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aksud mengumpulkan ba 
i hal ini. Konsepsi PRN 

aberian otonomi jang luas pa 
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seperti keadaan sekaran 
daerah diangkut ke              

   

   

| Tidak heran, kata Djody, 
timbul rasa dianak-tirikan didaej 

pa tjontoh antara lain di Kaliman- 
tan, bahwa dari Rp. 7 djuta opsen- 
ten karet sesudah diperdjuangkan | 

4 

| 
mati2an, pusat hanja memberikan 
Rp 1 djuta. Saja akan perdjuangkan 
supaja 50 persen dari Oopsenten itu 

“diserahkan pada Kalimantan untuk 
pembangunan daerah itu disegala 
lapangan, demikian Djody. 

Di Sulawesi jang terkenal dengan 
— hasil kopranja supaja sebagian be- 

|.sar dari penghasilan itu dikembali- 
| kan pada daerah untuk pembangun- 

annja, terutama djalan2, irigasi dan 

segi penambahan produksi, .misalnja 
intensiveren pertanian di Djawa dan 
idustrialisasi, sedangkan didaerah? 
berhubung luasnja tanah, dapat di- 
lakukan dengan tjara extensiveren 
(pengluasan) seperti jang sekarang 
dilakukan di Kalimantan dengan 
membuka tanah2 pertanian dengan 
traktor2. Soal penambahan produk- 
si harus sedjalan dengan usaha pe- 
mulihan keamanan. 

Pemulihan keamanan di 
Sulawesi terpenting. 

Mengenai Sulawesi: Selatan dika- 
takan oleh Djody- bahwa jang ter- 
penting ialah pemulihan keamanan. 
Sumber? kekatjauan di Sulawesi Se- 
latan bukan sadja terletak pada 
maksud hendak mengatjau tapi ka- 
rena ada background politik. Menu- 
rut pendapat Djody dan partainja, 
penjelesaian harus dilakukan setjara 
politis pada  umumnja disamping 
tindakan? militer. Untuk ini PRN 
pertjajakan pada Letnan Kolonel 
Warouw. Demikian Djody. 

Tak setudju ,.blok ketiga”. 
Mengenai soal2,luar negeri Djody 

terangkan, ja tidak setudju dengan 
pembentukan ,.blok ketiga” seperti 
jang diputuskan oleh konperensi. so- 
sialis di Rangoon. tapi jang tepat, 
katanja, ialah kekuatan keseim- 
bangan”. Mengenai “ perdjandjian 

oleh Djody diterangkan, 
“bahwa “dalam parlemen terdapat ti- 

ga aliran jaitu golongan ,,anti”, mi- 
sainja golongan PKI, golongan ..pro” 
umpamanja Masjumi dan golongan 
jang ,.mau lihat keadaan dulu”. Ka- 
lau dapat banjak (penggantian ke- 
rugian perang dari Djepang — Red) 
menurut pasal 14, mereka tentu 
akan menerima risico menjetudjui 
Frisco, demikian Djody. Apakah 
tjara ganti kerugian perang ini akan 
dilakukan menurut pasal 14 per- 
djandjian Frisco tersebut atau setja- 
ra bilateral, semua itu tergantung 
pada djumlah penggantian kerugian 
jang akan diperoleh dari Djepang. 

Kesulitan pembukaan ke- 
dutaan di Moskow terletak 
pada susunan kabinet se- 
karang. 

Tentang hubungan dengan Belan- 
da oleh Djody tidak lagi dianggap- 
nja penting. Kita sedang menghada- 
pi hubungan jang lebih luas dan be- 
sar lagi dengan dunia internasional. 
kata Djody. Kesulitan? pembukaan 
kedutaan di Moskow dan Peking di 
terangkan terletak dalam susunar 
kabinet sendiri, kata Djody. 

Mengenai Pakt Asia Tenggara jg. 
diusulkan oleh Churchill, dikatakan 
sebagian besar dari anggota parle: 
men tetap ingin politik bebas. Se- 
dangkan terhadap pemilihan Eisen- 
hower sebagai presiden Amerika Se 
rikat dikatakannja supaja kita was- 
pada dan perkuat politik bebas. 

Penglaksanaan 
TCA 

Berapa Djumblah Ban- 
tuan Sebenarnja? 

Menurut keterangan ' jang diper- 
oleh Pl-Aneta, sekarang telah mulai 
diadakan perundingan di Djakarta 
mengenai pelaksanaan  perdjandjian 
TCM:. 4 

Perundingan ini dilakukan antara 
ir. Dermawan  Mangunsarkoro “dan 
ketua TCA di Indonesia. 5 

Selandjutnja didapat keterangan pu 

la, bahwa djumlah bantuan dalam 
rangka TCA itu masih belum dipas- 
tikan. | 

Kalangan2 politik luar negeri meng 
harapkan. adanja hubungan jang le- 
bih baik antara Indonesia dan Ame 
rika berhubung dengan - ditjapainja 
perdjandjian TCA itu. Menurut kala 
ngan2 jang mengetahui, sekarang su 
dah tampak adanja tanda2 kearah 

bertambah baiknja hubungan antara 

kedua negara itu. (Pia). 
  

SUJUD RANUSUDIRDJA ME! 
NINDJAU SOAL2 PERS DI 

NEDERLAND. 

Hari Senin ini akan berangkat de 
ngan kapal terbang ke Nederland Su 
jud Ranusudirdjo dari Kementerian 
Penerangan. Ia selama enam bulan 
di Nederland akan menindiau dan 
mempeladjari soal2 pers pada umum 
nja dan mempeladjari perhubungan 
antara pers dan pemerintah. Lama 
kundjungan Sujud Ranusudirdjo ke 

' 'Nederland jalah 6 bulan. 

  

Sebagai diketahui, di Djakarta ia 
djuga mendjabat sekretaris dati Pani 
ta Pers dan Perundan-undang Pers, 

0. 

ngan", Kata Djody 

omi tersebut antara pusat dan daerah hingga ada kes 

gi. .saja,. skata 
us dilihat dari 
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kannja Blok (Ke II 
"Lebih'Tepat lalah Kekuatan eseimba- 
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dari Kalimantan 
anggota parlemen dan ketua seksi luar 

kemarin pagi Djody katakan, bah 
nja ke Sulawesi dan scterusnja ke Ma- 

tjil ada hubungaunja dengan 
belandja tahun 1952—1953 

krna me- 
iparlemen nanti. 

han2 jang tjukup dari daerah2 
tentang negara kesatuan jalah 

da daerah2 dan dalam hubungan 
an sesuai dengan kedudukan oto- 
: cimbangar 
ini jang, umumnja, semua 

  

F Duta Untuk 
TA. Peking 
Achir Bulan Ini Akan , 

— Ditetapkan ? ' 
PA K ig mengetahui 

didapat keterangan, bahwa dalam 
waktu jang singkat dapat diharap 
kan diangkatnja seorang duta be 

(sar untuk Peking. Mengenai pe 
ngangkatan duta besar iniskabar 
'nja telah ditjapai kata sepakat an 

Selandjutnja kalangan tsb. me 
nerarngkan, bahwa pengangkatan 
ini mungkin sekali akan terdjadi 
pada achir bulan ini. Selandjutnja 
didapat kabar, bahwa keputusan 
mengenai pengangkatan ini akan 
dibitjarakan dalam kabinet. 

Beberapa waktu jang lalu ter 
siar kabar, bahwa S. Mangunsar 
koro-dari PNI ditjalonkan untuk 
djabatan tsb. Tetapi kabarnja ia 
telah menolak pentjalonan itu, ka 
rena menghendaki supaja dalam 
waktu itu djuga dibuka perwaki 
lan di Moskow. 

Siapa jang sekarang akan men 
djadi tjalon djabatan itu masih 
belum diketahui. 

  

SARBUPRI TUNTUT PEMBE- 
BASAN SUAMI ISTERI- 

ROSENBERG. “ 
Meurut berita jang disampaikan 

pada .,Antara”, Dewan Pimpinan Pu 

sat Sarbupri atas nama 500.000 ang 
gotanja telah mengetok kawat lang- 
sung kepada Presiden Amerika me 
nuntut dibebaskan Julius Rosenberg 
dan isterinja sesuai dengan kawat 
protes bersama Sobsi dan R.T.I. 

5000 Buku RRT 
Dipereksa DPKN Pon- 

“5: Hanak 
Djawatan Pengawas Keselamatan 

Negara Pontianak menerangkan ke 
pada ,,Antara”, bahwa hingga kini 
telah Lk. 5000 (lima ribu) -matjiam 
buku2 dari RRT, Hongkong, Singa 
pore dan Taipeh (Taiwan) jg dita- 
han dan diperiksa. Buku2 tsb. ig di 
kirim liwat pos langsung dibawa ke 
kantor polisi setelah kepada jg ber- 

sangkutan di Pontianak  diberitahu- 
kan tentang itu. Buku2 tsb. jg terba 
njak datangnja dari RRT dan sele- 
bihnja dari Hongkong dan Singapo- 
re sedangkan - beberapa puluh. dari 
Taipeh. Karena Pontianak kekura- 
ngan tenaga dan untuk memeriksa 
tiap buku itu memerlukan ketelitian, 
maka oleh DPKN Pontianak sebaha 

gian besar dikirimkan kepada  Ke- 
djaksaan Agung Djakarta untuk me- 
lakukan pemeriksaan ' selandjutnja. 
Buku2 jg ditahan dan masih akan di 
periksa itu dianggap berbahaja. 

(Antara). 

hari Sabtu jang akan datang ini 

Kalangan pemerintah  ditanja 
mengenai djalan pembitjaraan2 jg 
telah dilakukan dengan 
itu menjatakan, bahwa sampai se 
karang belum diperdapat sesuatu 
perkembangan baru mengenai so 
al ganti kerugian perang tsb. 
Wajima disatu pihak didalam 
pembitjaraan2 jang lalu baru me 
ngadakan feeling disana-sini dan 
belum sampai kepada 1 
usul jang konkrit. Indonesia dipi 
hak lainnja, djuga belum dapat 

1 memberikan sesuatu usul dan pen 

djandjian perdamaian dengan Dje 
pang oleh pemerintah sendiri be' 
lum ditetapkan  penjelesaiannja, 
jaitu apakah hubungan diploma- 
tik selandjutnja akan diadakan de 
ngan Djepang atas dasar perdjan 
djian San Francisco itu atau di 
atas dasar jang terlepas sama se 
kali daripadanja. 

Dikatakannja selandjutnja: ..Ki 
ta memang telah dapat mengeta 
hui bagaimana pendirian pemerin 

itah2 India dan Birma dalam soal 
membuka kembali hubungan di- 
plomatik dengan Djepang itu 
maupun jang mengenai soal peng 
gantian kerugian perang jang di 
tuntut djuga oleh Birma dan hal 
hal ini dengan sendirinja tentu 
dapat merupakan bahan2 bagi pe 
merintah Indonesia. Tetapi pendi 
rian Indonesia mengenai soal pem     

Tan Yen 

Surat” Kepertjajaan 
Graaf y. Bijland 

  

  

  

Pada hari Sabtu siang jl. Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia 
baru Graaf yan Bylandt telah menjampaikan 

kepada presiden Sukarno di Istana Merdeka. 

  
    

jang 
surat2  kepertjajaannja 

  

MINGGUAN INGGERIS 

kan, bahwa berhentinja menteri 

bawa pemetjahan bagi masalah2 

lan. 

