 dalam negeri lebih keras 
dari pada terhadap film2 impor, 

dapat dibukti- 
pembustan — film 

Antara Bumi din Langit” jang 
disebabkan “ sensur  mendjelma 
mendjadi ,,Frieda” — memberikan 
pengalaman jang pahit. 

film Persa- 
akan dibikin 

»Hawaina” 
ri kedua 
di Pilipina, 

Pada hari Djum'at tgl. 16 Djanua 
i, M. Bogok wakil dari Perusahaan 

Flim Persari akan terbang ke Pilipi 
na guna membitjarakan contract jg 
kedua kalinja dengan studio L.V.N, 
di Manila untuk pembuatan film In 
donesia jg kedua setelah Rodrigo de 
Villa jakni film ,,Hawaina”.  Pe- 
main2 dari film jg akan datang ini 
diantaranja dari Rd. Mochtar, Netty 
Herawati, Astaman dan 3: Elly Ju- 
nara. 

  

Mobil Piturdiek : 

Didjadikan Taxi 

Pada tgl. 14 Djanuari oleh po- 
lisi Djakarta telah disita & buah per- 
sonen auto  kepunjaan perusahaan 

banon tampak Te nding penum- 

C hampollion” 

dekat Beirut. Kapal jang mendapat ketjelakaan ini memuat 318 penum- 

pang, kebanjakan djemaah2 jang hendak pergi ke "Darussalam 

merajakan hari Natal il. Dalam ketjelakaan ini telah meninggal dunia 

" 26 orang. 

“Nasib F. ear he 
AN ektah Kurang Memperhatikan 

Djuga ena Perhatian Kaum Intellek. Terhadapnja : 
Kata Djamaludin 

MENGENAI “PERKEMBA NGAN perusahaan film nasional 

rangannja mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap per- 
film nasional kurang sekali. 

“perhatian tidak sadja dikalangan pemerintah, tetapi djuga 
Djamaluddin Malik mengakui adanja bebe- 

aan2 film sendiri, baik setjara teknis, 
financieel,. Perhatian para" penonton 

ditudjukan kepada' pilem2 jang banjak memuat mek : sedangkan 

  

  

Mimbar Djum'at: 
  

  

jang kandas dikarang 

untuk 

Haa 

Djamaluddin Malik dalam kete- 

Kurangnja 
dika- 

dewasa ini 

ihargai. 

ee RK —— 

Kedudukan 
Importir 

Kementerian . Perekonomian 

ngumumkan sbb: 
Untuk menindjiau kembali kedudu 

kan para importir, maka. mulai tgl. 
10. Djanuari 1953 pemberian penga 

kuan2 import  (importerkenningen) 

diberhentikan untuk sementara wak 
tw sampai saat dianggapnja perlu 
untuk membuka kembali. 

me- 

Permohonan2 — pengakuan-import 
ig telah memenuhi semua sjarat dan 
diterima oleh Pusat. Djawatan Perda 
gangan atau Kantor2. Djawatan Per 
dagangan didaerah sebelum tanggal 

tambahan (suppleties) untuk impor- 
tir Indonesia akan terus dikerdjakan 
menurut procedure ig telah ditetap- 
kan. 

Dalam hubungan hal tsb. diatas 
maka dalam waktu jg singkat akan 
diadakan herregistratie dari semua 
importir. 

ENI WAJIMA TIBA Di 
DJAKARTA, 

. Hari Kemis siang kemarin pu- 
kul 15.00 telah tiba di Kemajo- 
ran dari New Delhi Kepala Biro 
Asia dari Kementerian Luar Ne- 
geri Djepang Eiji Wajima. 
- Ia tidak mau mendjawab per- 
tanjaan pers tentang soal2 seki- 
tar penggantian kerugian perang 
oleh Djepang kepada berbagai 
negeri di Asia. Ia hanja menja- 
takan, bahwa maksud kundjung- 
annja ke Indonesia adalah untuk 
melihat dengan mata kepala sen 
diri keadaan di Indonesia. Ia 
bermaksud tinggal di Indonesia 

tsb, “diatas akan diselesaikan seperti , 
biasa. 
Permohonan2 pengakuan-import 

Sifat 

(Oleh: 

demikianlah AS sara 

tergaris dalam fikirannja, hendak di 
punjai dan diterkamnja: . apa jang 
terpandang dimatanja, hendak  di- 
tangkapnja: dan segala sesuatu jang 
“tergerak dalam hatinja, hendak dite- 

sekiranja  hantjur dunia |: ruskannja, 
ini karena dari perbuatannja, sedi- 
'kitpun tidak terguris dalam hatinja. 
Manusia pada umumnja tidak ingat, 
bahwa kekajaan jang telah ada di- 
tangannja itu bukan untuk melepas- 
kan hawa nafsunja jang sesat, te- 
tapi untuk dipergunakan — selain 
untuk kepentingan dirinja sendiri se- 
keluarga —, kepentingan bersama, 

sedang dalam kesusahan, menolong 
orang jang tengah menderita seng- 
sara. Dia tidak ingat, bahwa pang- 
kat tinggi 
itu, bukan Untuk menguatkan pen- 
dirian jang salah, tetapi harus diper- 
gunakan untuk menegakkan - kebe- 
naran jang hakikiskebenaran menu- 
rut pimpinan TUHAN: jang. Maha 
Sutji. Dan dia tidak tingat, bahwa 
kekuatan dan kemenangan jang te- 
lah didapatnja itu, bukan untuk me- 
negakkan keadilan dan memadjukan 
perikemanusiaan serta peradaban. 

Udjian Tuhan 
Tuhan mentjiptakan ummat manu 

sia dimuka bumi ini dengan diberi 
persediaan alat jg bermatjam-ma- 
tiam. jg maha untuk mentjukupi ke- 
perluan manusia sendiri. Antaranja, 
dalam lingkungan masjarakat manu 
sia sendiri ada jg kuat, ada jg pin- 
tar, ada.jg rendah, ada jg tinggi, ada 
ig berkerdja dengan kekuatan tu- 
langnja dan ada pula.jig bekerdia de 
ngan kekuatan otaknja, dan demiki- 
anlah seterusnja. Jg demikian itu pa 
da hakikatnja adalah udjian dari 
TUHAN maha Pentjipta. Mereka 
masing-masing oleh TUHAN telah 
diberi tugas sendiri2, dan tugas itu 
untuk kepentingan bersama. Bagai- 

kan sebuah rumah, ada jang djadi 
tiang, ada jg djadi atap, ada jg dja- 
di lantai, ada jg djadi paku dan se- 
bagainja jg semuanja tidak akan da 
pat berdiri, dgn tegak, kalau tidak 
dibantu atau tidak dengan pertolo- 
ngan lainnja, walaupun alat jg dika 
takan ketjil seketjil-ketjilnja. 

Oleh sebab itu, alangkah bahagia 
nja ummat manusia kalau menggrti 
tugas dan tingkatannja sendiri2, ser. 
hingga jg bertugas mending, atap 
tak berkehendak  mendjadi “Jantki: 
dan kalau tiang tak berkehtiltlak 
mendjadi pagar. Demikianpun me- 
ngetahui  kewadjiban masing2, lalu 

bantu'membantu, tolong menolong 
dan kuat menguatkan. Sebab tiang 

ig bagaimanapun besar dan. tinggi- 

nja, taklah akan mungkin berdiri 'de 
ngan tegaknja, hingga dapat dinama 
kan tiang, djika tak dibantw'- oleh 

paku 'jg-ketjil, semen jg hatus damu: 

Demikianlah ibarat satu famili, sa 

tu kampung, satu negeri. atau satu 
pemerintahan, mulai dari Presiden, 
menteri sampai ke djurutulis dan pe 
lajan kantor, petani, pedagang, tu- 
kang rumput, tukang sapu, dokter, 
insinjur, jg semuanja merupakan per 
kakas bagi negara, diudji oleh TU- 
HAN . untuk menegakkan negara 
bersama-sama! Tetapi anehnja ma- 
nusia pada umumnja lupa, tidak 
ingat udjian TUHAN jg berupa pem 
berian itu. Jg telah diberi rezeki ke- 
kajaan, pangkat dan “ kekuatan, sa- 

lah pasang tjara mempergunakannja, 
dan sebaliknja jg diudji oleh TU- 
HAN diberi “kekurangan rezeki, 
pangkat rendah dan selalu menderi- 
ta kekurangan, salah terima dan sa- 
lah pandang. Maka achirnja orang 
jg kaja-raja, berpangkat tinggi dan 
memang dapat mendjadi dan menga 
ku TUHAN: dan sebaliknja - orang 
ig miskin, jg tak berpangkat dan 
teraniaja dapat mendjadi engkar ke- 
pada TUHAN. 

Jang harus diinsjafi. 

  

Adapun manusia 'itu, apakala diudji oleh Tuhan-nja, dimuliakan 

dimewahkannja, "maka ia berkata: »Tuhan-ku telah 
Adapun djika diudjinja, dikurangi rezekinja, ia berkata: 
menghinakan daku”. (Surat Al Fadjrajat15—-16). 

DUA AJAT DARI Al Ouran ini melukiskan keadaan ummat 
manusia pada umumnja. Apabila ia mendapat atau menerima ke 
kajaan, harta-benda, ia merasa se akar-akan ialah jang mempunjai 
dunia ini, apabila ia mendapat pangkat besar serta Ha 

“nja tidak akan berdjedjak diatas bumi ini, “dan ap 
ja gagah-perkasa, mendapat kemenangan, ia merasa aa 
ada djmukanja, dapat dihantjurkannja. Katanja dalam 
nja: Aku mulia, aku kuat, aku ga na abg sekarang 

Apa jang tenan dihatinja atau |: 

seperti untuk membantu orang jang | 

jang telah diperolehnja | 

al usia 
Dalam Menghadapi Udjian 

—. Dari Tuhan 
H. Munawar Cholil) 

dan 

memuliakan daku”. 

»Tuhateku telah 

          

   

PROGRAMMA PSIS.. 

Atjara pertandingan PSIS dalam 

minggu ini sbb.: 
Sabtu, 17-1-1953: 

SSS IL — CHTCS Ila (Stadion), 

Poris IL —. Union Illa (Seteran). 

Minggu, 18-1-1953: 
Garnizoen — CHTCS I (Stadion). 
Kesudahannja - pertandingan 

lam minggu jang lampau sbb.: 
Poris 2a — SSS 2a S—I: Union 

3. — TCS 3a dibatalkanj, Polisi 3 
—: Garnizoen 3 2—14 
Union 2 0-2. 

KONGRES PELTI DI SEMA- 
RANG DLM BL. APRIL J.A.D. 
Dalam Konperensinja pada hari 

Minggu jl. di Solo Pengurus Besar 
Persatuan Lawn Tennis Indonesia 
antara lain telah memutuskan: 
Menjelenggarakan Kongres PELTI 

Seluruh Indonesia pada tanggal 4 

dan 5 April 1953 j.a.d. di Semarang, 
karena Kongresnja jang diadakan 
baru2 ini di Bandung tidak dapat 
dilandjutkan karena sedikitnja jang 
datang, dan disamping itu akan di 
adakan pula 

Open Tournament pada tanggal 3, 
4, 5 dan 6 April, bertempat di Se- 
marang pula. : 

Ada dikandung maksud untuk. da- 

lam Open Tournament itu menda- 
tangkan pula djago2 tennis dari luar 
negeri, diantaranja: Ampon - dari 
Manilla dan Komar dari India. Da- 
lam Kongresnja j.a.d. itu akan . di- 

adakan pula tjeramah oleh Mr. Sie 

Jong Djioe dari 
tentang Perkembangan Tennis dan 

Jeugdtraining”.  Djuga akan diada- 
kan penindjauan kembali Anggaran 

Dasar. 

KEDIUARAAN DUNIA 
TENNIS MEDJA 

Kantor Berita ANP mengabarkan, 
bahwa pada tanggal 20 sampai 29 
Maret jad, di Bukarest akan dilang 

sungkan pertandingan? tennis-medja 

merebut kedjuaraan dunia. 
Bertepatan dengan pertandingan? 

tersebut, akan dilangsungkan djuga 
kongres Federasi Tennis-medja Inter 

nasional. : 
Pertandingan? kedjuaraan dunia un 

tuk tahun 1954, akan Tianagaakan 
di London. 
  

mang dapat melakukan segala ke- 
hendaknja dengan mempergunakan 
kekajaannja dan kekuatannja, djuga 
jang miskin, jang hina dina, jang 
dibawah itu adakalanja. dapat me- 
lakukan kekedjaman dengan tiara ig: 
lebih kedjam, lebih buas, lebih ga- 
nas lagi. ' Dengan demikian tentu 
sadja famili, keluarga, kampung dan 
Negara tidak akan ada keselamatan 

dan kesedjahteraannja. Bahkan akan 
tetap katjau-balau, kotjar-katjir, jg. 
satu-satunja djalan untuk mengatasi 
semua kesulitan dan kekatjauan da- 
lam suatu rumah tangga dan negara 

itu, jalah djika masing2 sudah saling 
mengarti. Dan jang harus diinsjafi 
benar2, oleh pihak ig. menang, “ig. 
kaja-raja. jang berpangkat-tinggi dan 
jang kuat. jalah mengarti akan tu- 
gas kewadjibannja kepada golongan 
jang dikatakan kalah, rendah, papa 
dan lemah. 

Kepada para kawan kaum Musli- 
min dan sidang pembatja jang bu- 
diman! Marilah kita masing? ingat 
akan ajat Firman TUHAN. sebagai 
jang tertera diatas itu: dan selan-   Kalau orang jang kaja, jang ber- 

akibatnja sangat membahajakan ba- 
gi bangsa dan “negara. Sebab itu,   selama 1 minggu. Pas Li kuat dan Ta me- 

djutnja marilah kita beladjar saling 
mengarti. diantara sama kita. jang 
mana untuk menegakkan kepenting- 
an kita bersama! 

  

2 
ma. 
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SOLO 
FUSIE ANTARA KOPERASI 

P.B.A.S. DAN KOPERASI 

“PERBAGAS”. 

Antara 2 Koperasi Batik dari go- 

longan Arab Surakarta, baru2 ini 

telah tertjapai suatu peleburan (fu- 

sie), ialah antara Koperasi P.B. AS. 

(Pengusaha Batik Arab Surakarta), 

dan Koperasi PERBAGAS (Perusa- 

haan Batik Golongan Arab Sura- 

'karta) dengan memakai nama: Ko- 

Iperasi “Perbatikan Arab Surakarta, 
disingkat ,,K. PAS”. Jang diterima 
'mendjadi 'anggauta — dari Koperasi 
itu jalah semua pengusaha batik 
bangsa Arab dan warganegara Indo- 
nesia golongan Arab jang berkedu- 
.dukan didaerah Karesidenan Sura- 
karta jang memenuhi beberapa sja- 
rat jang ditentukan. Adapun Perig- 

'urus dari K. PAS tersebut adalah 
(Isbb.: 

Ketua I: Salim Sa'dun, Ketua HH: 
Said Nasar Abdat, Penulis I: Moha- 
mad Abdullah Sungkar, Penulis H:   Han & Soey djalan Merdeka Utara 

10, jang “asalnja “dari prioriteit te: 
tapi achirnia digunakan sebagai ken- 
daraan taxi, hal mana dianggap me-' 
langgar peraturan ordonansi barang2 
dalam pengawasan. 

Djuga  sedjumlah, 5 ton tin plate 
dari LES, dan 6 ton tin plate lagi 
dari LUN,F., “kesemuanja » barang2 
berasal dari Unilever, jang dalam 
mendjualnja tidak memakai izin “da: 
ri Djawatan Perindustrian, dianggap     

tinggi Perantjis,, djuga telah melanggar peraturan. 

na 

#8 

Fe 

Nasar Amir Sanad, Bendahari: Mo- 
hamad Umar Sungkar, Pembantu2: 

| Abdullah Bagazie — dari  Abdurach- 
man Umar Baradja, serta. Penasehat- 
Penasehat: — Hadji Abdullah Hasan 

| dan Juslam Badres. 

LATIHAN TARI MUDA-MUDI 
Dengan disaksikan oleh Walikota 

Surakarta Moh. Saleh dan semen- 
tara ahli kesenian setempat, hari 
Minggu j.l. dipendopo Prabuwinatan 

Solo, ' telah dilangsungkan Jatihan 
  

PUA ENGAH 
'tari .,Muda-Mudi” 

ipeladjar.. Latihan tsb. di-iringi oleh 
gamelan maupun oleh. musik.  Se- 
perti diketahui, - tari »Muda-Mudi” 
adalah tari tjiptaan baru, jang di- 
maksudkan untuk mengganti dansa- 
barat. Tarian tsb. ditjiptakan oleh 
Pangeran Prabuwinoto seorang ahli 
kesenian di Solo atas permintaan 
Kepala Djawatan P.P, dan K. Kota 
Besar Surakarta, Handojodiprodjo. 

KUDUS 
PEMBAGIAN TJENGKEH 
PERTAMA TM. 1933, 
Didalam bulan Djanuari ini Aan 

usaha- -Pengusaha Rokok Kretek di 
Kudus jg. mendjadi anggota PPRK 
telah menerima pembagian tjengkeh 
dalam negeri sebanjak 50 ton deng- 
jan harga Rp. 57.60 per kg. Tjeng- 
keh tsb. baru diterima dari firma 
.Hwa Sien 10 ton dan 16 ton dari 
Jajasan Maluku jang telah dibeli 
oleh Pemerintah, sedangkan keku- 
rangannja masih menunggu peniele- 
saian lebih landjut, karena " disita 
oleh Polisi. 

Lebih djauh dapat dikabarkan. 
bahwa Panitia Rehabilisasi Industri 
Rokok milik bangsa Indonesia aseli 
telah menerima 124 ton tjengkeh 
dalam negeri dari Pemerintah untuk 
perkembangan2 paberik rokok. Ki- 
ni lagi diselesaikan tjara pembagian- 
nja, karena djumlah tsb. adalah un- 
tuk Lk. SS paberik jang berada di 
Kabupaten Kudus,   

jang dilakukan $ 
.koleh 20 orang pemuda dan pemudi 

DJOKJ 
BANTU PENGGALIAN 

SELOKAN. : 

Rebo pagi di Kalibawang (Kulon 

Progo) diadakan perajaan perpisahan 

antara pihak anggauta2 Bataljon 412 

dengan pihak rakjat didaerah terse- 

'but berhubung telah selesainja tu- 

gas anggauta2 tentira tersebut da- 

lam usaha membantu pekerdjaan go 
tong-rojong membuat selokan Kali 
Progo selama IL.k. 3 bulan. 

Dalam perajaan tersebut hadir wa 
kil2 pemerintah daerah dan Overste 
2 Komandan Resimen 13. 

|. Perlu diterangkan bahwa di Kali- 
bawang itu kini sedang diselenggara 
kan pembikinan selokan Kali Progo 

(Fguna. kepentingan pertanian, jang me 
nurut rentjana selokan tersebut pan 
djangnja 60 km dan akan dapat 
mengairi sawah didaerah Kulon Pro- 
g0 seluas Ik. 10.000 ha. 

PEKALONGAN 
PEMBERSIHAN KOTA. 

Para pemilik persil dalam kota 

Pekalongan telah diperingatkan oleh 

DDP tetang kebersihan umum jang 

pemilik persil diharuskan bunjinja: 
dng. perintah pertama dari ketua 
DPDS Kota Besar Pekalongan, 
menghindarkan tanaman? jang ada 

didalam. persilnja dari tumbuh2an 
jang mendjalar, jang dapat merugi- 

kan persil atau djalan jang berdeka- 
tan. Pelanggaran tentang itu dapat   dituntut didepan hakim. 

das: 

  

Polisi 2. — 

Pertandingan Tennis - 

A.I.D. Bandung » 
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'.Myrheden, kota jang paling dingin 
Suhu dingin dalam. ta-|. 

hun ini terrjatat sampai 46 deradjatt 

  

  

  

“smk 

di. Swedia. 

dibawah nul. Kota' ini terletak di 
Swedia utara dan hanja didiami oleh| P 
150 orang penduduk. Dengan ter- 
tjatatnja suhu jang begitu rendah, | 
maka tempat tadi sangat menarik 
perhatian setasiun2 pentjatat tekan-f tes 
an udara. Tampak pada gambar 
wartawan Svante Bi , seorang 
ahli tekanan udara sedang mentjatat 
keadaan udara: Myrheden disaat itu. 

pra 

Rene Mayer: 
Perantjis Bukan ..Orang 

. Sakit” Lagi 
DALAM SEBUAH pidato jg. 

diutjapkan dimuka one y 
pers Inggris-Amerika di Paris, per 
dana menteri Rene Mayer menja 
takan, bahwa kini Perantjis bukan 
lagi sebagai ,,pasien” Eropa, teta 
pi kini akan mendjadi pelopor 
dalam kerdja sama Eropa dan du 
nia boleh merasa jakin, bahwa 
Perantjis tidak akan ketinggalan, 
akan tetapi, demikian Mayer, hen 
daknja dunia bersikap lebih dju | 
djur terhadap Perantjis. Tudjuan | 
pokok Perantjis ialah menjerukan 
terhadap kebidjaksanaan jg diper 
lukan untuk pembangunan djiwa 
serta tenaga militer Eropa. Hen 
daknja dunia insjaf akan usaha2 
jang dilakukan oleh Perantjis da 
lam lapangan pertahanan bersa- 
ma, baik didaratan Eropa, di 
Lautan Tengah, di Afrika Utara 
atau di Asia.” 
Mayer mengandjurkan terhadap 

kebidjaksanaan “jang diperlukan un- 
tuk pembangunan djiwa serta tenaga 
militer Eropa. Hendaknja dunia in- 
sjaf akan usaha? jg. dilakukan oleh 
Perantjis dalam lapangan pertahan- 
an bersagnng baik didaratan Eropa, 
di Lautan Tengah, di Afrika Utara 
atau di Asia” Mayer meragukan, 
apakah sumbangan jang diberikanj 
Perantjis dalam pertahanan bersama 
difahami sepenuhnja, lebih? dalam- 
perdjoangannja selama delapan ta- 
hun jang dilakukan seorang diri, 
moril dan materiil di Asia Tengga- 
ra. Achirnja - Mayer menjatakan 
akan perlunja Djerman turut serta 

a pertahanan Eropa dalam 
ktu selekas mungkin. (U.P.). 