Kalkitiaa Dedy. Untok 
Sekolahan 

Koresponden PI-Aneta mendapat 
kabar, bahwa" kepada pemerintah 
akan dimadjukan — permintaan agar 
dapat memukai bekas2 gedung dan 
complex stasion karantina hadji di 
pulau Ruiba Sabang, untuk didjadi 
kan asrama, sekolah tehnik rendah 
dan sekolah tehnik menengah. Sela- 
ma ini, karantina hadji itu tinggal ter- 
bengkalai dipulau Rubia Sabang. 

Djuga dari kalangan jang dapat di 
pertjaja didapat “keterangan, bahwa 
kepada pemerintah akan “diminta pu 
la izin untuk menjewa pulau Rondo 

kan disana industri2 ketjil dan peru 
sahaan ikan didalam “kaleng.   

sesuatu 

dirian jang baru, selagi soal per, 

Membuka Kembali Hubu- 
3 . 2 . Cg 

“ngan Diplomatik Biasa 
Keinginan Untuknja Njata Terkesan 
Dalam Perundingan Indonesa Djepang 
Tuntutan Indonesia Sedjumlah 8 Miljard Sebagai Ganti 
Kerugian Perang Belum Disampaikan Kepada Delegasi 

. Djepang 
UTUSAN RESMI pemerintah Djepang, Eiji Wajima, pada 

menurut rentjana akan berangkat 
dari Djakarta untuk meneruskan kundjungannja keliling Asia Teng 
gara. Pada waktu ini Wajima sedang berkundjung ke Bandung dan 
Lembang. Dikirakan, bahwa dalam minggu ini sebelum ia berang- 
kat dari Djakarta Wajima akan mengadakan lagi pembitjaraan2 in- 
formil dengan pihak Indonesia mengenai soal pe 
kerugian perang, melandjutkan rentetan pembitjaraan2 
jang telah dilakukannja baru2 ini. 

pembajaran ganti 
informil 

pada waktu ini adalah tetap seper 
ti jang sudah2, sebagaimana dju 

Wajima | ga pokok2-nja jang .diperdjuang- 
kan oleh delegasi Djuanda itu.” 

Atas pertanjaan diterangkannja 
pula, bahwa jang njata terkesan 
dari pembitjaraan2 jang telah di 
lakukan itu ialah, bahwa baik pi 
hak Djepang maupun pihak Indo 
nesia berhasrat untuk dapat sege 
ra membuka kembali hubungan 
diplomatik biasa, 
tjara2 jang harus menjertai lang 
kah2 itu rupanja belum terdapat 
persamaan pandangan maupun 
pendirian. Demikian kalangan pe 
merimtah tsb. 2 

Sebagai telah dikabarkan, me 
psenai tuntutan Indonesia disebut 
sebut djumlah 8 miljard, tetapi 
ini belum disampaikan setjara res 
mi kepada delegasi Djepang. 

PADA HARI KEMIS jg lalu de- 
ngan bertempat di Situdjuh telah di 
lakukan upatjara peringatan tahun 
ke-4 dari apa jg dinamakan ..peris- 
tiwa Situdjuh”, dimana banjak seka 
li hadir para pembesar, antaranja 
wakil gubernur, kepala polisi Suma 
tera Tengah T.M. Insja, mr. Sutan 

Mohd. Rasjid dari kementerian luar 
negeri, wakil tentara dan lain2   bajaran ganti kerugian perang itu »Peristiwa Situdjuh” jg dimaksud 

- 

£ & 

Mundurnja Sultan 
Menghindarkan Djatuhnja Kabinet Tetapi Tidak Membawa Pemetjahan 

Bagi Masalah2 Jg Dihadapi Indonesia: Tulis ,,The New: Statesman" 

diperairan. Sabang, untuk dibangun- 

hanja tentang | 

sThe New Statesman and Na- 
tion”, jang terbit di London dalam edisinja pada tanggal 10 Dja- 
nuari telah memuat karangan2 tentang keberhentiannja Sultan Ha- 
mengku Buwono sebagai menteri pertahanan. Antara lain diterang 

pertahanan itu telah menghindar- 
kan atau menunda djatuhnja kabinet Indonesia, tetapi tidak mem- 

jang dihadapi oleh negara itu, di- 
.mana pribadi2 mengaburkan prinsip2 dan membahajakan kestabi- 

Lebih landjut mingguan itu me 
nulis, bahwa Sultan jalah se- 
orang jang tjakap, jang tidak ber 
partai. Ia beserta kepala staf dan 
sekretaris djenderal kementerian 
pertahanan mempunjai pendapat? 
aja jang progresif mengenai ma- 
salah2 sosial tetapi mendapat per- 
lawanan dari kaum politik karena 
alasan2 pribadi. : 

Setelah mengemukakan, bahwa 
komandan2 tentara di T.Y. VII 
menolak perintah Sultan, ming- 
yuan tersebut melandjutkan: ,.Se 
benarnja kabinet Indonesia dapat 
memperkuat  tindakan2 Sultan 
dan menghentikan  desintegrasi 
potensiil dari tentara, akan tetapi 
sajang presiden melihat dalam di- 
rinja Sultan seorang saingan, se- 
"dangkan kaum politik jang me- 
nentang fjita2 sosialis dari kala- 
ngan terkemuka kementerian per- 
tahanan, hanja hendak memper- 
gunakan krisis jang membahaja- 
kan”. 

..Selandjutnja”, menurut ming- 
yuan tersebut, .,kenjataan, bahwa 
Misi Militer Belanda telah mena- 
sehatkan untuk mengadakan sua- 
tu tentara jang gecentraliseerd te 
lah menjebabkan perasaan anti 
Belanda jang makin besar di Dja- 
karta berobah mendjadi serangan 
umum terhadap kementerian per- 
tahanan. Ketika kabinet tidak 
bersedia mengambil tindakan2 te- 
gas terhadap perwira2 jang be- 
rontak dan mengadakan reshuffle 
diantara komandan2 tentara, Sul- 
tan meletakkan — djabatannja”. 
(Pia). 

nan Baltik 

HARIAN KIRI Swedia ,,Rak- 
jat” jang terbit di Stockholm da 
lam penerbitannja hari Sabtu me 
ngatakan bahwa Sovjet Uni dewa 
sa ini sedang mendirikan benteng 
Baltik jang kuat. 

Menurut harian jg mempunjai 
oplaag lima djuta lembar itu, ben 
teng jang sedang dibuat diper 
lengkapi dengan segala alat per 
sendjataan hasil penjelidikan2 da 
lam ilmu ketentaraan modern dan 
katanja 800 mil pandjang membu 
djur sepandjang pantai bagian se   
latan Lautan Baltik. Didaga bah . 
wa benteng itu mempunjai lereng 
lereng untuk melepaskan projek- 
til2 jang dikemudikan dgn radio. 
Hampir seluruh penduduk dari 
sektor ini kabarnja telah dipindah 
kan. (AFP) 

Russia Bentuk Pertaha- 

Makin durak 
Chinwell Tentang Keadaan Internasional 
Harapan Tipis USA-Russia Bisa Hidup Dama 

Bekas menteri pertahanan Ing- 
gris, Emmanuel Shinwell, hari 
Minggu katakan, bahwa pertaha 
nan Barat tidak melihatkan kema 
djuan, sedangkan keadaan inter- 
nasional telah djadi makin buruk. 

Shinwell jang mengutjapkan ke 
terangan itu di Worcester selan 
djutnja menuntut kepada perdana 
menteri Winston Churchill supa 
ja selekasnja memberi laporan ke 
pada parlemen tentang perundi- 
ngannja di Amerika Serikat. 

Menurut Shinwell, Amerika. 
nampaknja makin menjetudjui di 
perhebatnja perang Korea dan 
mungkin perluasan perang ini. 
Tidak diketahui, apakah hal ini 
disetudjui oleh Churchill. Tetapi 
rakjat Inggris menentang diper- 
juasnja perang itu, demikian Shin 
well, 
Melandjutkan pidatonja itu, Shin- 

well menjatakan bahwa harapan ma 
kin ketjil Amerika dan Rusia dapat 
hidup bersama-sama dengan damai. 
Walaupun demikian, Inggris harus 
berusaha membudjuk Amerika supa 
ja Mau mengakui RRT dan mengu- 
sulkan supaja diadakan  konperensi 
untuk merundingkan soal2 Timur 
Djauh. Usaha ini berharga untuk 
diusahakan terus, demikian Shin- 

« (Antara). 

61.000 ANAK INDIA BERSE- 
KOLAH DI NATAL. 

Menurut angka2 resmi jang di- 
umumkan hari-Minggu, djumlah mu 
rid sekolah dipropinsi Afrika Sela- 
tan ada 300.000 orang, disekolah? 
rendah. Dari djumlah tadi jg 50.000 
orang adalah anak golongan Eropa. 
sedangkan jang 61.00 orang ada 
golongan India. 

Larangan Rapat Umum 
Ditjabut 

Dengan surat keputusan perdana 
menteri bertanggal 15 Djanuari 1953, 
larangan untuk mengadukan rapat?! 
umum jang bersifat politik telah di 
tjahut kembali. Berkenaan dengan 
srasana. politik pada waktu itu, pada 
tanggal 17 Nopember 1952 perdana 
menteri telah mengeluarkan surat ke 
putusan jang memuat larangan: buat 
sementara waktu untuk mengadakan 
rapat2 umum jang bersifat politik. 

Keputusan “untuk. mentjabut kem- 
bali larangan untuk mengadakan ra 
pat2 umum sematjam itu, diambil de 
ngan pertimbangan,- bahwa suasana 
politik dewasa “ini sudah tidak me- 
merlukan lagi larangan tersebut. 

Nehru: 
Perang Dingin Dimuka 
Pintu India Kalau Pakis- 
tan Ikut Pertahanan Ti- 

mur-Tengah 
DALAM SIDANG Minggu 

siang Partai Kongres India, perda 
na menteri Nehru menjatakan 
bahwa turut sertanja Pakistan da 
iam suatu pertahanan Timur Te 
ngah, berarti perang dingin ber- 
ada diambang perbatasan India. 
Nekru menjangkal tuduhan Pa- 
kistan berkenaan dengan ketera 
ngannja jang diutjapkan 
dahulu bahwa  kechawatirannja 
terhadap sesuatu pakt pertahanan 
Inggris-Amerika di Timur Te- ' 
ngah dalam mana turut djuga Pa 
kistan, berarti turut tjampur ta- 

lain. Perdana menteri India 

djadi jang sedemikian”, maka dac 
rah perang dingin telah meluas 
hingga ketapal batas India. 

Atas bila terdjadi sesuatu jg tidak 
di-inginkan, misalnja perang-bukan- 
lah perang antara India dan Pakis- 
tan maka perang dunia sudah dekat 
keperbatasan India. Maka dalam 
hal sedemikian, kata Nehru selan- 
djutnja, ,soalnja bukanlah mentjam 
puri urusan orang lain, melainkan   kita chawatir akan sesuatu perkem- 
.bangan jg langsung atau tidak lang 
(sung menjinggung kepentingan ne- 
gara kita”. Jg sedemikian pasti akan 
mengchawatirkan seseorang seperti 
ig mempunjai kedudukan sebagai 

| Nehru, karena .,saja harus mengam 
“bil keputusan tindakan mana harus 
| diambil untuk mengembalikan kese- 
imbangan dinegara kami dan diba- 
gian ini dari dunia”. Nehru  achir- 

|nja keadaan 
lebih | 

ngan India dalam urusan orang ' menamakan 
itu | dinegeri Kam 

menegaskan bahwa ,,andaikata ter ! 

  

    

“7-Oktsber Seharusnja Dianggap 
| | | Rapat Panglima Minta Ketetapan Sampai Dimana Ka. 

1 binet Boleh Tjampur Dan Bagaimana Kekua- 
saan? KSAD Sbg Militer 

Tanda2 Perpetjahan Dikalangan Kahar Muzakkar : Pet) 3 

| Mengenai konferensi para 
panglima jang diadakan di Dja- 
karta itu kapten Rahasia mem- 
berikan kesimpulan2 seperti beri- 
“kut: 1 

1. Agar kepala staf angkatan 
|darat dapat mendjalankan tugas 
.militernja dengan baik konferen- 
si menganggap diadakannja pe- 
netapan jang djelas dalam lapa- 
ngan mana kabinet dapat turut 
tjampur dan kekuasaan KSAD 
sebagai militer. 

2. Pengangkatan kolonel Bam- 
bang Sugeng mendjadi pendjabat 

KSAD merupakan bukti akan ke- 
pertjajaan penuh dari presiden se- 

bagai penglima tertinggi dan dari 
kabinet terhadap kolonel Bam- 
bang Sugeng bahwa ia akan da- 
pat menjelesaikan tugas militer- 
nja. 5 

5. Para panglima jang hadlii 
pada konferensi itu berdiri sepe- 
-huhnja dibelakang pendjabat ke- 
pala staf angkatan darat 

17 Ektober dianggap su- 
dah diselesaikan. 

Kapten Rahasia menerangkan se 
landjutnja bahwa peristiwa 17 Ok- 
tober itu seharusnja dipandang su 
dah diselesaikan bagi tentara, kare 
na masalah tersebut telah diserah- 
kan kepada pengadilan. Hal ini te 
lah disetudjui seluruhnja oleh para 
panglima. 

Soal-soal penting jang masih 
harus diperhatikan ialah keutuhan 
tentara dan 'integritet dari KSAD 
dalam menjelesaikan soal2 intern 
dalam angkatan darat. 

Selandjutnja dikemukakan, bah- 
wa penjelesaian peristiwa 16 No- 
pember di Makasar itu telah dise- 
rahkan sepenuhnja kepada pendja- 
bat KSAD. Hal ini dapat diper- 
tanggung djawabkan karena pen- 
djabat KSAD mendapat kepertjaja 
an sepenuhnja dari pemerintah 
dan semua panglima. 

Soal2 lain. 
Dalam pertemuan jang diada- 

kan di stafkwartier di Makasar 
itu antara lain telah " dibitjarakan 
soal2 mengenai anggaran belandja 
(TT Yk: 

Mengenai operasi Halilintar” 
Sak Rahasia menerangkan, bah 
|wa-0 asi Ini-tetapsi mendjadi.per | 
hatian TT VII. Pada Naah 
ngan gerombolan? bersendjata itu 
tidak mungkin diadakan kompro- 
mi, Bataljon 719 dari resimen 23 di 
Sulawesi Selatan telah mengada- 

kan pembersihan terhadap gerom- 

bolan dari Usman Balo. Dua orang 
anggota gerombolan tersebut telah 
ditahan di Pare-Pare dan enam 
orang didaerah Pinrang. Tetapi ke 
tika mereka mentjoba melarikan di 
ri mereka ditembak mati. Pada 
mereka diketemukan daftar2 un- 
tuk memungut sumbangan2 dari 
rakjat. 

Aftis pertanjaan2 kapten Rahasia 
menerangkan. bahwa kini tampak 
adania tanda2 bahwa antara Ka- 
har Muzakkar dan Usman Balo itu 
telah terdjadi perselisihan. Inti ke 
kuatan dari. gerombolan Usman 
Balo itu ditaksir terdiri dari 60 
orang. (Pia). 

PARLEMEN KAMBODJA DI- 
BUBARKAN, 9 ANGGOTA 

DITANGKAP. 
Radja merangkap perdana men 

teri Kambodja, Norodom  Siha- 
nouk, hari Minggu mengumum- 
kan bahwa ia telah membubarkan 
parlemen, mengumumkan berlaku 

darurat diseluruh 
Kambodja dan menangkap 9 
Orang anggota parlemen serta 3 
orang pegawai negeri, diantara- 
nja bekas menteri perekonomian 
Sok Cchong. 

Dituduhnja bahwa orang2 jang 
dirinja ,,demokrat” 

bodja itu sesungguh- 
sja tak lain daripada ,,gangster”, 
jang menjusun daftar hitam pega- 
wai2 jang pro-radja. (Antara). 

600.000 
Jahudi 

Dim Kamp? Konsentra- 
si Di Eropah Timur ? 
MARJALAH tahunan Jahudi- 

Amerika untuk tahun 1953 jang 
disiarkan oleh Panitya Bartuan 

| Jahudi Amerika di New York pa- 
da bari Senin menjatakan, bahwa 
690.000 orang Jahudi pada wak- 
tu ini berada dikamp2 konsentra- 

  
  inja menegaskan bahwa langkah se- 

. demikian ,.merupakan perbedaan he 
“sar sekali bagi kami, oleh karena 
. kemungkinan timbulnja perang 
membahajakan kita dari dekat”. 

| AFP): 

'si dibelakang ,,Tirai Besi”. 
Dikatakan bahwa di Sovjet 

| Rusia dan negara2 sekutu Sovjet 
di Eropa Timur sekarang berada 

|kira2 2 djuta orang Jahudi. (An- 
| tara—AFP). 

  

Memperingati .,Pe 
adalah sbb.: 

Sesudah tentara Belanda mendia- 
lankan aksi 

(menduduki kota Bukittinggi 
122 Desember 1948, sebagian besar 
| pemimpin? Republik di Bukittinggi 
telah menjingkir 
dah penjingkiran ini pemimpin? tsb. 

  

pada satu malam, jaitu tanggal 14- 
15 Djanuari 1940 telah “mengada- 

'kan rapat. untuk menentukan siasat 

( 

8 . 

risttwa 
'perdjuangan — gerilja selandjutnja js 
| dilangsungkan di Situdjuh, — daerah 

nja telah mengetahui tentang ber- 
langsungnja rapat tsb. dan mereka 

rapat itu di Situdjuh. Pada waktu 
subuh tanggal 15 Djanuari 1949 pi- 
hak militer Belanda jg telah siap de 
ngan pengepungannja lalu melantjar 
  

  

Lembaga Kebudaraan Indonesia 
Kon. Batanassch Gancotchap 
van Kunsten an Yetenichampan"     

  

Situdjuh” 
'kan serangannja jg tidak — terduga- 
|duga. Dalam peristiwa itulah tewas 

militernja jg ke-2 dan | Pajakumbuh. Dengan satu atau lain  banjak. pemimpin2 gerilja Republik Ia jg aa 5 “ Ig P: Take pada “djalan, pihak militer Belanda rupa- di Sumatera Barat, antaranja jang 
“terkenal ialah Chatib Suleiman, ma- 
jor Moenir Latief, bupati Arisun, 

keluar kota. Sesu-jlalu mengepung tempat diadakannja kapten Zainudin Tembak dan lain2, 
'semuanja ada berdjumlah 69 orang. 
Peristiwa inilah sampai sekarang di 
kenal sebagai ,,peristiwa  Situdjuh” 
dan setiap tahunnja diperingati, 
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| Soumokil. 
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Penerbit 
Penjelenggara: 
Alamat: 
Tilpon: 

N.V. «Suara Merdeka”. 
Hetami 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Harga Lengg. (bajar dkmuka) Rp. 10.— dida- 
lam kota. Rp. 11.— Juar ko (ditambah. Rp. 0.30 untuk me- 
terai) Adv. 80 sen per m.m. 
lembar. 

ol. Harga Etjeran 60 sen per 

  

Selesai 

SETELAH LETNAN kolonel Warouw kembali ke Makasar dari Djakarta, dimana ia telah mengha- | Giri konferensi para panglima jang diselenggarakan oleh pendjabat KSAD kolonel Bambang Sugeng, maka di stafkwartier di Makasar telah diadakan pembitjaraan2 dengan kepala berbagai ba 
komandan resimen dan perwira2 lainnja. Dalam pembitjaraan? itu terutama dibitjara 
tahun ini. Demikian keterangan jang diberikan oleh pendjabat djurubitjara TT VII 

gian komando TT VIL 
kan rentjana pekerdjaan 
kapten Rahasia. 

Soumukil Ma- 
ti Tertembak? 
TANGGAL 16 Desember 

jl. 140 anggota ,,R.M.S,” ber- 
sama sedjumlah sendjatanja di 
Seram Barat telah menjerah 
pada T.N.I, Mereka merupa- 
kan pasukan pengawal dari 

Soumokil sendiri, 
menurut pemeriksaan, sudah 
tertembak mati, Pada mereka 
terdapat pakaian2 kepunjaan 
Soumokil. Demikian ketera- 
ngan djurubitjara militer Kap- 
ten Rahasia pada pers kema- 
rin pagi. Diterangkan, bahwa 
peristiwa ini masih dalam pe- 
njelidikan pimpinan A.P. 

250.000 Ser- 
dadu Russia 

Tiap Waktu Bisa Serbu 
Hokkaido 

Yusuke Thurmi, utusan Djepang 

jang baru2 ini menghadliri Semi- 
nar Gandhi, untuk Perdamaian Du 

nia di New Delhi pada hari Senin 

menjatakan, bahwa Sovjet Rusia te 
lah memusatkan ribuan serdadu2- 
nja diperbatasan timur-laut Sovjet 

jang merupakan antjaman terhadap 
keamanan Djepang dari luar. 

Dalam sebuah interview istime- 

wa dengan wartawan United Press, 

Thurmi mengatakan, bahwa pulau 
Hokkaido (pulau Djepang jang pa- 
ling Utara letaknja).. tiap waktu 
dapat diserbu oleh kira2 seperem- 
pat djuta pasukan2 Sovjet jang di 
tempatkan dipantai jg berhadapan 
dengan Hokkaido.” . 

Thurmi menjatakan kepertjajaan 
nja, bahwa , Djepang tidak aka 
'keribali ke militerisme, " tetapi - 
dalam pada itu menegaskan, bahwa 
dengan tiada pasukan? bersendja- 
ta jang tjukup kuat Djepang tidak 
mungkin dapat mendjaga keama- 
nan negerinja dari dalam dan dari 
luar. 7 
Mengenai kemampuan? industri 

negerinja Thurmi menjatakan, bah 
ra djika Djepang diberi kesempa 
lan. untuk menjelamatkan diri, ma 
ka rakjat Djepang sekali lagi akan 
madju dalam perekonomiannja. Di 
katakan, bahwa penjelesaian masa 
lah2 perekonomian Djepang dapat 
Nitjapai dengan djalan memperluas 
perdagangan dengan luar negeri, 
meniadakan rintangan2 perdagang 
an jang diadakan oleh beberapa 
negara, dan mengadakan perobah- 
an dalam undang? immigrasi un- 
tuk memungkinkan orang2 Dje- 
pang bertempat tinggal diluar nege 
ri. (Antara). 

BATUBARA DIDAERAH SU- 
NGAI WEI. 