    

BAVARIA INGIN SUPAJA . 
NIEDER PALTZ DIKEM- 

BALIKAN. 
Dr. H. Ehard, perdana menteri Ba- 
varia, hari Selasa malam dalam sua 
tu pertemuan anggota perhimpunan 
Nieder Paltz di Munich menuntut 
supaja penggabungan daerah Rijn 
Paltz dibatalkan dan meminta supa 
ja daerah tersebut dipulangkan kepa 
da Bavaria. SEM £3 
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I-beralihnja kegiatan2 gerombola 

disekitar daerah Kedu, 

Pas 

    
Akan Dapat Dibasmi ': 

| Den Tjara Perlombaan 
3 Desa Per Desa 

| Menurut “keterangan 

    

      

  

Kanan 
je 

Tuan ta, n : 1 KI.) “jang 2 t 

aku aKAr. Pengmbyan Ita di- 
adakan dari tgl. 22-12-1952 hing 

ga tgl. 22-1-1953. Untuk tiap ka leng. jang berisi 359 bekijot bagi pertearangan @Gisediakan — hadiah: 

permulaan kampanje itu telah ber 
aasil terbasminja “t.278.200” beki- 
'yot. $ In 2 

Djumlah hasil jang terbasmi di 
atas adalah dari ketjamatan Bon 
dowoso 1.028 kaleng, Tjurahdami 
138 kaleng, Tenggarang 383 ka 
leng, .Pegalampel 1.667 kaleng, 
Tlogosari 16 kaleng dan desa Ta 
manan 147.000 ekor bekitjot: 

| Diduga, apabila hasil tiap ke 
|tjamatan diseluruh kabupaten su 
dah masuk sampai achir waktu 
perlombaan itu, sedikitnja 10.000. 
000 bekitjot akan telah terbasmi. 

  

PABRIK BADJA & BESI BE 
SAR DI TIONGKOK 

TENGAH. 

Kongsi Badja dan Besi: ,,Hua 
Chung” (Tiongkok Tengah akan men 
dirikan sebuah pabrik badja dan be 
si jang besar. Kongsi tadi milik pe 
merintah. Sementara itu telah dila 

“.$ 

ngukuran tanah ditempat pabrik ig 

lakukan didaerah jang 
km2. 

Zhdanov Meninggal 
—. Karena. Kanker 
HARIAN ,Afonbladet” hari 

Rebo. tulis, bahwa menurut Dr. ' 
Elis Berven, seorang ahli kanker 
Swedia, Andrei Zhdanov, pem- 
bentuk  Kominform menderita 
penjakit kanker jang sukar disem 
buhkan sewaktu dia memeriksa 
penjakitnja Zhdanov dalam bulan 
Dianuari 1948. : j : 
Seperti telah diberitakan, pers So- 

luasnja 54 

“jet. menuduh, bahwa Zhdanov telah 
dibunuh oleh dokter2 pengchianat. 

Dr. Berven menerangkan, bahwa 
setelah ia kembali di Stockholm dari 
Moskou, 4 dokter Sovjet telah me- 
manggil dia supaja “datang' lagi di 
Moskou. $ 2 PA 

Empat dokter tsb. ternjata terma- 
suk 9 dokter jg ditangkap, demikian 
harian ,.Afonbladet”. (Antara-UP). 

— ktar tanah lagi, jang dapat” di   Daerah tersebut terletak disebe- 
rang kanan sungai Rin. 

ab ” 

Pengusiran Orang  Trong- 

ad jadikan daerah peternakan. 
- (Antara) 

TEKAD PEMERINTAH Pi iipina untuk mengusir infiltrasi 
k2um komunis pada hari Selasa semakin tegas, ketika pemerintah 

| mengambil tindakan2 untuk mengeluarkan 33 or 

na telah memanggil 33 orang 

orang Tionghoa jg 
uk ke Pilipina setjara tidak sjah. Selandjutnja pemerintah Pi 

Tionghoa lain jang datang ber 
kundjung ke Pilipina untuk sementara supaja menghadap kepada 
panitya screening: . 

€ 
223 

2 Ia 

  Sementara itu perhimpunan ah 
lh hukum di propinsi Cebu telah 
mengadjukan usul supaja selan 
djutnja pemerintah menghentikan 
naturalisasi orang2 Tionghoa dan 
segera memerintahkan penindjau | 
an kembali. surat2 keterangan 
orang2 Tionghoa jang telah men 
djadi warga-negarg Pilipina, 

Kampanje terhadap orang2 Ti- 
onghoa ini jang diduga komunis 
adalah landjutan daripada razia? 
jang diadakan bulan 
seluruh Pilipina jg berkesudahan 
dengan penangkapan 327 orang 
Tionghoa komunis.“ .... 

2... Di Taiwan, 
Dari Taipeh A.F.P. mewarta- 

an bahwa tentara Tiongkok Na 
'onalis telah berhasil . menawan 
segerombolan orang2 . Tiongho 

munis jg bersendjata dan ber 

.Gross Tetap 
Tidak Pertjaja 
Adjakan-Berunding Dari 
Sovjet(Hanja. Sebagian 

Up 
Up
 

ya
 

KO 

sembunji di pegunungan2  Tai- | 
wan. Berita tsb. diterima oleh 
kantor pekabaran tsb. hari Rebo 
pagi dari kalangan jang lajak dit: 
pertjaja. , , 

Kalangan tadi selandjutnja me: 
ngatakan, gerakan tentara Tiong 
kok Nasionalis itu adalah jg ter 
besar jang pernah dilakukan te 
hadap gerombolan2 komunis jang 
berpusat di hutan2 disekitar bukit 

      

barisan di Taipeh. Ditambahkan, ynja itu Stalin mengusulkan .. diada- 
bahwa gerombolan2 itu agaknja 
adalah sisa2 organisasi kaum - ko 
munis Tionghoa jang pernah ber | 
gerak dipulau Taiwan. — tg 

Ibu pasukan dari organisasi ter | 
sebut baru? ini telah dihantjurkan | 
oleh pasukan2 Tiongkok Nasiona 
lis, sedangkan pemimpinnja telah |lah bag 
ditangkap: 51 ! 

Dalam gerakan pembersihan 
itu sedjumlah besar tentara dike 
rahkan untuk mengurung sebuah 
gunung. Djumlah jang  ditawan 

| 

Nan an 

N 

'husang Rusia 'itu tampak dalam dja- 

  

Siasat Kremlin Jg Sudah 
Usang” 

| ERNEST GROSS, wakil Ame 
tika Serikat di PBB Selasa ma- 

lam menerangkan sekali lagi . di 
New York, bahwa usul2 jg ber 
asal dari fihak-Sovjet Uni- me- 

| ngenai kemungkinan diadakannja 
Dertemuan antara para pem'mpin 
Amerika Serikat dan Sovjet Ra 
sia. dengan “maksud. mentjapai 
spersetudjuan perdamaian”, ha 
ajalah merupakan sebagian dari 

la siasat jang sudah usang dari 
untuk memetjah dan me 2 

banana ja 

    

” Tiontoh terachir daripada siasat 

waban jg. diberikan oleh Stalin da- 
lam bulan jang lampau atas perta- 
njaan “ scorang  koresponden . dari 
New York. Times. Dalam djawabari- 

  

'kannja suatu pertemuan dengan pre- 
siden Eisenhower guna memperbin- 
fjangkan masalah Korea dan “lain2 

.Imasalah penting dalam peperanganf 
(dingin jang belum disclesaikan.. 

' Gross. Tebih Tandjut menerangkan: 
,Masalah jang kini kami hadapi: da- 
ah bagaimana mentjapai perobahan 

dalam tjara berfikir dari pemimpin2 
|Rusia tentang masalah2 dunia jang 
penting karena pada hakekatnja da- 
lam segala hal, maka prinsip mere- 

. Kompleks . Sastrosadjad 
nator Grombolan 

(Oleh : wartawan kita sendi 
n grajak 

dl | Complex, dari daerah: Bojolali (£ 
(daerah Semarang. Bahkan terdap 

    

    

       

    

Pidalam tempo 10 hari pada 

. (Antara) 

kukan penjelidikan2 geologi dan pe: 

direntjanakan itu, penjelidikan ini dij 

2 

“HLebih landjut dikatakannja 

      

     

    

      

N # T 

"NN      

SUATU HAL jang sangat m enarik perhatian 26hir2 tni, jalah 3 
disekitar Merapi-Me 

  

  

    
  

  Nana kerena bal Haa ne odne Soha, Jen. nnjat 3 Pa. |tan2 gerombolan grajak. Seperti diketahui, 'acbir2 ini penggaro. | Ingan dan pembunuhan2 serta pen tjgatan bis/truek telah ” terdjadi 
   sedang pe ntjegatan2 bis telah terdjadi pula 

Suara Merdeka 

      

  

    

  

|fan daerah-operasi itu adalah 
hal. jang biasa, dan bukanlat 
joandakan adanja suatu sias 

-|dang: aman, maka d 

'melantjarkan ,operasinja”- 

  

   
'daerah Klaten, maka sep 
an daerah Bojolali, dan 
Djuga keadaan didaerah? 
suk «“MM-Complek dei 
bangat naa ar 

» Gerakan Operasi Lebar 
Mengingat, meningkatuja ke 

but, maka' sedjak tanggal 20 No 
|pember. 1952 "jl. didaerah2. - ling- 
kungan M.M. -Complex: jalah, deni 
daerah Surakarta, Semarang: dar 
Kedu, " telah“ dilantjarkan operasi 
dengan serentak terhadap “gerombol- 
an-gerombolan “grajak dibawah pim- 

  

Tengah, 
»Gerakan- Operasi Lebaran', jang 
hingga kini masih terus Tilakukan. 
Dalam bulan Desember 1952 gerak- 

an operasi. tshs: diperkuat .. dengan 
.militaire”  bezetting”, " berhubung 
dengan meningkatnja  keganasan2 

  

. Menurut keterangan, pimpinan ter 
tinggi dari gerombolan2 “sgrajak itu 
kini berada ditarrgan Sastrosadjad, 
bekas. Tjarik Desa: didaerah “Katja- 
matan Ampel, 'jg mempunjai kedudu 
kan sebagai koordinator. 

Disamping Sastrosadjad: terdapat: 
1. Multajat sebagai Komandan Ope- 
rasi, 2. Sujud sbg anggauta Staf, dan 
3. Iroredjo jg mempunjai kedudu- 
kan penting pula. Backing dari rak- 
jat mereka itu -sebenarnja tidak pu- 
nja, hanja karena" takut, rakjat jg 
mereka datangi tidak dapat berbuat 
lain dari pada mengerdjakan apa jg 

kan, maka ' penduduk hanja' dapat 
mengharapkan tindakan -sewenang2 
dari gerombolan2 itu. Pakar 

Suatu hal jg menggembirakan. ja- 
ah, bahwa didaerah2 jg sering dida 
tangi gerombolan? grajak itu, peme 
rintahan masih intact. Baik: pamong 
pradjanja, polisinja dsb. masih tetap 
pada posnja, sekalipun mereka tahu 
apa nasib jg mereka dapati,  djika 
mereka djatuh “ditangan gerombolan 
itu, TA : : 

. Hatsil2 gerakan opera- 
: si lebaran. : 

-' Hatsil2 gerakan operasi jg. dilaku- 
kan dari tanggal 2t-Djuni- hingga 

tangkap 260 orang grajak, serta da- 
pat-dibeslag 5 buah 'pestol, 1 buah 
stengun dan 1 buah karabijn. 
“Diterangkan, bahwa - gerombolan2 

stengun, revolver dan karabijn. 

ra Merdeka dari Solo. 