Didaerah sungai Wei, sebuah anak 
sungai Kuning, dipropinsi RRT Shen 
Si, telah didapati lapisan2 batubara 
jang tinggi martabatnja. Diterangkan 
bahwa pendapatan baru ini akan da 

  

'Fisenh ower 

Hari Ini 
Dilantik 

Parade Besar Lan Utk 
Menjambut Kembali- 
nja Partai Republik 
Dim Peperentahan     

  
TIGA EKOR GADJAH 

(lambang partai Repubhk), 
orang-orang Indian. meriam 
atom Amerika jang perta- 
ma, djenderal-djenderal, ba- 
risan2 tentara, gadis2 tjantik 
djelita jang memakai pakaian? 
mandi, pesawat2 jet, dan 
arak2an bunga akan mengam- 
bil bagian dalam parade be- 
sar2an selama tiga djam jang 
diadakan di Washington pada 
hari Selasa ini untuk menjam- 
but kembalinja Partai Repd- 
blik dalam pemerintahan Ame- 
rika dengan presiden Eisen- 
hower. 
« Upatjara pelantikan peme- 
rintah baru itu jang semula 
akan diadakan setjera seder. 
hana, dengan mendadak bero- 
bah mendjadi besarJan, sefe- 

tiap negara bagian Amerika 
menuntut supaja diwakili da- 
lam upatjara dar perajaan? 
di ihukota Amerika itu. 

Bertempat didua gedung jang 
besar pada Senin malam telan 
diadakan pertundjukan2 raksasa 
sebarai pembukaan dari pera- 
jaan2 di Washington pada hari 
Selasa ini. 

Kira2 500.000 orang diharap 
akan membandiim Washinoton 
dari segala pendjuru Amerika, 
sedangkan 75 djuta orang Ame- 
rika lainnja mengikuti upa : 
lan rerajaan velantikan pemerin- 
tah baru di Washinston itu dari 
nesawat2 televisi, 

Bakal presiden Dwisht Eisen- 
hower, jan? pada waktu ini sudah 
herada di Washington, untuk per- 
tama kalinia akan memperjihat- 
kan diri dimuka umum d i 
pada Selasa pagi sehalim | 

  

  

      

ra pelantikan mengikuti i 
ra. sembahiang gi Geredia  NAL 
sional Preshvterian. Sesudah itu 
Eisenhower dan hakal waki pra- 
siden Richard Nixon menjamilui 
parads melalri djalanan2 di W 
hinrton manudju kegedung 
pitol” (gedun» Kongres! Ajmena 

  

  pat menghasilkan  tjukup batubara 
perindsutrian didaerah Barat-laut Ti! kukzn 
Ongkok. 

Oftensif Ho Chi Mi 
Vietminh Adakan 

Di Pegunungan 

upatjara penjumpahan akan dila- 
oleh ketua Mahkamah 

Tertinspi Fred Vinson. 
ME ang, 

nh 
Gerakan Besari-an 
Vietnam-Tengah 

KOMANDO PASUKAN2 Perantjis di Indo China mengumumkan 
pada hari Senen, bahwa pihak Ho Chi Miah kini mengerahkan sedjum- 
Iah besar pasukan2nja dalam suatu gerakan offemsif jang telah mereka 
mulai sedjak hari Selasa jl. didaerah pegumungan Amnam sebelah timur 
laut Saigon. Pada saat berita imi dikirimkan pasukan? Ho Chi Minh te- 
lah berada dalam djarak 5 mil dari 
buah benteng pertahanan Perantjis 
kota tersebut. 

Sementara itu pihak Perantji. 
telah mengirimkan pasukan2 ba- 
labantuan kedaerah tersebut 
na merebut kembali bentens2 
pertahanan jang telah diduduki 
oleh pihak Ho Chi Minn. Bala- 
bantuan jang dikirimkan pada 

hari Saptu jl. langsung menudju 
ke Cu.Uan, salah satu “dari '.3 
benteng pertahanan jang 

Si 

telah 

djatuh ditangan pasukan2 Ho itu. 
Kira2 2 km. dari kota tersebut 

sasukan2 Perantjis itu terlibat 
dalam pertempuran sengit dengan 
pasukan2 Ho Chi Minh, jang ke- 

kuatannja kira2 lebih dari 1 ha- 
taljon. Meskipun mendapat ban- 
tuan dari kesatuan2 artilleri dan 
angkatan udara, namun pasukan? 
Perantjis tadi terpaksa mengun- 
durkan diri kearah Ankhe dengan 
meringgalkan banjak korban. 

Mengerahkan beberapa 
bataljon. 

Menurut perkiraan pembesar2 mi 

liter Perantjis di Saigon, dalam 
operasi2nja didaerah -pegunungan 
Annam ini rupanja pihak Ho Chi 
Minh mengerahkan beberapa batal 
jon, jang terdiri dari pasukan2 se- 
tempat dan kesatuan2 dari resimen 
803 dan resimen 108 jang berpang-   kota Arkhe setelah dapat merebut 3 

jang terletak 10 km. sebelah utara 

pantai, kira2 200 km sebelah sela- 
tan Huo. 

Selain bersendjatakan alat? infan 
tri jang biasa, 'pasukan2 Ho Chi 
Minh itu menurut pembesar? tadi 
mempergunakan pula meriam? bs- 
rat, meriam2 penangkis udara dan 

senapan2 mesin berat, jang teruta- 
ma menundjukan kegiatannja ter- 
hadap pesawat2 terbang Perantjis. 

Arti benteng pertahanan 

hughe. 
Djurubitjara tentara Perantjis me 

njatakan, bahwa Ankhe adalah se 
buah benteng pertahanan penting 
jang derletak didaerah pertahanan 
Perantjis disekitar, kota2 Kontum 
dan Pleiku dan jang membentang 
disepandjang djalan besar Utara- 

| Selatan. 
Dalam bulan April tahun jang Ia 

lu gerakan offensif pasukan? Ho 
Chi Minh didaerah pegunungan 
Kontum-Pleiku telah dapat dihenti 
kan didaerah pertempuran Koo- 
plong, sebuah tempat kira? 50 km 
timur laut Kontum. 
Gerakan offensif jang dilaku- 

kan sekarang ini rupanja digerak- 
kan dengan mempergunakan ke- 
kuatan jang lebih besar dari pada 
tahun jang lalu, demikian djurubi   kalan didaerah @Guang Nghai dekat tjara itu. (Antara). 

ah anggota2 Republik dari 

  

   

             



   

  

   
       

    

   

  

    
     

            

itu Panitya Udjian Psycho Techniek, 

  

| Iwakil buruh 

nja nanti para re 
permanent resident” : 
tap) dari kantor. 

Kalau be 

  

— Idipimpin 

  

   

    

adi (kemahalan, tuntutan 
     

     

    

   
   

DJANUARI 1953. 

| AKSI DIBATALKAN. 

. mengabarkan, 

30 Des. 1952, antara Orbu, selaku 

ine Watson & Co Semarang jang 
“oleh P-4 Daerah Djawa 

Tengah telah didapat persetudjuan 
bersama, hingga aksi semula jang 
dirantjangkan telah dibatalkan. Me. 
ngenai soal beras dan tundjangan 

ini telah dita- 
rik kembali dan “akan diadjukkan 
lagi diluar tuntutan jang sudah da- 
pat persetudjuan. 5 1 

- PEMBEBASAN TAWANAN. 
Pada tgl. 15-1253 ji. dengan Su- 

“rat Keputusan Panglima TT. IV tc. 
lah diadakan pembebasan tawanan 

Isedjumlah 202 orang, jang terdiri 
dari 90 orang tawanan D.I! dari 
Transito Kamp Tegal/Brebes, 30 
orang dari Doorgangskamp Purwo- 
kerto jang tersangkut peristiwa D.I. 

5 (pula, dari Doorgangskamp Magelang 

Konperensi Pengurus Besar Per- 
satuan Pamong Desa Indonesia jang 
diadakan di Semarang pada . tanggal 
17 sampai 19 Djanuari. jbl. telah 
mengambil 3 matjam keputusan. 
Pertama: Supaja Pamong Desa di- 
djadikan pegawai negeri dengan .su- 
sunan gadiji sbb.: kepala desa -ber- 
gadji pokok Rp. 250— (tingkat 40): 
wakil kepala “desa  gadji pokok 
Rp, 200,— (tingkat 3B) dan prabot2 
lainnja gadji Rp. 150— (tingkat 
2C). Selain gadji ini supaja djuga 
diberi tundjangan2 ing berlaku ha- 
Gi pegawai negeri. edua: PPDI 
menuntut supaja desa otonomi -di- 
adakan kembali seperti jang sudah 
pernah berdjalan antara tahun 1945 
sampai 1948. - Ketiga: PPDI akan 
turut ambil bagian dalam pemilihan 
umum jang akan datang. 

DIKUNDJUNGI HANTU? 
Pada hari Minggu siang jl, ke- 

tika sdr Tjoa Tjie Liang, pemim- 
pin Redaksi Harian ,,Kuang Po” 'Se- 
marang sedang asjik bekerdja sen- 
diri dipertjetakan dan memilih beri- 
ta-berita jang akan dimuatnja, seko- 
njong-konjong - didekat tempat du- 
duknja terdengar suara jang gemu- 
ruh dan tidak diauh dari tempat 
duduknja terlihat seorang laki? ber- 
badju kads sport dan bertjclana 
pendek sedang melihat-lihat masin 
set intertype. Orang ini berdiri be- 
berapa sekon .dan kemudian meng- 
hilang dengan sendirinja. Tidak pec- 
lu ditjeriterakan lebih landjut ke- 
adaannja sdr. Tjoa, tetapi jang te- 
rang dengan segera ia lantas meng- 
ambil semua copy2 tulisan dan ke- 
mudian menudju pulang untuk me- 
ngerdjakan tulisan2 itu setjara te- 
nang. 

AKIBAT UANG DISEBAR2 
KAN. 

Memberkahi pelbagai ka- 
langan penduduk di Smg? 

Berita mengenai uang disebar?kan 
disuatu daerah Brebes sampai kini 
masih hangat didalam pembitjara- 
annja beberapa kalangan penduduk 
di Semarang. Pada satu dua hari jg. 
lampau ini rupa?nja beberapa ka- 
iangan pedagang di Semarang telah 

mendapat berkah, terutama kalang- 
an jang mendjual barang mas?an, 
karena pada hari? itu pendjualannja 
naik, dan pendapatannja uang lipat 
ganda. - Apakah ini ada mendjadi 
akibatnja uang jang disebar?2kan di- 
daerah. Brebes, kalangan jang ber- 
sangkutan tidak berani memastikan. 

UANG PEMBELIAN PADI. 
Masih Rp. 5.830.023,875 
Gitangan organisasi. 

Seringkali telah dikabarkan, bah- 
wa pembelian padi oleh Pemerintah 
Daerah Djawa Tengah telah: lebih 
604 dari djatah padi atau gabah jg. 
telah ditetapkan jalah 150.000 ton. 
Beberapa bulan jang lalu, uang jg. 
masih didalam tangannja organisasi 
ada Rp. 11.130.262,08. Karena ada- 
nja desekan dari fihak Pemerintah, 
inaka sebagian dari uang tsb. telah 
berangsur-angsur mulai masuk se- 
hinga achirnja uang jang masih di- 
dalam tangannja organisasi sampai 
saat “ditulisnia berita ini — ada 
Rp. -5.830.023875-- 

PERITA2 DISEKITAR RENTJA 
NA PENGIRIMAN PARA EX 
PELANJAR DEMOBILISAN 

KE DJEPANG. 
Dari fihak K.U.D.P. Rayon IV Se 

marang menegaskan, bahwa tentang 
hal rentjana2 pengiriman peladjar de 
mobilisan ke Djepang, oleh fihak K. 
U.D.P. Pusat memang betul akan di 
adakan, dalam mana para tjalon 
akan mendapat didikan “dalam bebe 
rapa lapangan pendidikan jang prac 
tisch, (practical training courses). : 

Lebih  tandjut  dipermaklumkan, 
bahwa djumlah. “dari pada tjalon2 
itu, “kini telah Me ena 

kira-kira 280 orang peladjar demobi 
lisan di K.U.D.P. Pusat. Kena 
Adapun dari djumlah tsb hanja 

akan diambil sebanjak 60 orang tja 
lon sadja, hal mana setelah mereka 
tsb tadi, Tulus didalam 'udjian Psy- 
cho Techniek. jang diudji oleh sua 

  

jang pada saat ini : ja 
dang sibuk mengad 
beberapa tempat. Ng 

Demikianlah“pendjelasan2 dari fi- 
hak K.U.D.P. Rayon IV Semara     

    
   

   

  

   
   
    

| tube Rp. 
onkos kirim R 

Pusat Pendjual: 
TOKO AS: 

— Kawatan 146 

    
      

    

PLatu B, : 
Imulai tg. 19 -Djanuari j.l. telah di- 

- Idisusulkan belakangan. 