  

. Tibet Barat 

KORESPONDEN.. kantor berita 
UPI di Kalipong hari Rebo menga- 
barkan, bahwa di Tasang, daerah 
luaran dari kota terbesar di Tibet 
Barat Shigatse, tempat kedudukan 
dari Panchen Lamay dewasa ini se- 
dang dibuat kota benteng. 

Seribu lima ratus serdadu2 RRT 
siang malam: sibuk membuat bang: 
sal2, gudang sendjata dan »paberik2 
dikota ig akan didjadikan kedudu- 
kan markas besar bagi seluruh Tibet 
Barat itu. £ Per an 2 ak 

Menurut koresponden . tersebut, 
kini di Tibet Barat sudah tiba 5.000 
serdadu untuk mendjaga tapal2 ba- 
tas India—Tibet dan Nepal—Tibet. 

bahwa 
di 'Gyantse, Tibet”'Barat telah di- 
ntulai membuat sebuah lapangan ter: 

sa dan India Shigatse.- 
Achirnja dikabarkan bahwa ' Da- 

:Hlai Lama telah mengirim sedjumlah 
opsir2 pilihan ke- Peking atas per- 
mintaan pemerintah pusat RRT, un- 
tuk mendirikan sebuah Biro Tibet di 

“sana: (AP) es nama aren 

ADENAUER TENTANG PE- 
RUNDINGAN MENGENAI 
(“ TENTARA EROPAH.   akan tetapi meliputi djuga- 

lain jang tersangkut. 

kaan perundinganguna: 
protokol2 tambahan :harus 
sesudah ratifikasi pe 
lam bentuknja jang sekarang. 

  

Laksainana .Chester  Nimitz hari 

Rebo menjatakan, bahwa" politik Se- 
rikat jang menghendaki ...penjerahan 
dengan tiada bersjarat” dari fihak 
Djerman dan Djepang dalam perang 
dunia kedua itu telah membuka dja- 
lan bagi Rusia. “untuk. melakukan 
ekspansi ke Eropa. Kata Nimitz, 
Djerman jang harus mempertahari-   ka ialah hendak menimbulkan im:   tidak diumumkan. (AFP-Aneta) | 

nd 

  

passe”, (U.P). 

  

kan dirinja sendiri telah mendjadi 
. hantjur akibat sjarat2 (penjerahannja 

'|- Menurut. keterangan? jang diper- —- Joleh Wartawan - ,,Suara : 
.|dari kalangan2 jg. selalu mengikuti 

" «fgerakan2 "dari gerombolan? -grajak 
. “kdisekitar: M.M.-Complex, perpindah- 

atu 
Pn 

Ditempat-tempat: jan “mereka pan | resta 
situlah merekalrj 

.. Suatu hal. jg sangat typiseh dalam 
'Ihal ini dapat Sikemsukakan agya 5 

3 Kla | 

akriviteit . gerombolan2. grajak “terse- 

pinan Mobile Brigade Besar Djawu 
. Operasi mana “dinamakan | 

jang mereka lakukan. 

: sadjat Koordinator. 

mereka perintahkan. Sebab djika ti-k |. 
dak mengerdjakan apa jg-diperintah 

| “Soal tsb: tadi mula2 timbulnja se- 

achir bulan Desember "52 jl. didae-j.. 
rah Bojolali sadja telah “dapat dil 

grajak “itu bersendjatakan brengun, | 

mikian laporan Wartawan Sua-f 

Markas RRT Di |rRr 

23 

bang luas, beserta djalan2 besar 'jg. 
menghubungkan India dengan Lha: 

Ihantjam Arabia 
. Kanselir Djerman Barat, dr. Kon- 
Tad, Adenauer menerangkan hari Re 
bo kepada pers» bahwa perundingan: 
untuk menjelesaikan perdjandjian me! 
ngenai' persekutuan pertahanan Ero 
pah djangan “hendaknja terbatas me 
lulu santara Perantjis dan- Djerman, 

negara2: 

' Konrad /Adenauer. menambahkan, 
bahwa' menurut “pendapatnja pembu. 

diadakan 
rdjandjian da- 

  

  

    

  

  

         

  

5 

  

Kah ea PRA Deh 

wan NATO, . 

- Australi dan New Zealand akan 
diminta pendapatnja, dalam pembi- 
tjaraan2 untuk mentjapai ketetapan 
imengenai soal mungkin-tidaknja 
dan dalam bentuk apa dapat disusun 
»Struktur pertahanan bersama utk. 
|melindungi. Asia Tenggara.” 

| Negara2 Barat berpendapat, bhw 
politik pertahanan dan struktur per 
tahanan Timur Djauh jg ada seka- 
rang ini, tidak memuaskan. Akan 
tetapi hingga kini belum ada rantja- 
ngan2 mengenai . struktur - pertaha- 
nan jg meliputi seluruh dunia, kata 
kalangan tadi. : 

Negara2 mana akan ikut 
F serta? G : 

Seterusnja pembitjaraan2 j.a.d. ini 
akan mengenai djuga sampai kema- 
na luasnja dan negara2 mana akan 
ikut serta dalam . struktur pertaha- 
nan ini. Hingga kini beberapa nega 
ra.sudah mentjoba-tjoba -menindjau 
kemungkinan pembentukan -sistim 
pertahanan. di. Timur Djauh, jg mi- 
rip susunan NATO. Se en 

sudah. Perantjis ' menjampaikan se- 
buah memorandum kepada NATO, 
dengan desakan supaja diadakan per 
setudjuan mengenai strategi ig. meli- 
puti Timur Djauh dan Eropa Barat. 

&s» Kata sepakat Inggri: 2. Amerika” tentang RRT. 
».Pembesar2 Inggris  mengata- 

kan, bahwa perundingan menge- 
pai pertahanan bersama di Asia 
Tenggara dan Timur ini akan di 
tangsungkan djuga, dengan tak 
memandang adanja selisih paham 
antara Inggris dan Amerika me 
ngenai soal pengakuan terhadap 

  

|. Antara Inggris dan Amerika 
terdapat kata sepakat mengenai 
politik mereka terhadap ,,kemung 
kinan2 gerakan2 expansionis Ti 
engkok.—... 
Satu2-nja soal jang mungkin 

akan mendjadi perintang dalam 
Lusaha untuk mentjapai politik per 
:tahanan Timur Djauh ini, mung 
kin ialah masa depan Taiwan dan 
pasukan2 Kuomintang. Akan te- 

| tapi soal ini dapat disampingkan 
dari pembitjaraan2 mengenai- soal 

kata Soal jang bersifat umum, 
kalangan Inggris tadi. 

Arti kundjungan -Dulles 
ke Eropa. 2 : 

Perintjian mengenai masalah ini 
mungkin akan  dibitjarakan, apabila 
bakal menteri luar negeri Amerika 
Serikat John Foster Dulles tak la- 
ma lagi akan “berkundjung ke Ero- 
pa Barat. 

Sementara itu kalangan resmi di 
“ELondofh membantah berita2 jg be:- 
asal dari Washington, jg mengata- 
kan seakan2 Churchill setjara for- 

  
  

Belalang Meng- 

Gelombang2 belalang besar jang 
:datang dari tenggara Arabia dan se- 
Hlatan Iran mungkin akan menierbu 

' AMERIKA SERIKAT, Inggris dan Perantjis tidak lama lagi 
jara bersa: akan mempeladjari kemungkinan2 guna meng-/ 

»or6 i polit tahanan Timur Djauh, termasuk djuga Asia 
Tenggara: Dalam tingkatan2 pertama dari perundingan. ini, Aus- 
trali dan New Zealand akan diminta pendapatnja. Demikian me- 
nurut keterangan sumber2 resmi di London pada hari Rabu.. Dite- 
rangkan seterusnja, bahwa kata sepakat 
luar.negeri 3 besar bertemu di Paris, untuk menghadiri sidang De- 

  

um dan dominee “dari kaum. Pro- 
kapal ,,Saturnia”, sekembalinja da- 

engadakan . pembitjaraan dgn. pelbagai 
endapatkan sokongan 

( dinegerinja jang di Italia tampaknja sangat 

.dipersi ikan oleh pemerintah itu. 

mengenai per- 

| Pertai Asia Teng- 
“Igara Dan: Timur Djauh 
Soal Taiwan Dan Pasukan Kuomin- 
tang Mungkin Mendjadi Penghalang 
Utk Tertjapainja Persesuaian Politik 

| Timur-Djauh Antara Inggr-USA 

mengenai perundingan 

mil telah mengadjukan saran2 utk. 
mengadakan ,,pakt pertahanan Asia 
Tenggara untuk melawan agresi Ko 
munis”. 5 

Kata kalangan tadi, tak lama lagi 
akan dilakukan pertukaran fikiran 
melalui saluran? diplomasi, antara 
Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, 
Australi dan New Zealand, menge- 
nai ,,prinsip” politik pertahanan ber 
sama atau politik pertahanan jg di 
koordinasi. (Antara—UP). 

Tugas Jg Di- ugas Jg | 
hadapi Tito 
MENGENAI dipilihnja Tito 

sebagai presiden pertama dari Re 
pubiik Federal Yugoslavia, selan 
Gjutnja dapat diberitakan, bahwa 
Tito dalam pidatonja menjatakan 
djuga, penerimaan baik konstitusi 
baru dapat dipandang sebagai ber 
achirnja suatu b: dalan 
kembangan demo 
Yugosiavia. 

Menurut Tito, tugas jang diha 
dapinja adalah memperkembang- 
kan industri dan pertanian, me 
naikkan taraf hidup kaum peker 
dja Yugo, mengambil tindakan2 
untuk keamanan dan perkemba 
jngan Yugoslavia setjara damai, 
mengkonsolidir demokrasi sosialis 
dan mempertahankan segala se- 
suatu jang diperoleh revolusi, ter 
utama persatuan dan persaudara 
an rakjat serta kerdja sama dalam 
politik dengan semua negeri jang 
menghendaki kerdjasama itu. 

Patut ditambahkan, bahwa dipi 
lihnja Tito selaku presiden Yugo, 
telah disambut dengan 21 temba 
kan meriam, (Antara—UP) 

      

Di - Screen 
FBI Dahulu 

Pengangkatan Pembesar2 
Luar Negeri Amerika 

Panitia senat A.S. urusan  perhu- 
bungan duar, negeri pada hari Rebo 
meminta kepada FBI (Djawatan Pe- 
njelidik Pusat) supaja menjelidiki pe 
ngangkatan semua - duta2 besar, du- 
ta2, pembantu2 menteri luar negeri 
dan pembesar2 A.S. lainnja. 
Panitia tsb. diuga mengambil pu- 

tusan untuk membentuk suatu pani- 

menjelidiki pengaruh ,,tehnik- totali- 
ter” pekerdjaan mata2 sabot, dan ge 
rakan dibawah tanah “terhadap. poli- 
tik luar negeri A.S. Panitia ketjil ini 
akan djuga menjelidiki tuduhan2 ba 
hwa angsir2  subversif dan ,,tak-pa- 
tuh” telah berhasil merembes dim. 
dinas diplomatik” A.S. dan dalam 
uitusan AS. ke PBB. (Antara-AFP). 