I3S orang tawanan ex Bat. 426 dan 
37 orang tawanan M.M.-C., achir- 
inja dari Doorgangskamp Surakarta 
10 orang jang djuga tersangkut per- 
istiwa ex Bat. 426. 

| K. O. BUNGA MAWAR. 
Hasil pemilihan Pengurus Bara 

th. 1953 dari K.O. Bunga Mawar 
jg diadakan pada tgl. 17 Djan. 1953 
di Kp. Wotprau sbb.: Sdr.2 Ali 
Achmad dan Mob. Sofwan, ketua 1, 
IE G. Abdullah, penulis: Moh. Djai 
lani, bendahara dibantu oleh bebe- 
rapa orang lagi. 1 

| PEMBUKAAN LATIHAN KO- 
MANDAN LICHTING 

KE II. 
Sebagaimana telah diketahui, bah- 

wa latihan Kmd. Peleton lichting 
ke-II telah selesai pada tgl. 6-1253 
JL 

Maka ini hari tgl. 19-1-53 di Ma: 
gelang diadakan upatjara pembuka- 
jan latihan Komandan Peleton lich- 
ting ke-III oleh Wakil Panglima 
IS PN: 

SEKITAR DETACHEMENT, 
SUBSISTENSI. 

Sore hari ini, tgl. 20-1-53 diam 
18.00 Biro Penerangan Sie V. TT, 
IV dalam siarannja Angkatan. Pe- 
rang mengadakan ruangan serba ser- 
bi dengan atjara »Yanja djawab de- 
ngan . Adjudan Djenderal T.T. 1V. 
disekitar Detachement Subsistensi”. 

Mengingat pentingnja atjara tsb., 
maka diminta perhatiannja pada 
chalajak ramai untuk mendengar- 
kannja. : 

GENAP 3 TAHUN 
Dengan bertempat di Djalan 

Blakang Kebon 18, pada tanggal 
18-1-1953 oleh Jajasan ”Pantja 
Sila Pusat Semarang diadakan 

A Pertemuan Peringatan setjara $e- 
derhana jang dikundjungi oleh 
Wakil2 Pemerintah dan organisa 
si2 lainnja. 

Sedjak tgl. 18-1-1953 terah ter 
bentuk Susunan Pengurus baru 
sbb.: I. Ketua Umum: Sdr. Dar- 
ham, 2. Wk. Ketua Umum: Sdr. 
Moehadi, 3. Secr. Umum: Sdr. 
Harsosoedarmo (Ngadiman), - 4. 
Bendahara: Sdr. Saiman, 5. Bag. 
Organisasi: Sdr. Moehadi, 6: Bag. 
Pendidikan: Sdr. Soedibyo serta 
beberapa pembantu lainnja. 

Perlu diketahui, bahwa Jajasan 
ini telah mempunjai Tjabang? di 
Blora, Demak, Gunungpati dan 
Salatiga jang meliputi Lk. 1.000 
anggauta ex pedjoang. Sebagai 
langkah usaha ini akan dibuka Pe 
rusahaan Batumerah dan Pendi- 
dikan sopir/ montir. 
KETEMUKAN SEPEDA 

Oleh Polisi Seksi I di djl. Pur 
wodinatan .baru2 ini telah dikete 
mukan sebuah sepeda perempuan 
didekat Kantor Papak, Bodjong. 
Merk sepeda itu tidak diketahui, 
tetapi tingginja 22 inch dan no. 
183113. Siapa2 jang merasa kehi 
langan diharap dengan membawa 
bukti2 pergi ke Seksi I untuk di 
urus selandjutnja. 

PEROBAHAN . TARIEF AIR 
MINUM, MENURUT RANT- 

SOEN SYSTEEM. 
Dalam sidang Panitya air minum 

baru2 ini telah didapatkan perse- 
Suaian kata mengenai perobahan ta- 
rief air minum untuk Kota Besar 

| Semarang, menurut rantsoen  sys- 
teem. Perobahan tarief air minum 
ini diadakan, agar supaja pembagi- 
an air dapat merata pada masjara- 
kat kota Semarang. Menurut ren- 
tjana perobahan ini, setiap djiwa 
'boleh pakai air leiding paling ba- 
njak 3 M?. sebulannja, sedang kele- 
bihan pemakaian ini, fihak- jang 
tersangkut akan diberi denda sebe- 

Isar. 5 kali dari harga jang “ditetap-   kan. Pemberian air tiap djiwa sebu- 
lannja 3 M' adalah disesuaikan atas 
air minum ini akan diserankan ke- 
pada sidang D.P.R. Kota Besar Se- 
,marang j.a.d. 

Keputusan soal perobahan 
adviesnja dokter kesehatan K 
Pradja Semarang. Bagi mereka jang 
termasuk golongan lemah akan. di- 
adakan peraturan pembajaran iain, 
Itapi ini tidak berarti bahwa pemba- 
jaarn itu lebih rendah dari pada 
pembajaran sekarang ini. 

'GEROMBOLAN DI NGOMBOH 
Waker Kaliratan ditjulik. 

tarief 

|- Setjara singkat kemaren telah di- 
kabarkan tentang gerombolan jang 
masuk desa Ngomboh, Kedungdjati. 
|Seorang pendjaga nama Masmin di 

| IKaliratan telah ditjulik dan sampai 
| Fberita ini dibikin orang itu belum 

kembali. Gerombolan itu kemudian 

ri pegawai D.K.A., seorang dari 
Ka merampok barang2nja seorang 

“Pojawatan Kehutanan, seorang tani, 
| Lurah desa Ngomboh, Kaliratan. 

| UDJIAN B.K.L.L. 
Bertempat di ruangan dari Polisi 

'Lintas Bodjong, Semarang, 

adakan udjian kepada 46 anggauta 
Barisan Keamanan Lalu Lintas. Di- 
dalam angkatan pertama jang ikut 
serta ada 15 Sekolah Rakjat. Bagai- 
mana kesudahannja udjian tsb, akan   

       

  

inan Komando Aksi Pusat | 
: . berdasarkan 

as persetudjuan jang diperoleh da-| 
m perundingan segi tiga pada tg. 

    

   

   
   

  

    

   

dengan fihaknja Mac- 

|DALAM HARIAN 
17 y iamuaai 1953 pa 
pala: ,,Siapa Bapak | 
war Chalil, Konklusi 

  

an "Ulama A 
lum sampai 10.000 tahun, 
nurut ke 
tahun. Dus tidak tentu manusia 
Berhubung dengan itu, ingintah 

Penulis diberi pendjelasan,  chusus- 
inja dari Sdr. Penulis artikel tsb. dan 
umumnja dari bapak2 'Ulama', be- 
tapa duduknja 
bungkan dengan beberapa -ajat Al- 
Ouran dan Hadits seperti dibawah 
ini: 

1) Al-Ourin Djuz XXI Surat As- 
Sadidah ajat ke 7, ig artinjas ,,DLA 

suatu jg didjadikan-Nja dan memu- 
lai kedjadian Manusia dari pada ta- 
nah” : aa. 

2) Al-Ouriin Djuz VIII Surat Al- 

mi sesungguhnja. Telah “KUdjadi- 
kan kamu semua, kemudian KUru- 
pakan kamu, selandjutnja AKU ber 
kata kepada Malaikat: ,Bersudjud- 
lah kamu kepada Adam”, maka me- 
reka lalu bersudjud,  ketjuali Iblis 
— ia tiada bersudjud — Allah ber- 
firman: .Gerangan apakah jg meng 

halang-halangi engkau untuk bersu- 
djud. pada waktu AKU memerintah 
engkau?” Sahut Iblis: Saja lebih 
baik dari padanja. ENGKAU telah 
mendjadikan saja dari pada Api, se- 
dang ENGKAU  mendijadikan dia 
dari pada tanah.” 

Dua ajat imi dapat disimpulkan, 
bhw ALLAH memulai kedjadian ma 
nusia dari pada tanah, sedang manu 
sia jg didjadikan langsung darpada ta 
nah itu kalau tak salah tiada lain 
hanja Adam a.s., terbukti ajat no- 
mer 2 tsb. diatas dan beberapa ba- 
njak ajat 

nja terdapat persamaan. 
Dengan begitu dapat diambil na- 

tidjah: Bahwa ALLAH memulai ke 
djadian Adam a.s. atau dengan iain 
perkataan: Adam a.s, adalah permu 
laan manusia jg didjadikan oleh 
ALLAH. : 

3) Hadits saheh  riwajat Muslim 
djuz 1 dalam pasal jg berhubungan 
dengan ,,Sjafaat”, Rosululloh s.a.w. 
mengkisahkan  perdjalanan segenap 
manusia pada hari Oiamat kelak de- 
ngan kisah ig pandjang lebar. Dite- 
ngah-tengah kisah itu terdapatlah 
sabda belian Saw. kemu-   

Kota 

dian berseru sebagean manusia kepa 
da sebagean jg lain: ,,Datanglah ka 
mu sekalian pada Adam”, lalu me- 
reka menghadap padanja seraja hun 
djuk berkata: ,,Wahai Adam.  Eng- 

kan adalah Bapak segenap  Manu- 
SEN Haa 1 

Hadits ini tegas2 menjatakan, bah 
Wa Adam a.s. adalah bapak segenap 
manusia, sebagaimana 'jg disabda- 
kan Rasululloh s.a.w. tadi dengan hi 
kajat utjapan mereka pada kelak ke 
mudian hari. 
Bukankah dalil2 atau bukti? di- 

atas ini belum kuat untuk menetap- 
kan, bahwa Adam adalah Bapak sz 
genap Manusia, itulah maksud jang 
terpenting dari surat ini. ' 
Demi untuk mentjegah kemungki- 

nan adanja ,.krisis kejakinan” dan 

skrisis pengambilan Hukum Aga- 
ma”, maka pertanjaan ini saja adju 
kan melalui harian ini, untuk kemu 
dian menunggu  djawaban dari Ba- 
pak2 atau Ulama kita adanja. 

  

INGRID BERGMAN MAIN 
OPERA. : 

Bintang film Swedia Ingrid 
Bergman menjatakan ketika ia 
berkundjung ke Italia bahwa ia 
akan memegang“peranan titel da- 
lam opera ,,Johanna diatas pem- 
bakaran sampah” Dalam peranan 
iut Johanna. akan lebih memain- 
kan sandiwara dan berbitjara dari 

ketiga kalinja bahwa ia akan me- 
ngisahkan peranan Jeanne d'Are. 
Kedua kali sebelumnja ia mengi- 
sahkannja dalam film. 

-»WALPURGISNACHT” 
Penari terkenal Harald Kreutzobo 

turut mengambit bagian dalam pem 
buatan fiim 
kini sedang dibuat di Erlangen. Se- 
buah film dansa terdahulu dari pa 
danja ,,Lingkaran Abadi” akan diper 
tundjukan di Paris dalam bulan Ma 
ret jang akan datang, dalam kongres 
kebudajaan film. 