  

9270 DARI RAKIAT JUGO- 
SLAWIA PANDAI BATJA/ 

kapat Kla 1 
Menteri pendidikan J ugoslawia, M. 

Cokalovie, jang achir2 ini memimpin 
missi goodwi!l Jugoslawia ke India. 
menerangkan di Laknau, bahwa 9274   ke India, demikian hari Rebo dite- 

rangkan. oleh.. kementerian. pertanian 
India.. " Ditambahkannja: bahwa -da- 
lam waktu dua pekan jang berachir 
pada. tanggal 31 Desember jang lalu 
serbuan - belalang agak “kurang bila 
dibanding dengan achir tahun sebe- 
lumnja. Meskipun demikian bagian2 
sebelah barat itu sangat banjak me- 
ngalami hama dan mungkin. bahaia 
masih akan datang, 2. 
  
PA Penay mang Aine pemaran 

dari rakjat Jugoslawia pandai mem 
batja dan menulis. Sebelum perang 
dunia UI, baru 7599 sadja jang tidak 
butahuruf. . 5 1 
Menurut Cokalovic, - hasil usaha 

pemberantasan butahuruf, jang bebe 
rapa tahun jl. digerakkan oleh peme 
tintah Jugoslawia, ialah didirikannja 
pusat2 pendidikan dihampir tiap pa 
brak dan perusahaan lain2nja diselu 

“2 ruh Jugoslawia. | 

dan keadaan jang timbul karenanja|. “Tjara sedemikian ini oleh Nimitz 
telah membuka vacuum di Eropa 

dan Rusiapun. masuk”. Demikian 
pula hampir sama halnja dengan di 

Timur Djauh dengan hapusnja Dje- 
pang sebagai negara besar didunia, 
kata Nimitz selandjutnja jang ber- 
pendapat bahwa kesudahannja ialah 
bahwa ,,kita kini harus mempertjaiai 
prinsip keamanan bersama”, untuk 
memelihara perdamaian, 

  

dianggap tidak begitu memuaskan 
daripada .teori balance of power 
dalam hat mana setiap negara meng- 
urus sendiri2 keamanan masing2”. 

Nimitz jang kini telah pensiun 
dan tinggal di Berkeley, California 
hari Selasa berbitjara dalam sebuah 
djamuan makan jang diselenggara- 
kan oleh Perang Sutji untuk Pers 
damaian”. 5 

Menurut laksamana jg. berambut 

  

tia ketjil, ig baru, jg berkewadjiban 

        

       

  

     
   
     

  

   
   

   
     

     
    

     
       

    

"IMaladi 

| 

Padjak tontonan perlu dibikin ringan 
|. HARI RABU mala 

(kesannja jang didapat di 
lang. Sajang sekali jang tjeramah itu tidak begitu banjak menda- 

pelbagai soal jang dikemukakan ada penting untuk diketahui dan 
didjadikan bahan 

| keolahragaan, 

Terlebih dahulu oleh sdr. Maladi 
telah dituturkan 
mengenai keolahragaan jang timbul 
di Eropa dan Amerika. 
sebagian besar 
»Suara Merdeka” pada tg. 13 Dja- 

“Inuari jbl. Sesudah menuturkan se- 
tjara djelas perkembangan2 jg. tim- 
|bul di kedua negeri itu, sdr. Maladi 
menjatakan, 
mendjadi 
nal, hal mana tertampak tegas deng- 
an adanja pengiriman2 wakil2 ke 
Olympiade, 
mengadu pameran negaranja. Dasar 
ini dikatakan penting, terutama me- 
ngenai perkembangan politik, seka- 
lipun di Olympiade tidak diperbo- 
lehkan akan orang membawa-bawa 
soal politik. Putusan tsb. telah di- 
djadikan dasar oleh Panitia Olym- 
piade dengan diterimanja Djerman 
Barat dan Timur, 
dan Nasionalis, Korea Selatan dan 
Utara. 
mungkin - didalam Olympiade nanti 
berputar soal politik. 
dikemukakan tentang tjara2nja per- 
tandingan telah dilakukan sehingga 
mentjapai pada pertandingan selek- 
s 
pat dipilihnja. pemain 

Imentjapai to 
kan pula tentang bantuan? jang te- 
lah diberikan oleh beberapa Peme- 
rintah kepada gerakan olahraga, se- 
perti di Brazilia. Penonton tidak di- 
pungut bajaran, 
olahraga jang dipergunakan adalah 

langgang sepakbola, 

geris- jang semula mendjadi pelopor 
dalam sepakbola, belakangan ini ke- 
sebelasannja telah dikalahkan. 
mudian dengan pandjang lebar di- 
tuturkan service? tentang " penerima- 
'an tetamu, penginapan, makan dan 
sebagainja pula jang terdjadi 

waktu Olympiade. itu akan dimulai 
dan berdjalan. Semua itu dikatakan 
memuaskan. Perhatian terbesar -di- 
tudjukan kepada pembukaan dan pe- 
nutupan dari pada Olympiade itu. 
Sekalipun PON H diadakan baru2 
ini di Indonesia dengan dasar Olym- 
piade, tetapi dua soal tersebut ada 

berbeda djauh. Djustru dua soal itu 
di Indonesia tidak mendapat perha- 
tian jang diharapkan, tetapi di Hel- 

mengluarkan air mata. Kalau pada 
waktu upatjara pembukaan bendera? 
idari pelbagai negara terpisahnja sa- 
tu sama lain ada sedikit djanh, hal 
ini sangat berlainan pada waktu ma- 
na diadakan penutupan. Disitu ter- 

r Itampak dengan. tegas.tentang adanja 
“ay Ipersatuan bendera, 

ideologi. Orang merasa terharu ba-t 
gaimana satu sama lain bisa meng: 
adakan persahabatan, tetapi kesudah- 
annja dunia ini tidak ada persatuan.| 
Inilah ada salah satu antaranja ti- 
tik berat, 
mengluarkan air mata, kata Malaui. 

ngenai kesannja di Helsinki ad. di- 
katakan, bahwa Olahraga harus di-f 
djadikan kebutuhan hidup, 
kan Pemerintah harus mempelopori 
dan mendorong masjarakat kedjuru- 
san itu. Padjak tontonan perlu di- 
bikin ringan dan kalau perlu di- 
kurangi sampai mendjadi 1096 atau 
dibebaskan, kata Maladi. Ia ungkat, 
bahwa di Makassar padjak itu sam- 
pai 37960 dan disini Lk. 2590. 

gauta perkumpulan menginsjafi diri- 
nja dan mengarti, 
suatu perkumpulan, anggautalah ig. 
membutuhkan pemimpin 
kannja pengurus membutuhkan ang- 
gauta. 
ngan sekali-kali merasa dirinja di- 
butuhkan, tetapi harus insjaf, bahwa 
sikap. jang demikian ini “ada keliru. 

takan, bahwa untuk Indonesia ma- 
sih ada harapan untuk mengadjukan 
permainan hanggar, 
marathon dan football ke Olympia- 
de nanti di Melbourne, karena para 
ipemain di Olympiade 
lihat dari peil di Indonesia, ternjata 
Indonesia tidak memalukan. Tetapi 
dalam pada itu harus didjaga betul2 
-mengenai traihing jang harus ber- 
djalan 
football pun ada kemungkinan un- 
tak dikirim ke Olympiade di Mel- 
bourne, karena para pemain di In- 
donesia mempunjai mutu jang tidak 
kalah -djauh, hanja ausdauer harus 
didjaga, demikian Maladi mengachiri 
tjeramahnja 
njak pendidikan. 

  

b. seharusnja berbunji: Guna dididik   
. Nimitz: Apa Subrb Russia Masuk Kropa Nana na 

prinsip keamanan kolektifnja harus 
bekerdja seorang diri 
tidak 
dan tak ada negara lain jang dapat 
menjumbangkan tenaga 
tuhkan, 

Freedom” untuk California: perhim- 
punan ini menjelenggarakan Racio| "4 — 
Free Eropa dan Radio Free Asia. 
(P3, 

7 tata VI 

  

Olahraga Mendjadi Sen- 

di Kebangsaan Nasional 
j5 bertempat diruwangan - dari. gedung 
Chung Hua Ta Chung Sze, Djal. Mataram Semarang, sdr. Maladi, 
ketua PSSI Pusat di Djakarta telah mengadakan tjeramah tentang 

Olympiade Helsinki belum lama berse- 

t perhatian dari kalangan para penggemar Olahraga, padahal 

guna perkembangan selandjutnja dalam dunia 

  

tentang kesannja 10 Djuta Ha Tanah Ko: 
song Mansjuria 

Baik Sekali Buat Peternakan Dan 
Pertanian 

RADIO PEKING hari Kemis 
menjiarkan, bahwa menurut para serdjana Tionghoa, lebih dari 10 
Gjuta hektar tanah jang sekarang 
diabaikan begitu sadja, jang terle | 
tak di Tiongkok Timur-laut, se 
sungguhnja dapat dipergunakan 
untuk pertanian atau peternakan. | 

Siaran tadi menguti ernjata 
an Ma Jung Chih Kama balut 
penjelidikan tanah dari akademi 
mu pengetahuan di Peking, jg 
menerangkan bahwa dibagian uta 
ra propinsi Heilungkiang terdapat 
»tanah hitam” dan tanah allu- 
vium jang Juasnja 2 djuta hektar, 
»jang sana suburnja dgn, daerah 
tanah hitam Ukraina jang termas 
hur itu.” 

Daerah ini sekarang tinggal di 
kerdjakan sadja. Malahan sudah 
da beberava nerusahaan tani pe 
nerintah didirikan disana. 

Dibagian timur oropinsi Sung 
'ang, djuga di Mantjuria, dapat 
libuka tanah jang luasnja 2 dju 
a,bektar untuk pertanian. sedang 

Kesan ini 
sudah dimuat dil 

bahwa Olahraga pun 
sendi kebangsa'an nasio- 

dimana mereka telah 

Tiongkok RRT 

Tetapi, demikian Maladi, 

Selandjutnja 

I, hingga kelak setjara mudah da- 

jang - betul2 
prestasi. — Ditambah- 

sedang lapangan 

djadikan daerah peternakan. 

(Antara)   sehingga Ing- 

Ke- 

Senapan Angin 
pada : 

kaliber 4:5 mm. 