THEE MACKEBEN MENING- 
GAL DUNIA. 

Dirigent dan komponis Djerman 
jg terkenal Thee Mackeben telah me 
ninggal dunia dalam usia 58 tahun 
dirumahnja di Berlin.  Mackeben 
mendjadi termasjhur terutama seba- 
gai komponis musik film. Dari le- 
bih SS buah film suara “ia telah 
membuat musiknja. Diantara tjipta- 
an2nja- jg terkenal terdapat ,,Du 
hast Glueck bei den Frau 'm Be! 
Ami”, Eine Frau wird erst  sthoen 
durch die Liebe” dam wals dari 
Bal Pare”. f 
' Djuga ia mentjapai sukses dalam 
gubahan2 'opereta dari Milloecker 
Madame Dubarry” dan ,,Der arme 
Jonathan”. 
Mackeben berdarah daging  pia- 

nist. Dalam tahun 1932 ia diangkat 
sebagai dirigent dalam theater nege- 
ri di Berlin. Setelah perang ia men- 
tjurahkan perhatiannja terhadap mu 
sik serieus dan dalam tahun 1946 
konsert ceflo dari padanja  dimain- 
kan di Berlin. Djuga ia telah menga 
rang musik untuk dua buah opera. 
Alat2nja dari karangan pertama hi- 
lang dalam kebakaran, sedang jg ke 
dua bernama ,,Rubens”, " 

  

PINDAH KE DJOKJA. 
Kepala Kantor Urusan “Agama 

Kota Besar Semarang, Kjai H. 
Mansjur semendjak bulan  Desem- 
ber 1953 telah dipindahkan ke Djok 
ja untuk memangku djabatannja jg 
baru sebagai Kepala Kantor Penera 
ngan Agama Daerah Istimewa Djok   Ijakarta, 

   

(Menurut Beberapa Ajat Dalam Kitab 
Teranglah Nabi Adam Jang Dimaksudkannja 
UG “5 Oleh: . Moh. Sowwam. — 

uara Merdeka” ini jang terbit pada tg. 
pada halaman II, terdapat artikel jang berke- 

nun sebagean an oa ma, 
tentu sebagai manusia j pertama-tama, karena hli Tarich, masa sedjak Adam 

jakiman para ahli Dunia 

soal itu kalau dihu- 

(ALLAH) membaguskan segala se-! 

A'rof ajat II dan 12 jg artinja: ,,De. 

lagi jg dalam garis besar- | 

  

      sia? 

oleh Sdr. H. Muna- 
Adam, jang 

a, ito belumlah 
menurut sebage 

' sekarang be- 
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Berat Andai Jina Mari 106.000 
| Ha Adam,” 'itu keturunan dari pad 

    

Paku Aa Dan 
2. H.A Salim 
Utusan Istimewa: Indonesia 
Pada Perobatan Elizabeth 
— Oleh Kementerian Luar Negeri 
diumumkan dengan resmi, bahwa 
untuk menghadiri upatjara penoba- 
tan Ratu Elisabeth dari Inggris di 
London (dalam bulan Djuni jad.) 
“pemerintah telah menundjuk sebagai 
utusan istimewa dari Indonesia, H. 
“Agus Salim dan Paku Alam. Duta- 

besar Indonesia Dr. Subandrio akan 
djuga menghadiri upatjara tsb. dida 
lam golongan wakil2 negara2 asing 
di London. : 

'| Bangsa Indonesia Be- 8 | 

a ini, mel 

  

Dr Barth: 
| Jum Berpengalaman 

Politik 

Dr. CHRISTOPH Barth dari 
Bonn, anak dari ahli theologi 
Swis jang terkenal, Karl Barth, 
setelah empat tahun mengadjar 
pada Indonesisch Theologisch Se 
minarium di Indonesia telah kem 
bali di Eropa. 

Dalam pidatonja didepan Evan 
gelische Studentengemeinde di 
Bonn, tentang bangsa dan negara 
Indonesia, dr. Barth mengatakan, 
bahwa antara 85 dan 9076 dari 

bahwa kemerdekaan tidak mem- 
bawa perubahan jang berarti di- 
dalam djiwa rakjat, karena masih: 

'tidak ada keberanian untuk ber- 
tanggung-djawab dan kurang naf- 
su bekerdja. 8 : 

Dr. Barth melihat empat - ke- 
mungkinan bagi perkembangan 
Indonesia selandjutnja. Pertama 
Indonesia mendjadi daerah peme- 

| rasan bagi kapital internasional, 
kedua, mendjadi korban komunis 
me, ketiga, mendjadi negara Is- 
lam seperti Arabia Saudia, dan 
keempat, mengikuti tjita2 demo- 
krasi Barat jang ditjantumkan di- 
dalam Undang-undang Dasar. De 
mikian kantorberita ,,Antara” di   Amsterdam. 
    

ear aamgmamAaaanna 

Tengah Muljadi Djojomartono, 

paten2 seluruh 

rakarta selama dua tahun, 
an2. . 

jang 

Sambutan Walikota Su- 
rakarta 

Dalam kata sambutannja Wali 

ra lain menjatakan, bahwa sekali 
pun DPRDS sekarang ini belum 
dapat dikatakan ,.representatief” 
akan tetapi toch dapat pula men 
tjerminkan kehendak2 daripada 
rakjat, setidak2-nja dalam DPR 
DS tersebut partai2 dan organisa 
si2 dapat menjalurkan kehendak 
rakjat dengan setjara legaal dan 
parlementer. Dikatakan bahwa da 
lam melaksanakan tugas2 autono- 

antara satu sama lain. Dalam me 
laksanakan pembangunan jang 
meliputi: a. inhaal-plan, b. rehabi- 
litatie-plan, dan c. ontplooiings-   

pada menjanji. Ini adalah untuk. 

..Walpurgisnacht” jang 

plan, hingga kini Pemerintah Ko- 
ta Besar Surakarta hanja menger 
djakan politik keuangan setjara 
sluitpost-politik, berhubung hing 
ga sekarang ini Pemerintah Pusat 
belum mempunjai Begroting dgn 
financiele verhoudingnja sama se 
kali. 

Politik keuangan dengan setja 
ra sluitpost-politiek tsb. sudah ba 
rang tentu kurang baik, akan te 
tapi selama Pemerintah Pusat sen 
diri belum mempunjai Begroting 
dengan financisle verhoudingen- 
nja, maka Pemerintah Daerah 
tidak dapat berbuat lain. Achir- 
nja Walikota mengharapkan, se 
moga DPRDS Kota Besar Sura- 
karta dapat selalu merupakan ka- 
talisator antara Pemerintah Pusat 
dengan rakjat Surakarta. " 

Sambutan Residen 
Surakarta. 

Residen Surakarta Salamun me 
njatakan, bahwa dalam fase pem 
bangunan sekarang ini, dalam ma 
na kita hendak merombak susu 
nan lama. mendjadi struktuur 
baru berdasar Pantjasila, ' maka 
berbeda dengan fase ideologisch 
dalam mana kita tjukup dengan 

dja, kita sekarang memerlukan 
suatu planning setjara technik jg 
teliti sampai pada pelaksanaan de 
tail-detailnja. Orang harus sudah 
dapat menjortir bahan2, organis: 
men dan cultuurwaarden dari ben 
tuk susunan lama jang masih bisa 
dipergunakan nanti. Orang harus 
sudah dapat memiliki suatu pro- 
ject gambaran struktuur baru se 
perti ditjita-tjitakan, dan - orang 
harus sudah dapat mengatur tjara 
dan tracee dalam melaksanakan- 

nja. ' 1 
Djustru karena belum adanja 

semua itu, atau lebih tepat, djus 
tru oleh karena pendapat kita be 
lum bertemu dan bersatu dalam 
3 soal tadi, maka akibatnja sering 
menimbulkan conflicten, ig men 
djadikan kurang lantjarnja usaha 
usaha pembangunan. 

Berbitjara tentang mendemokras:- 
kan pemerintah daerah, Residen Sx- 
lamun selandjutnja menjatakan. bah- 
wa. mendemokrasikan pemerintah 
daerah pada hakekatnja adalah 
mendjungkir-balikkan — susunan pe- 
merintahan jang ada. 
Dalam transformasi jang maha 

hebat itu, tidaklah tjukup — dengan 
adanja perubahan dalam faktor ma- 

akan tetapi harus diperhatikan pula 

  
  

BELIK BARUSARI. 

Untuk mendjaga kesehatan rak 
jat sekitarnja, maka atas inisiatif 
Rukun Tetangga Kampung Baru 
sari Kidul Ketjamatan Semarang 
Barat, pada tg. 18 Djanuari jl. 
telah berhasil memperbaharui 
belik” setjara gotong rojong de 
ngan dibiajai penduduk sendiri. 

Belik tsb. adalah penting dan 
mendjadi pusat kebutuhan air mi 
num dari penduduk sekitarnja.   

t Membagi habis (opdelen) 

kota Surakarta Moh. Saleh anta: 

mie, perlu adanja saling mengerti 

'menundjukkan garis2 besarnja sa. 

.. i sing e, Djiwa ,Kawulo Gusti: 
Mudah Tersesat Djadi Djiwa »Collegiale Gusti's“ 
— Kita Perla Utamakan Demokratisering Djiwa 

Peringatan 2 Tahun DPRDS Surakarta 

DENGAN DISAKSIKAN oleh Ketua DPRD Propinsi Djawa 
anggauta DPD Propinsi Dr. Mar 

Surakarta 
djuki sebagai Wakil Gubernur Djawa Tengah, Residen Salamun, bupati2 serta Ketua DPRDS dan anggauta2 DPD Kabu 

arta, wakil2 instansi2, 
si2. setempat, Sabtu pagi jl. DPRDS Kota Besar Surakarta telah 
melangsungkan -sidangnja untuk 
DPRDS tersebut dibawah pimpinan Wakil Ketua 
prodjo. Dalam sidang tsb oleh Sekretaris Sutono 
jat singkat serta hatsil2 jang telah ditjapai DPRDS Kota Besar Su 

partai2 dan organisa- 

memperingati genap 2 tahun usia 
DPRDS Prijodi- 
dibatjakan riwa- 

kemudian disusul dengan sambut 

faktor djiwa (geestelijke waarde). 
segala 

jang 
Pemerintah 

collegiaal 
merupakan djaminan 
demokrasi jang mur- 

tugas pemerintahan Centraal 
ada didagrah kepada 
Autonoom jang bersifat 
itu, belum 
berkembangnja 
ni. 

Pendapat setengah orang bahwa 
demokrasi dalam Pemerintahan dae- 
rah sudah terlaksana sebaiknja, dji- 
ka pihak DPRDS dan kepala dae- 
rah dimana-mana sudah dapat ber- 
dampingan, adalah pendapat jang 
simplistisch, jang selama belum ada 
'kesatuan pendapat dalam faktor dji- 
wanja demokrasi, hanja akan meng- 
hatsilkan feodalisme jang colleginal. 
Disamping  menjelenggarakan fanc- 
tionele demokrasi, kita harus men- 
demokratiseer djiwa kita. Djuga da- 
lam  mendemokratiseer djiwa ini,, 
narus ada planning jang tertentu. 
Dengan mudah orang bisa tersesat 
dari djiwa ..Kawulo Gusti” mendja- 
di djiwa ,,Collegiale Gusti's” jaitu 
djiwa ,,veelgodendom” atau musjrik, 
dengan akibatnja: Perwakilan djegal- 
djegalan! sedang rakjat menunggu 
hatsil dari pekerdjaannja. 