@ Pandjang loop 55 cc 

sinki njatalah pada penutupannja 
Olympiade keadaan lebih seram, Lain dari senapan2 lainnja jang dike' 
hingga beberapa orang resmi telah seperti CADET” MAJOR atau MAJOR: Le   Dapat beli dari persediaan pada:     

   
   
   
   
   
   

lepas dari soal 

Berhubung dengan pe 

mengapa orang sampai 

hari Saptu tanggal 24 Dja Kesimpulan Maladi. | 
Dalam kesimpulannja- Maladi me- 

sedang- 

STAF ANGKATAN UDARA 
) Skn. (   

  

Achir- 
nja ia menjerukan, supaja para ang- 

bahwa didalam 

dan  bu- 

AA EM na Ah 

'seorang 

sih tetap mendjadi rahasia 

ma 

Na di New Delhi, 

Naa India adalah penting se- 
kali bagi seorang warga negara. 

tidak dapat dibebankan 

pemerintah pusat, 

n 
bari tersebut. 

soian, ig dengan ' 
te menanggung ongkos2nja. 

IDAM-IDAMAN setiap pemburu jang djitu !? ?, 

B.S.A. 177 CLUB” 
Dapat dipakai buat djarak djauh atau dekat 
Diperlengkapi dengan trekker jg sempurna 

. muanja 110 cm # Pandjang P Sight 40.8 cm 

keluarkan oleh Paberik BiSA 5 

TIDAK USAH DIBEKUK hanja dgn men 
KEBON LAUT 35, Semarang 

- PENGUMUMAN 
ringatan 125-tahun ber: : 

dirinja De Javasche Bank: 

hari itu kantor Bank akan ditutup. : 

  

KEADAAN SEPERTI ter- 

tulis dibawah ini sudah diketahui 

oleh kebanjakan penduduk ' Solo, 
aa bahwa di Solo terdapat ba 

k ,.Kakus2 Umum” tersebar 
luruh pelosok kota. ,,Kakus2 

Umum” tadi kini kebanjakan 
sudah tak Derpiat jagi,, Te 2 
yagai gantinja, idepan ekas 

Lena Kerta didirikan Ha jang 
tingginja kurang lebih 16 meter. 
Untuk menghindarkan ,,hal2 jang 

tak diingini”, maka tiap orang jg 
hendak memasuki »Kakus 
Umum” tadi, terlebih dahulu ha- 
rus memberi tanda mengetok din- 

ding beberapa kali, dan kalau dari 
dalam tak ada tanda djawaban, 

maka dapatlah ia masuk dengan 

Laman” kedalamnja: Inilah kesu- 

litan2 akibat tak adanja pintu di 

.kakus umum” Solo tadi. Aneh ' 
an hj menurut keterangan 

jang mengetahui, kabar- 

nja Kara papan bekas pintu2 ka 

kus umum seluruh kota Solo ini, 

telah dipergunakan untuk memba 
ngun sebuah rumah, entah rumah 

iapa dan dimana tempatnja, ma 

Wadjib- Tentara 
Di India 

Dienderal K.M. Cariappa, pangli- 

ja besar tentara India, jg tak lama 

ci akan pensiun hari Rebo. mene- 

bahwa un- 

wadjib tentara (dienstplicht) 

Tindakan sematjam itu sebaliknja 
pada bahu 

karena ongkos2- 

via terlalu tinggi, demikian djende- 

kepunjaannja Pemerintah» Sekalipun kan dibagian? Tiongkok Timur- Dikatakan  olehnja bahwa rena 

diambil tindakan demikian, toh Bra-| iaut lain2-nia masih ada 5 djuta tentara itu harus dilaksanakan oleh 
zilia, Argentia dan. Urugue telahf hektar tanah lagi, jang“ dapat di | padan2 pendidikan disetiap negara 
mentjapai tingkat tinggi dalam ge- 2 demikian harus 

    

   

    
   

     

   

serta vizier jg dapat distel 

S-| 

“@ Berat 3,4 kg. ' 

bih SEMPURNA “dau 
menarik handel utk pasang veer 

Ha 

jangd iadakan pada 

nuari 1953, maka pada : 
AE   

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 

- 

4 £ 3 aan 

  

Anggauta perkumpulan dja- 

Selandjutnja atas pertanjaan dika-| 1. Kementerian Pertahanan Staf 

weight lifting.   

1 a| II. Sjarat2 penerimaan : 
djikalau “di- 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Umur 17 — 25 tahun. 

3. Belum kawin. : 

Na 4. Tinggi badan sekurang - k 
setjara Bagian 

beridjazah S.T. Negeri 3 

6. Berbadan sehat. 

jang "mengandung  ba- 

II. Atjara pendidikan : 

  

     SN 
  

RALAT 
Adpertensi “dari Kementerian Perta- 
hanan Markas Besar Angkatan Da- 
rat tentang Pengumuman No. 799/ 

Peng/A.Djen/52 jang dimuat tg. S 
Djanuari 1953, dalam fatsal I sub. 

  

tentera, dan diharuskan 

3 

IV. Tjara melamar : 

di S.R.O. (Pendidikan Perwira Tja- 
dangan) Negeri Belanda untuk ke- 
sendjataan/djawatan — Infanteri Daftar riwajat hidup — | 
Artilleri s——: Kavaleri »—. Genie — 
Perhubungan — Technische, Troepen 
dan Intendans. dst. 

» 

terachir. 

  

dan Polisi. 

bagi mereka jan 
stansi. : 

putih itu kini Amerika — dengan 

oleh karena 3 akan diperhatikan, 
ada perimbangan “kekuatan VI. Pendaftaran ditutup pada tan 

jang dibu- 

Nimitz adalah ketua ,Crusade for SKEPATA   7. Bersedia mendjadi Tentera ' 
kurangnja 5 (lima) tahan , 's€ 

Pelamar2 harus mengadju kan “ 3 
Kepala Djawatan Admin istrasi Personil ..— 
Merdeka Barat 8 Djakarta, 

Djak arta, 

STKE“ANGK
N TAN UDARA: 

Pengumuman 
No, 001/1 KL/SRU/53. 

Angkatan Udara memberi ke- 
sempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk dididik mendjadi: 

BINTARA MONTIR RADIO UDARA — 

    

urangnja 158 cm. 

5. Sekurang2nja beridjazah S.M-P- Negeri bagion B. atau 
tahun. 

dengan ikatan dinas sekurang- 

stelah tammat pendidikan. — 

3 bulan pendidikan kete an 1g 
Lk didikan 2 
Pn harus tunduk pada tata tertib 

an. 

ditempat jang disediakan. 

Selama dalam pendidikan Tak diperkenankan kawin. - 

lamaran tertulis kepada : 
MBAU di 

dengan disertai : 

jang tertulis sendiri. 

Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas jang 

3. Surat 'keterbakan berkelakuan baik dari Pamong Pradja 

4. Surat keterangan persctudjuan dari Kepala Djawatannja 
F 13 # Sedap bekerdja pada salah satu “in- 

5. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka jang 
belum mentjapai umur 21 tahun. 

“, Lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut diatas tidak 

ggal 15 Pebruari 1953, 

10 Djanuari 1953. 
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“kanan. Tet 

“tersebut kini mendjadi 1400, hingga 

# 

ENG 3 

na Oa mana   

  

Dengan ini kami mengharap dengan hormat kedatangan Tuan di Hotel 
du Pavilton pada hari Saptu siang dan Minggu, tgl. 17 dan18 Januari 1953, | | 

dimana dapat disaksikan mobil DAIMLER - LANCHESTER | 

“HORMAT K 

    

N. V. Penerbitan — Pertjetakan & Dagang 

SEMARANG” 
| Ta | Purwodinatan Utara811—11A 

Menerima Segala Pekerdjaan Tjetak 
bing oma 

3 MOTOR SERVICE 
AMI 

  

Kaja 

  
x 

    
   

   

   

    

le Akan datang dengan kapal 
| “Januari 1953.” 

»MANURAN” dalam bulan 

| KREIDLER K. 50 

U 
sngat menata mani 

        

  

PENGUMUMAN 
     

  

     
  

   

  

4. PRESTASI jang telah -ditjap ai 

race tempo. 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

  

1 .. Speda Bermotor Abad 20 | 
! 

| 9 hari 9 malam di baan SOL IT | 

| DJAKARTA MARIBAJA RIT: Puntjak, Bandung, Maribaja | | 
| dan kembali ke Djakarta. Menaiki Puntjak |. k. 45 Km. sedjam '$ | 
| dan tetap memakai persnelling 2 dan mesin tidak panas. 

Keterangan pada : 

  

  

Dengan ini diumumkan, bahwa sebagai objek pertama untuk pekerdjaan Jajasan Pembu- 
kaan Tanah Transmigrasi telah ditetapkan kompleks ,,SUKA DANA”, seluas Lk. 140.000 ha. 

“terletak di Karesidenan Lampung, propinsi Sumatra-Selatan, Buat tahuh 1953 akan dimulai 
dengan daerah Punggur, seluas Ik. 12.000 ha. 

Para pemborong jang ingin turut serta didalam pembukaan tanah tersebut, diminta berhu- 
bungan dengan Direksi JAPETA d/a Kementerian Sosial R. L, Djl. Nusantara 36 - Djakarta, 

: lebih dahulu setjara tertulis dengan memberikan keterangan? selengkapnja tentang perusahaan- 
nja, alat2 jang akan dipergunakan sjarat2 pemborongan dan sebagainja. 

Hubungan setjara lisan hanja diadakan setelah ada panggilan dari Direksi. 

     
     

    

  

   

  

   

  

   
Djakarta, 6 Djanuari 1953. 

Di reksi JAPETA. 

     
         
    
  

  

  

        

: 10.000 Km. NON-STGP-RIT | 
UDE mengisi bensin - dalam IG 

1 

| N. V. H. MI. ,SATIVA" 
E Djalan Kestalan 133 | 

SOLO. $ | 
per botol besar. 

bit Kata Kab     
Ma nc da 

  

  

Kabar Kota 

Pelantikan 

  

DENGAN DIHADLIRI ol 
Soerono, pelbagai pembesar sipil 
siang disebuah ruangan dari R.S. 
adakan upatjara pelantikan Pr. 
angkat oleh Pemerintah mendja 
rang. 

Sesudah ketua panitia membuk 
pertemuan itu, kemudian acting di- 
rektur Dr. Roestamadji telah mem- 
bentangkan segala sesuatu mengenai 

R.S.U.P. selama ?y3 bulan dan me- 
riwajatkan sedikit tentang keadaan 
didalam R.S.U.P., dimana keadaan 
itu diluaran terkenal tidak baik. Se: 
.mendjak berdirinja pada tahun 1925 
“dengan maksud hanja menerima 

penderita Lk. 500 orang, 
dalam tahun 1950/1951 R.S. telah 
diluaskan demikian rupa sehingga 
dapat menerima penderita sebanjak 
600/750 orang. Kekurangan dokter 
masih terasa, sedang pembagian pe- 
kerdja didalam 2 rombongan kini 
telah dirobah mendjadi 3 rombong: 
an. ' Perawatan memang diakui Ku! 
rang menjenangkan, djuga soal mal 

i kalau pada permula- 
an R.S.U.P tidak bisa- menerima 
orang berikut pegawainja tidak le- 

.bih dari 1000 orang, nistjaja angka 

6 

orang dapat membajangkan "betapa 
berat barisan dapur dapat melajani 
mereka dalam memberikan. makan: 
an. Kesukaran? lainnja pun dike- 
mukakan, agar direktur baru ini da- 
pat mengetahuinja. 