Residen Salamun selandjutnia me- 
minta perhatian mengenai hubung- 
an kota dengan desa. Mengenai pen- 
dirian kota dan desa rupanja masih 
terasa adanja ,.wet van traagheid” 
akibat dari koloniale wetenschappen 
jang masih djuga diteruskan oleh 
.letterknechten” — bahwa seolah-olah 
kota terpisah dari desa: kota2 adu- 
lah merupakan tanah Barat jang 
terselip, ,,westerse enclave”. Pada 
hakekarnja kota adalah .Djantung 
dan otak” dari daerah sekelilingnja. 
Dengan adanja sleur lama ditambah 
dengan penetrasi baru dengan mu- 
dah kota2 kita bisa merupakan ta- 
nah asing” dimana bersuka-ria bang- 
sa kita sebagai little European” 
dengan tidak menghiraukan keada- 
an luar kota, sesuai dengan fuctie- 
nja. sebagai ,,djantung dan otak”. 
Sebagai penutup . Residen Salamun 
mendoa mudah2an DPRDS Kota 
Besar Surakarta berhatsil dalam usa- 
ha selandjutnja, karena Solo tidak 
hanja pusat dari Surakarta sadja, te- 
tapi. mungkin karena sedjarahnja, 
djuga merupakan pusat dari seluruh 
Indonesia. Djikalau garis kebudaja- 
an dari bangsa kita terhenti di So- 
lo, mungkin garis kebudajaan tadi 
akan dilandjutkan dari Solo pula, 
demikian Residen Salamun, 

Sambutan lain.2. 

Sambutan2 lainnja berturut-turut 
diutjapkan oleh Ketua DPRD Pro- 
pinsi Djawa Tengah Muljadi Djojo- 
martono,  Anggauta DPD Propinsi 
Dr. Mardjuki jang berbitjara atas 
nama Gubernur Budiono, dan Ke- 
tua DPRDS Kota Besar Surakarta   

terieel ataupun functioneel " sadja, | 

Siswopranoto. 
| Muljadi Djoiomartono dalam sam- 
butannja itu dengan  setjara lutju 
memperingatkan, agar dalam melak- 

“sanakan demokrasi, dfangan sampai 
. melupakan dasar penting jang ada 
didalam masjarakat kita jalah dasar 
kekeluargaan. Menurut Muljadi Dio- 
jomartono dasar kekeluargaan tsb., 
'adalah sangat mahal harganja, jang 
tidak terdapat dilain? negeri selain 
di negeri2 Asia. : 

Pembukaan poliklinik2. 
Selesai sidang tsb. kemudian dila- 

.kukan pembukaan resmi dari: a. se- 
,buah Poliklinik Umum di Gading, 
ib. Poliklinik Gigi untuk Anak? Se. 
ikolah dan Poliklinik Kelamin di 
Balaikota Surakarta jang masing2 
dipimpin oleh Dr. Jarmanto dan 
Dr. Iskandar, dan ce, Rumah Pera: 
watan Baji Terlantar di Djebres jg. 
dipimpin oleh Dr. Srimu. Rumah 
Perawatan Baji tersebut kini telah 
merawat 13 baji terlantar. Sebagai 
penutup atjara, malam harinja ke- 
pada para anggauta DPRDS dan 
para tetamu diberi kesempatan un- 
tuk melihat Wajang Orang Sriwe- 
dari, dan Minggu paginja mentjoba 
Balai Instirahat Pegawai di Tawang- 
mangu, jang baru sadja selesai di- 
bangun, demikian verslag pembantu 

| .Suara Merdeka” dari Solo, 
  

penduduk masih buta huruf, dan | 
Jrakjataja belum mempunjai pe- | 
|ngalaman politik, dan angka2 ke | 

| matian sangat tinggi. 
Selandjutnja ia menerangkan, | 

ada sifat2 belum boleh dipertjaja, | 

SELAIN 
Sabtu jang 

ganisasi negara kita memenuhi 

kah i 

Mengenai  pertarjaan pertama 
Prof. Sudiman katakan, bahwa da- 
sar organisasi negara kita nampak- 
nja memenuhi sjarat2 jang dikehen- 
daki oleh suatu negara hukum. Ia 
sebut dimuatnja hak2 dan kebebas- 
'an-kebebasan dasar manusia dalam 
U.U.D. Sementara kita, dan  di- 
muatnja ketentuan? mengenai ada- 
nja badan perundang-undangan ter- 
sendiri terlepas dari badan penje- 
lenggara, sedang kekuasaan meng- 
adili perkara ada dibadan tersendiri 
'pula. 'Hanja, menurut pendapatnja, 
akan lebih sempurnalah kedudukan 
bebas dari badan peradilan itu dan 
lebih sempurna usaha untuk mem- 
peroleh keadilan jang seadil-adilnja 
apabila aturan2 tentang pengangkat- 
an dan pelepasan hakim2 agung da- 
ri Mahkamah Agung, jang dimuat 
'dalam 79 U,U.D. Sementara itu, di- 
perluas dan dilakukan pula pada se- 
mua hakim2. 

5 Kedua. 

Mengenai pertanjaan kedua, jaitu, 
apakah organisasi  djuga bekerdja 
sebagaimana mestinja, Prof. Sudi- 
man katakan, bahwa menurut peng- 
lihatannja, ,,dalam hal itu masih ter- 
lampau banjak pekerdjaan jang ter- 

"| masuk tugas badan pemerintahan jg. 
satu jang hendak atau telah didja- 
lankan oleh badan jang tidak mem- 
punjai kekuasaan mendjalankannja: 
masih terlampau banjak alat2 per- 
lengkapan negara bertindak diluar 
kekuasaannja: masih banjak tindak- 
an-tindakan alat? perlengkapan ne- 
gara jang sesungguhnja tidak sesuai 
dengan suatu negara hukum”. Dika- 
takannja, bahwa akan sangat mudah 
untuk mentjari, menemui dan me- 
nentukan adanja kesalahan? pada 
sesuatu, apalagi kalau ditudjukan 
kepada negara kita jang masih se- 
muda ini. Jang mendjadi soal bu- 
kanlah tidak atau adanja kesalahan. 
akan tetapi apakah kesalahan itu di 
lakukan dengan sengadja. Tetapi 
menurut Sudiman, keadaan muda 
negara kita itu pun tidak dapat di- 
pakai sebagai alasan untuk bertin- 
dak semau-mau kita sendiri, ber- 
tentangan dengan pengetahuan se- 
benarnja pada kita sendiri. 

Ketiga. 
Atas pertanjaan ketiga, 'jaitu 

apakah djiwa bangsa Indonesia 
dapat menerima organisasi seperti 
negara. hukum, ia lebih dulu te 
gaskan, bahwa pertanjaan ini se 
sungguhnja tidak termasuk ling 
kungan hukum, maka tidak ter 
masuk kemungkinan  kesanggu-     

2 th. DPRDS: 

pannja untuk mendjawabnja. Se 
kalipun demikian ia katakan, da 
pat diraba-raba berapa djauh ke 
sanggupan bangsa kita untuk me 
nerima tjorak organisasi seperti 

Komentar TASS. 

Atas T.C.A 
Indonesia ,,Camoufleren" Bantuan 

Amerika 

DALAM MEMBERI komen- 
tar tentang perdjandjian T.C.A. 
baru jang dibuat antara Indonesia 
dan Amerika Serikat, kantorberi- 
ta ,,Yass” dari Moskow memperi 
ngatkan akan protes2 jang dima 
djukan oleh partai2 Masjumi, 
PIR, dan PNI terhadap perdjan 
djian MSA pada permulaan ta 
hun 1952 jang menjebabkan dja 
tuhnja pemerintah Sukiman. 

Selandjutnja ,,Tass” berkata: 
sesudah berdirinja pemerintah 
Wilopo pemerintah ini telah me 
ngambil putusan untuk menjeli- 
muti (camoufleren) ,,bantuan” 
Amerika tsb. Sadar akan opposisi 
dari pihak rakjat Indonesia ter 

djaran pengantar ilmu hukum dau huk 
beri djawaban atas persoalan "bagaimana sekarang dengan negara 
soalan ini meliputi tiga soal jang satu persatu minta , Sjarat2 untuk mentjapai suatu negara hukum, artinja mentjapai sua- 

terangan, 
tugu tsb. adalah pembongkaran 

djawaban. 

Dan KETIGA, apakah djiwa bangsa Indonesia dapat menerima 

negara hukum itu. 
Dalam pengalamannja ia men 

dapat kesan, seolah-olah djiwa 
bangsa kita itu tidak dapat mene 
rima djiwa negara hukum. Me- 
ngenai ini ia kemukakan bebera- 
pa tjontoh. Dalam pada itu ia 
katakan, tak boleh dilupakan, bah 
|wa bangsa kita berabad-abad Ia 
manja mengalami keadaan lethar- 
gie, dan djikalau ia mulai ba- 
ngun, maka ia mendjumpai peme 
rintahan kolonial, jg tak mungkin 
merupakan suatu pemerintahan 
menurut sjarat2 negara hukum. 
Karena itu ia tidak -mempunjai 
pengalaman tentang djalannja ne 
gara hukum. : 

Tetapi untuk dapat menentu- 
kan apakah bangsa kita dapat me 
nerima negara hukum itu, Sudi- 
man berpendapat, tidak perlu ki- 
ta menynggu sampai ditentukan 
oleh mereka jang sanggup dan 
ahli apakah djiwa bangsa kita me 
mang mempunjai sifat2 jang dike 
hendakinja. Stdjarah membukti- 
kan, bahwa pemimpin2 bangsa 
kita mempunjai kesanggupan un- 
tuk membawa bangun bangsanja 
dan membawanja dari keadaan 
djadjahan kekemerdekaan, dan 
tidak dapat disangkal, bahwa ge- 
rakan bangsa kita jang mentjapai 
kemerdekaan itu tidak dilakukan 
oleh pemimpin2 sadja, melairkan 
Oleh seluruh rakjat dan bangsa 
Indonesia. 

Dapatkah? 

Demikian antara lain isi pida- 
to Prof. "Sudiman jang langsung 
mengenai keadaan masjarakat ki 
ta dewasa ini, jang ia tutup  de- 
ngan pertanjaan: "Dengan penga 
laman jang diperoleh selama ber- 
puluh2 tahun itu tidak sanggup- 
kah pemimpin2 bangsa kita seka- 
rang, besar dan ketjil, memberi 
bukti bahwa djiwa bangsa kita 
terbuka untuk sjarat2 negara hu- 
kum, membawa bangsa kita kea- 
rah tjita2 kita jang baru dan su 
fi itu?” “Dunia menunggu!”. 

Perombakan 
Tugu V. Heutz 
Peringatan Masa Kolonial 

Jang Terachir 

BERHUBUNG tugu peringa- 
tan Van Heutz jang letaknja di 
Taman Tjut Mutiah (Djakarta) 
telah dibongkar oleh djawatan pe 
kerdjaan umum kotapradja Dja- 
karta Raya dari kalangan kota 
pradja P.I.-Aneta memperoleh ke 

bahwa pembongkaran 

tugu kolonial je penghabis-i di 
ibu-kota. Tugu2 kolonial Isinnja 
dikota telah dibongkar dalam ta 
hun jang lalu, dan kesemuanja 
ini termasuk rentjana pembersi- 
han kotapradja Djakarta Raya. 

Selandjutnja PI-Aneta memperoleh 
keterangan, bahwa tidak sadja pem- 
bongkaran tugu2 tsb. termasuk ren- 
tjana pembersihan, tetapi djuga pen- 
tjabutan beberapa papan2 reklame di 
pinggir2 kota dan didalam kota ig 
belum atau tidak sama sekali mem 
punjai izin. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
tugu van Heutz didirikan pada tahun 
1930 dizaman gubernur djendera! 
Hindia Belanda de Jonge dengan bia 
ja sebesar Rp. 100.600,—. Pada tem 
pat bekas patung tsb akan didirikan 
sebuah taman atau plansun. 