Sekretaris Djenderal Kementerian 
Kesehatan Dr. Soerono a.l. telah 
membentangkan pengalaman? - jang 
telah didapat oleh Dr. Parjono, baik 
didalam djaman Djepang, Belanda 
dan RIS. Pengalaman? beliau itu 
mengundjukkan suatu bukti jang 
memuaskan. Dr. Parjono dapat ber- 
tindak bidjaksana, sabar, tegas, te- 

tapipun tidak bekisar dengan pen- 
dirian jang dianggapnja bertentang- 
an dengan perasaannja. Selandjutnja 
dikemukakan bahwa Pemerintah ki- 
ni telah menaroh perhatian besar 
kepada daerah2 dari pada di Pusat. 
Di Ketjamatan2 maupun desa2 akan 
diadakan polikliniek2, sedangkan di 
Kabupaten? didirikan rumah sakit 
jang lebih besar dan dapat merawat 
75 orang. Di Ibu? Kota R.S. akan 
diberi perlengkapan jang tjukup ser- 
ta disediakan dokter? jang mempu- 
njai keahlian. Semua ini telah di- 
-djadikan rantjangan, agar segala ke- 
sulitan jang timbul diluar, dapat di 
tampung di R.S. Ibu Kota. Selandjut- 
nja telah disinggung mengenai kaum 
buruh di Semarang, tetapi untuk 
R.S.U.P. hal itu diperumpamakan 
sebagai sebuah mobil jang mempu- 
njai perabot lengkap. Ditambahkan 
bahwa tiap buruh harus mempunjai 
initiatief sendiri, karena ia ada men- 
djadi pemimpin didalam Japangan- 
nja. Ia tidak semestinja menunggu 
perintah seperti pada waktu djaman 
Belanda, tetapi harus mengarti pe- 
kerdjaannja dan  mempunjai tang- 
gung djawab. Saling harga meng- 
hargai antara kalangan mereka ada- 
lah djalan jang terbaik, karena me-' 
rka mempunjai satu tudjuan, ja'ini 
memperhatikan nasibnja si penderi- 
ta. Achirnja beliau mengharap su- 
paja R.S.U.P. betul2 dapat dilihat 
orang sebagai ,,bunga” di Propinsi 
Djawa Tengah. 

Sesudah itu kemudian jang mem- 
beri sambutan2 ialah Residen Mi- 
lono atas nama Gupernur, wk. ke- 
tua DPRDS Propinsi, Wali Kota, 
ketua DPRDS KBS. Ikatan Dokter 
Indonesia tjb. Semarang, Pers. Dju-| : 
ru Kesehatan tjb. Semarang. 

Pidato Dr. Parjono. 

Didalam — masa . pembangunan, 
terutama bagi negara muda seperti 
negara jkita, perlu setiap usaha dja- 
batan “diberi dasar “jang tertentu, | 
agar mendapatkan suatu masjdfakat 
jang bulat dan compact serta meng-| 
hatsilkan pekerdjaan jang efficientie 
serta bernilai tinggi, demikian Dr. | 

Empat faktor telah dike- F Pariono. 
mukakan sebagai dasar, jaitu diri pk, 
badi tiap pegawai dari atasan sam- | 
pai ke bawah, kedua Rumah Sakit 
sendiri, 3. negara kita dan 4. menge- 
nai dunia luar. Mengenai “diri pri- 
badi pegawai dikatakan perlunja di- 
usahakan supaja semuanja mempunjai 
ketenangan/ kegembiraan bekerdja 
jang mendjadi sjarat mutlak bagi ef- 
ficientie dan hasil pekerdjaan jang 
memuaskan semua pihak. Tidak 
mungkin seorang dapat bekerdja 
dengan tenang dan senang, apabila 

Dr. Parjono 
Direktur Baru Pur isara Semarang 

ternjata pangan pekerdjaan. 

  

& 

ch Sekdjen dari Kesehatan Dr. 
Um militer, pada hari Kemis 
LP. Kalisari (Purusara) telah di 
parjono Soerjodipoero jang di- 

S: Direktur dari R.SLU.P. Sema 

1Hal ini tidak melulu terdiri dari ke- 
butuhun lahir, akan tetapi djuga ke- 
'butuhan bathin. - Gangguan bathin 
berupa bertentangan faham dsb.-nja 
pula akan merusak ketenangan/ke- 
senangan bekerdja sehingga dapat 
mengatjaukan pekerdjaan disegala 

lapangan. Karena itu Dr. Parjono 
akan tetap memegang harmonie an-| 
tara tjita2 dan suasana didalam la- 

Mengenai rumah sakit dikatakan, 
bahwa pada umumnja kini rumah2 
sakit Pemerintah mendapat kritik 
dari masjarakat, misalnja mengenai 
makanan, perawatan jg. tidak baik. 
Didalam masa pembangunan, umum 
biasanja tidak mengetahui adanja 
kesukaran jang dihadapinja seperti 
kekurangan tenaga ahli, ahli masak, 
rumah tangga dan lapangan . pera- 
watan, tempat2 mana dulu telah di- 
isi dengan tenaga bangsa asi “Ume| 
tuk memilih sendiri tenaga ini di- 
kalangan kita membutuhkan waktu, 
jaituravaktu untuk mendidik dan 
waktu untuk memperoleh ,.pengalam- 
an. Karena ini maka beliau meng- 
harap supaja orang bersabar dan 
memberi kritikan serta petundjuk2 
jang membangun. 

Mengenai negara kita dikatakan 
dgn. diungkatnja konggres W.H.O., 
dimana dapat disimpulkan kesan jg. 
baik mengenai negara kita. Menge- 
nai faktor ke-4 diutarakan, bagai- 
mana pendapatnja Prof. Hartman, 
seorang Maha Guru bangsa Djer- 
man didalam ilmu filsafat. Prof. 
Hartman mengatakan, bahwa Pan- 
tjasila kita merupakan ideologie se- 
laruh ummat manusia. untuk masa 
jang akan datang dan dasar itupun 
akan dipakai sebagai dasar usahanja 
terutama didalam aliran gotong-ro- 
jong. Dituturkan selandjutnja bagai- 
mana sikap memerintah dapat me- 
renggangkan hubungan dan kerdja 
sama.“ Terhadap para pekerdja akan 
diambil sikap demokrasi, “agar se- 
gala kesulitan dapat diatasi setjara 
sesama. : 

Achirnja Dr. Parjono menutup pi- 
datonja dengan sembojan ,,sutji, adil 
dan tjinta terhadap nusa dan bang- 
sa adalah dasar hidup jang baha- 
gia!” 

DUA PEGAWAI KANTOR 
KAB. KUDUS DIBAWA CPM. 

Hari Kemis tgl. 15-1-1953 djam 
10.40, Sdr. Ch. dan Sdr. A.A. pega- 
wai kantor Urusan Agama Kabupa- 
ten Kudus telah dibawa oleh CPM, 
dari kantornja di Mesdjid Besar Ku- 
dus. 
Keterangan jang dapat kami kum- 

pulkan menerangkan bahwa ke- 
mungkinan besar dua sdr. tersebut 
perlu didengar keterangannja  me- 
ngenai gerakan D.I.: berita lain me- 

-Ihingga djumlahnja ada 17, sedang- 

GEKA 

Tjuma - tjuma ! KALENDER 1953 UNTUK SAKU 

Djika Membeli: 
? 

PINTA TES 
Tp 

PITAMESIMKFULIS 

KERTAS CARBON 

Baik dan djuga Lebih Murah 

Dapat Beli Dimana-mana Tempat. 

     
INTAVULBEN. 

INTA TJAP 

  
  Ter ae  nan 

  

C.T.H.C. DAN PERUMAHAN 
RAKJAT. 

Sebagai dikabarkan beberapa wak- 
tu berselang, Oei Tiong Ham Con- 

'cern akan turut serta mengatasi soal 
kesukaran perumahan dikota ini 
dengan membantu mendirikan  pe- 

rumahan, terutama perumahan rak-! 

jat. Telah direntjanakan mendirikan 
perumahan rakjat disekitar Stadion 
(bagian dalam) sebanjak 200 buah, 
sedangkan pembagian kepada rakjat 
jang membutuhkan akan diserahkan 
kepada. Kota Pradja Semarang. Ten- 

tang ini didapat keterangan, bahwa 
pembangunan perumahan rakjat jg. 

disebut diatas ini, akan dimulai da- 
lam bulan ini djuga, sedangkan per-, 
etakan batu pertama akan dilaku-: 
kan pada tgl. 20 Djanuari j.a.d. 
Rumah2 . jang akan didirikan itu, 
adalah menurut model ,.fabricated | 
House” dan berbentuk ketjil, hingga 
rumah? tsb. dapat didiami oleh rak- 
jat jang tidak mampu. 

Soal sewanja akan dipasang se- 
rendah-rendahnja dan selandjutnja 
akan didjual kepada mereka jans 
mendiaminja dengan tjara .,huur- 
koop”. 5 

Disamping perumahaan rakjat jg. 

akan diusahakan oleh Oei Tiong 
Ham tsb., Kota Pradja dalam tahun 
ini pun akan menjelesaikan pembi- 
kinan sebanjak 30 buah rumah  di- 

sekitar djalan Halmahera, sedang- 
kan uangnja jang diperuntukan te- 
lah diterima dari Pemerintah Pusat 
sebesar I.k. Rp. 500.000,—. 

ADANJA PENJAKIT MENU- 
LAR DIKOTA. 

Menurut daftar Djawatan Keseha- 
tan Kota Semarang, adanja penjakit 
menular dari tg. 28 Des. sampai 3 
Djan. j.l. ada 29 orang jang menda- 
pat sakit typhus abdominaslis, 8 di- 
antaranja telah sembuh kembali. Pa- 
ratyphus A 'tertjatat 3 jang baru, 

kan 3 orang diantaranja sudah sem- 
buh kembali. 

RENTJANA GUNA PONHIl. 

Menurut rentjana, untuk PON ke- 
III tahun ini, Djawa Tengah akan 
mengirim 266 orang pengikut (th. jl. 
312 Red.) jg. akan bertanding dalam 
19 matjam pertandingan antaranja 
hockey, balapan sepeda, panahan, 
angkat besi dan anggar. 

Untuk perongkosannja direntjana- 
kan beaja jang 5 kali lebih besar 
dari tahun jl. jaitu Rp. 625.000,—   ngatakan bahwa kemungkinan besar 

ada hubungan dengan penangkapan 

H. Faleh jang telah ditangkap lebih: 

dahulu. i 
Perlu diterangkan bahwa pelaksa- 

naan pengambilan pegawai2 tsb. di 

'Mesdjid Besar itu dilakukan oleh 

CPM dengan sopan santun dan se- 

belumnja memberi tahukan lebih 

telah pula diterima kesanggupan da- 
ri pihak2 pengurus otobis dan trans- 
port-ondernemingen, 

jang akan diperoleh dari buruh/pe- 
gawai 44 Djawatan Negeri di Djawa 
Tengah dengan djalan memotong 
uang gadji jang terdapat dibelakang 
.koma” selama 8 bulan. Selain itu 

veembedrijven,   dahulu kepada Kepala Kantor Aga- 

ma. 

sekolah2 rakjat dll. 

A.. W. KALORAN DIGRANAT. 

Kemaren malam bekel Dirdio da- 
.ri Banjubiru (Ambarawa) telah di- 
tembak mati oleh gerombolan  di- 
rumahnja. Selain itu pada hari Rebo 
malam Kemis jl: sekira djam 19.00 
rumah asisten wedana Kaloran (Te- 
manggung) telah didatangi oleh ge- 
rombolan sedjumlah 30 orang. Wak- 
tu itu asisten wedana dan mantri 
polisi Kaloran sedang bertjakap2 di 
pendopo Ketjamatan. Mendadak 
oleh gerombolan telah dilemparkan 
sebuah granat pada kedua orang ini 
"jang tepat mengenai asisten wedana 
hingga ia meninggal dunia pada saat 
itu, djuga. Mantri polisi berhasil ime- 
loloskan “diri. Setelah itu gerombol- 
an lalu mengadakan penggarongan 
terhadap rumah AW. dan Maruri 
polisi. 

SEKITAR JAJASAN 17 
AGUSTUS 

Dari kalangan jang berdekatan 
dengan Jajasan 17 Agustus didapat 
kabar, bahwa pada nanti tg. 19 Dja- 
nuari 1953, 35 murid dari S.M.P. di 
Surakarta angkatan pertama jang 
dibeajai oleh Jajasan 17 Agustus 
akan menudju ke Tawangmangu un- 
tuk melihat2 keadaan ditempat tsb. 
jang permai. Rombongan ini akan 
berangkat dari Setasiun Balapan 
dengan Bis. 

Mengenai undian barang Jajasan 
17 Agustus diterangkan, bahwa un- 
dian itu didalam tempo 1 bulan ia- 
manja telah terdjual habis, dan 
mungkin pembukaannja akan di- 
adjukan. Undian kedua dengan ha- 
diah-hadiah jang menarik a.l. sepe 
da, radio, foto toestel dsb.-nja akan 
segera diadakan. : 

Selandjutnja kalangan itu menga- 
takan tentang mengalirnja sokongan- 
sokongan untuk Jajasan 17 Agustus 
sehingga kini mentjapai djumlah se- 
besar Rp. 40.000,—. 

PERTEMUAN DENGAN KE- 
PALA2 DJAWATAN. 

Oleh Kota Pradja Semarang telah 
ditetapkan untuk mengadakan per- 
temuan sebulan sekali dengan ke- 
pala-kepala  Djawatan, anggauta2 
DPD dan Wali Kota. Maksud dari 
pada pertemuan ini antaranja jalah 
untuk mengatasi kesukaran2 jang di 
alaminja dalam mengerdjakan ' soal 
pembangunan kota. 
Pertemuan jang pertama kali di 

adakan ialah tg. 15 Djanuari, di- 
mana a.l. oleh Wali Kota Semarang 
diterangkan, bagaimana baiknja ka- 
lau orang dapat saling harga meng- 
hargai dan hormat menghormati de- 
mi untuk kepentingan  masjarakat 
pada umumnja. 

— 150 Pesawat pemburu dan pem- 
bom PBB pada hari Rebo telah me 
lakukan serangan2 lagi terhadap djem 
batan2 disebelah utara Sinanju di Ko 
rea Utara. '   - 

  

MONTEUR MOBIL JII 
DITJARI SEORANG MONTEUR | 
jang sudah berpengalaman | || 
bertahun-tahun dalam pe- 

  

rusahaan mobil dengam 
bukti surat2. Akan di- 
tempatkan di Djokja atau 
Solo.   

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling .mandjur special buat orang 
lelaki dan prempuan jang kurang darah, tida suka ma- 
kan, badan lemah, pinggang sakit, prempuan datang bu- 
lan tidak tjotjok, pek tay (darah puti) tempat anak di- 
ngin, kepala mabok, lama tidak dapat hamil datang bu- 
lan perut sakit dll. Harga per botol besar Rp. 12,50. 

Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special untuk Wa- 
nita kurang darah, dan badan lemah. 
Jang Po Sin Tiu tjap ,,FIE- MIN” 

. Orang Lelaki, badan kurang kuat dll. Harga 4 Rp. 12,50 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan sehat. 

Toko Obat ,,FIE MIN JOK FONG" 
Toko Warung No. 10 Tel. 2183 

  

     

Anggur Tjong 
istimewa untuk 

s 

Terbikia oleh: 

  

Semarang.     Lamarsn tertulis pada    
        No. 41103 S. K. ini. 

S - 

GONDYFAR 

SUrEK CUSHIGN 

  

  

  

   
   

adalah berkat besar lingkarnja serta: sediki 

tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan 

mudah sadja meluntjur diatas semua djalan2 

jang tidak rata, 

Lain dari pada ilu, menghilangkan pula 

getaran2, jang mendatar, hal mana daja- 

penarik dan daja-kemudi mobil Tuan tidak 

dikalahkan olehnja. 

V letik, banjak orang berkendaraan dengan memakai 

ban Geodyear daripada lain merek 

GOOD/AYEAR 
Untuk SEMARANG: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 

TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 

SEMUA. IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 

SELANDJUTNJA AGEN2 DISELURUH 

INDONESIA. 

  

2B-GY-5201 
  

  

“ERA Sanam - maan! 
  

Pasanglah 
Adpertensi dalam 

— »9UARA MERDEKA" 

Ini Malam Premiere . 

IMETROPOLE 445—7.—0.15 

COPY BARU (17 th.) 
Tyrone POWER—Linda Darnell 

  

    Rita Hayworth (TECHNICOLOR) |Roy Rogers 158 'BLOOD AND SAND” 
  

Maan (ag P5, 

TS A SLIGHT 
SPRAIN, MI5& KANE / 
YOW'LL HAVE TO &TAY 
OFF IT FOR A FEW DAYS/ 

      
   
   

    
   

tata 00. ANU 

— Melainkan sedikit keseleo, non 
berapa hari! 

- 

njeret saja dari tempat jg. dilalui b 

-   sjarat kehidupannja tidak dipenuhi. 

IT WOLLD HAVE 
| BEEN MUCH WORSE, 

IF ROY HAPNIT PULLED |sopy HeApep 
ME OUT OF THE PATH 
OF THAT RUNAWAY 

    
— Saja dapat perasaan bahwa ada orang jg. sengadja arahkan bina- 

tang-binatang kuda jg. kalap itu ke-tempat kita! 

   
   
   

    

   

   IGOTA 
ul FEELIN' Some. 

THAT 
5TAMPEDIN'/ 

    
     

    

ROY, BEFORE WE'LL LEANEN Y HELP ME, Sebuah film penuh romantische dan 
POC. LM drama jang menjedihkan. 

ORION 5.-7.-9.- (17 th.) 

GRONCC 
? WILDE 6 

  

      
    THIS HAPPENEDP KOWE 

YOU WAS GONNA SUNNY 
TAKE ME TO THAT NCAN REST 
KE CAVE TO PROVE NN THAT 
SUNNY KANE HAD ANKLE    

  

WKRECKIN' MY 
KAILROAD .£   

core 

  

a Kane! Kau harus beristirahat be- 

inatang2 kuda jg. kabur itu! 

“ 

n 

  

   
  

-— Roy, sebelum peristiwa ini ter- 
djadi kau hendak membawa padaku 

— Penderitaan saja mungkin djadi lebih heibat, apabila Roy tak me- ke goa-es itu, buat buktikan bahwa 
Sunny Kane tidak mempunjai sang- 

.kut paut dalam perkara menghan- 
tjurkan kereta api-ku! 

— Sekarang kita berangkat! Sun- 
y dapat mengasohkan betisnja sam- 

pai kita kembali! 

  

“Roberto Rosselini:s 

sPAISAN” 
Film jang dapat Academy 
dan pudjian dimana-mana. 
Tjeritera tentang rakjat Italian per 
djoangan terhadap "kaum penindas 
dalam perang dunia Ke 2 

REX 5-7-8.- (17th) 
Glenn Ford-Charles Coburn 

sThe DOCTOR & The GIRL” 

DJABALAN 7.—9.— (17 th) 
Rd. Mocbtar—Netty Herawati 

.Hidup Baru" 
Film Indonesia paling baru. 

Award 

  

  

. — Tolong saja dokter 
saja telah kena tembak! 

— Bronco Wilde! 

  

    

     

  

  

BINTANG AMPAT 1 
DITANGGUNG 1007, TIDAK LUNT 

: N.OLEH 1 sBiB AMIRODIP- SOLO. 
TUA MFNDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
PREMI Rp. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

TJAP POTREK BINTANG AMPAT. TtanccunG 
TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har 
ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN “BARU ,AMIRO POMADA" 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- tam dengan pelahan2. Mulai didiu: januari 1953 HARGA 1 Pur Rp. Aa jual Bulan Dianuari 1953. 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang aki pelu timpotepsi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai. Ta 
DJUGA ADA OBAT-OBAT: 

Amiro Sol. Obat kdhf'Ielaki ig 1 5 25 
1 Kat aki jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- Amiro Dol. Wanita)jg tidak tjotj ok bulan " " 

   

  

    

    
   

        

   
   
   

   
   

  

    

   

     

        

T 

5 ai i Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- Amiro Nol Wanita jg sakit keputihan Rp. 50.- Rp. 25.- Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir Rp. 20.- Rp. 10.- Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit Rp. 50.- Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang Rp. 10- 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

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

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

  T 

    

“EME CITY CONCERN CINEMAS gegara 
L U X Ini Malam pengh. (u. 13 th.) 
S2 Tn 9: SID SAESAR -ALFRED DRAKE-JANET BLAIR 

»2 PELAUT d sLarsend Spars KORPS WANITA 
Musical jang menggumbirakan dan bikin penonton tertawa ! 
BESOK MALAM PREMEIRE: Film Philipina dengan bahasa Indonesia 

1 2 

 sThree Musketeerss Ha ea 
Ea , den.€Cesar Raminez — Tessie — Martinez—Oscar Mareno 

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

Grand Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 
K- Ton Joan Evans -Melvyn Douglas Lynn-Barri 

F 66 Too much Libert 
»On The Loose Too little Tia 

Scheolgirl by Day . .. .Thrill.Seeker by Night.” 1! 
I want to have FUN, and nobody's going to sto | A lot of things you neverfind in schoo Sani ! ea 

Indra 
8.57 —9.— 

  

1- 

Ini malam penghabisan (u. 17 tb.) 
P. RAMLEE — ROSENANI — SITI TG. PERAK 

SEDARAH" 
Besok malam 4.45-6.48-8.45 Dr. SAMSI" 

Ini M 1 
ROYAL Rd. KN KEMADA NUN “ban 
515 -715-9.15 2 r. S A M S ya 

film Indonesia terbesar Menarik dan Mengharwkan 

ROXY 
Za Gea 

  

Ini malam D.M.B. (a. seg, umur) 
LILI HUA -CHEN CHUNG — YANG LIU 

»Hung Chuang Shieh Yin" 
Berbahasa KUO YU 

  

    TAMAN entar. 
  

Mulai hari Kemis: 15 Djanuari sld. 19 Djanuari 1953: 

U Pp ALADIN dng. lampu wasiatnja ALI BABA 
dng. pintu gua ,SESAM”nja | 

Theater akan beractie dlm. fim TECHNI-COLOR | 

  

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

  

    
  

, , SOLO ,,ihe Thief of Damascus' | 
KEONG, 23 ngan PAUL HENREID WYOEN SUTT ON | 

  