(Dapatkah Kita Menerima Instituut 
— Sebagai Negara-Hukum? 

(Pada Waktu-waktu Jang Lampau Bangsa 
IndonesiafTerlalu Lethargis Terhadapnja 
Masih Banjak Kedapatan Alat? Negara Jg Bertindak Diluar Batas 

Aturan? Negara Hukum ? 
MENGURAIKAN arti "negara hukum”, dalam $ 

lalu berhubung dengan penerimaan djabatannja sebagai guru-besar dalam mata-pela- 
um atjara perdata, Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo mem 1 

kita?” Ya katakan, bahwa per- 

pidatonja jang diutjapkan hari 

PERTAMA, apakah dasar2 or- 

tu negara dimana nasib dan kemerdekaan segenap isinja dapat djaminan setjukupnja? KEDUA, apa sasi tadi bekerdja demikian sehingga dapat dikatakan memenuhi maksud organisasi tadi? 
e Organisasi sematjam itu? : 4 

  

KOMPETISI PELTI. 

diadakan kompetisi PELTI jg. ber- 
kesudahan sbb.: S.T.C. V — PT, 
H 1—4: P.T. Kendal H — PKP, 
Per Ih, CET. CS, Pn SR 
Er PIN "Kendal Io VE 
1—4, Atjara tgl. 25 Djanuari j.a.d. 
Ini “dalah PN, Kep 
TC AT 2137. ON WR OI 
— S.T.O. Y. 

HERCULES — HBS 3. 
Sebagai pertandingan hari perta- 

ma dalam perajaan 40 tahun usia 
H.B.S. Surabaja, pada Djum'at sore 
kes. ,Jubilaris” berhadapan ' dgn. 
kes. Hercules Djakarta, dan mende- 
rita kekalahan 2—3, 

. 

PERTANDINGAN2 PROMOSI 
PERSIDJA. 

Sabtu sore dilapangan  BVC 
oleh Persidja dilandjutkan pertandi- 
ngan promosi kelas utama antara 
kes. Bintang Timur melawan kes. 
Maluku jg berkesudahan 4—2 utk, 
kes. Bintang Timur. Kedudukan @i- 
waktu istirahat 1—0 untuk kes. Ma- 
luku. 

Pada Minggu sorenja dilangsung- 
kan pertandingan antara kes. BVC 
melawan kes. BBSA jg berachir 1-5) 
untuk BBSA. Gol satu2nja 538 kes. 
BBSA itu ditjetak dalam babak per- 
tama. 

SEKITAR FINALE KEDJUA- 
RAAN TENNIS AUSTRALIA 
Mengenai pertandingan?  finale 

kedjuaraan tennis Australia jg diada 
kan pada hari Sabtu digelanggang 
Kooyong,  Meibourne, lebih djauh 
UP mengabarkan, bahwa Ken Rose- 
wall dalam pertandingan single pu: 
ra berhasil mengalahkan  Mervvn 
Rose dengan angka 6—0, 6—3, 
6—4. 
Pemain wanita ' Amerika “ Miss 

Maureen Connoily dalam pertandi- 
ngan single puteri telah mengalah- 
kan kawan senegaranja Miss Julie 
Sampson dengan angka 63, 62. 
Dalam pertandingan single mixed 

double pasangan jg terdiri dari Rex 
Hartwig (Australia)/Miss Julie 
Sampson (Amerika) keluar sebagai 
djuara, mengalahkan pasangan tjam 
puran' Amerika jg terdiri dari Ha- 
milton  Richardson/Miss  Maureen 
Connolly dengan angka 6—4, 6—3. 
Sebagaimana diketahui, kedjuara- 

an double Jaki2 dimenangkan oleh 
pasangan Australia jg terdiri dari 
Ken Rosewail dan Lewis Hoad. 

  
  

EEZARD CHARLES MENANG 
E.K.O. DARI WES BASOCOMA 
Dari Sint Louis UP mengabarkan, 

bahwa Ezzard Charles telah mem- 
peroieh kemenangan technisch knock- 
out dari Wes Hascom dalam per- 
tandingan 10 babak jg diadakan Re- 
bo malam. 
Kemenangan itu diperolehnja dim 

babak ke-9. 

IKAN TJUTJUT TERTANG- 
KAP DENGAN KAIL. 

Sedjumlah nelajan di. Rem- 
bang tgl. 15/1 jl telah berhasil 
menangkap - seekor ikan tjutjut 
dengan kail. 30 Orang  menjeret 
ikan raksasa itu menudju pantai 
dan setelah diperiksa ternjata pan 
djangnja 5 meter, lebar | meter, 
beratnja Ik. 500 kg. 

Dipantai Rembang penangkap- 
an ikan raksasa tersebut adalah 
jang pertama sesudah perang. 

  
          masuknja Indonesia dalam 

biok Amerika jang agressif itu, 
pemerintah Indonesia memutus- 
kan akan memberikan bentuk lain 
pada ,,bantuan Amerika” itu. 

Tidak kebetulan harian N. Y. 
Times “pada permulaan Djanuari 
menulis bahwa meskipun pembe 
sar2 militer tinggi di Indonesia 
berharap sangat akan bantuan mi 
liter dari Amerika Serikat, keada 
an politik di Indonesia tidak me 
ngizinkan untuk mengadakan per 
aladin bantuan militer dengan 
Amerika. 

»Tass” achirnja mengutip beri. 
ta2 ,,Antara” tentang perdjandji- 
an baru itu dan komentar Mr. Ali 
Sastroamidjojo “dari Washington. 

KEBUMEN 
SIDANG PLENO DPRDS. 
Selama 4 hari berturut-turut ini, 

mulai tg. 12 s/d 15 Djan. '53, DPR 
DS Kab. Kebumen telah mengada- 
kan sidangnja jg pertama dalam th. 
1953 jg mendapat perhatian besar 
dari umum. Adapun keputusan? jg 
telah diambilnja al.: 1. Pengangka- 
tan Sekretaris Daerah: 2. Peringatan 

3, Perbaikan nasib 
buruh perusahaan sarang burung di 
Karangbalong. Seperti pernah dika- 
barkan dalam sidangnja pada tahun 
ig lampau, oleh DPRDS Kab. Ke- 
bumen telah diambil keputusan utk. 
mengangkat acting Sekretaris. Teta- 
pi karena sulit dalam perleksana- 
'annja, kemudian DPD telah minta 
advies kepada DPD Prop. Djateng 
ig olehnja 'disejogjakan untuk lebih 
baik mengangkat Sekretaris daerah 
dari pada acting Sekretaris jg nanti 
sukar untuk disetudjuinja. — Adapun 
peringatan 2 th. DPRDS akan diada 
kan dalam bulan Pebruari jad. Da- 
lam pada itu mengenai buruh sa- 
rang burung dikatakan, bahwa mu- 
lai pengambilan Sarang jad. ini upah 

  

SOLO 
MENINDJAU LAPANGAN 
TERBANG PANASAN 

  

Pada tgl. 24-1 jad. ini ditung 

gu kedatangannja di Solo tiga 
orang perutusan dari Kementeri 
an Perhubungan, jg 'selandjutnja 
akan menindjau keadaan  tapa- 
ngan terbang  Panasan didekat 
Solo. Mereka itu akan didjemput 
oleh Walikota Surakarta dilapa- 
ngan terbang Maguwo, dan dari 
sana selandjutnja menudju  Pa- 
nasan. Penindjauan isb. adalah 
dalam rangka usaha utk. membu 
ka perhubungan udara dgn Solo, 
Seperti dikabarkan,  djuga pihak 
GIA dan pihak AURI di Jogja- 
karta hari Kemis jl. telah menga 
dakan penindjauan kelapangan 
terbang Panasan, untuk - maksud 
jang serupa. 

TAMBAHAN LAGI 3 BUAH PEGADAIAN 

ka 
buah Pegadaian Negeri baru, Ko 
ta Besar Surakarta tidak Jama 
lagi akan mendapat Jagi tamba- 
han Rumah Pegadaian Negeri se 
banjak 3 buah. Dengan tambahan 
itu, maka Kota Besar Surakarta 
akan mempunjai 6 buah Rumah 
Pegadaian Negeri. Seperti dikabar 
kan, tambahan Rumah Pegadaian 
itu adalah memenuhi permintaan 
Pemerintah Kota Besar Surakar: 
ta, berhubung Rumah Pegadaian 

Sesudah menerima tambahan 2 

  mereka dengan 546 dari upah jg me   reka terima sekarang, 

  

jang ada, masih belum mentjuku 
pi kebutuhan penduduk. 

6 
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WONOGIRI 
CHINATAN ANAK JATIM. 
Pada hari Minggu IbL., anak2 Ja- 

tim di Asrama Ngestitemo, Modjo- 
roto, oleh Djawatan Sosial telah di- 
lakukan chitanan jang di-ikuti oleh 
sebanjak 12 “anak. Chitanan ini te- 
lah dikerdjakan oleh Djawatan Ke- sehatan Rakjat Kab. Wonogiri dan dihadliri oleh wakil2 instansi, anta 
ranja tampak Bapak Pati Atmodar- 
sono, Kepala Polisi Suhardi dll.-nja 
orang. Chitanan tsb. telah diramai- kan dengan klenengan. 

  

SMP MASJARAKAT BERDIRI. 

diketuai oleh sdr. Mardi Atmodjo, 
Kepala Djawatan Penerangan Ke- 
Yamatan Sidohardjo, dengan diban- 
tu oleh beberapa guru2, di Sidohar- 
dio telah dapat “dibuka S.M.P. 
»Masjarakat” jang kini mempunjai 
murid sebanjak 35 orang, sedang 
pendidikan dilakukan — pada djam 
1—5 sore. 

DJOKJA. 
KE SUMATERA DAN KALI- 

MANTAN. 
Menurut keterangan dari Kan- 

tor Penempatan Tenaga Daerah 
Jogjakarta, dalam tahun jang lafu 

|dari daerah Jogjakarta telah pin- 
idah dengan sukarela penduduk se 
banjak 525 keluarga ke Sumatera 
dan Kalimantan. 

Sebagian besar dari mereka ber 
Haa dari daerah Gunungkidul dan 
(Kulonprogo jang terkenal sebagai 
daerah tandus, 

  

Pada tgl. 18 Djanuari j.b.l. telah 

Atas usahanja sebuah panitia jang 
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| minuman didaerah Arab kota Tunis | juar. 

  

“Mesdjid Omar 

   Jali. . 

  

  

    

      
   

   
   

  

nusia dibandingkan dengan. nega MN aan daa |ra non-Komunis lainnja. 
DUA TEWAS DAN LIMA LU- 
KA DALAM SERANGAN 

: — DI TUNISIA. 
Dua orang telah tewas dan lima Iu 

ka2 ipa tembakan? senapan mesin 
: dakan bom di sebuah kedai 

menghadapi kenjataan dan melu 
pakan drama, “bahwa  negara2 
merdeka didunia akan menghor- 

   

immuniteit dari serangan dari 
. Minggu malam. 

$ 1 
“Kaum perusuh lewat mengendarai 

mobil dan melepaskan tembakan? se YA Si TA ama LEG 

napan mesin kearah kedai minuman £$Casino : Monte » Terrace”, 
Be Carlo Dibeli Keumdian menjusul mobil kedua 

ENURUT 
jang melemparkan bom dimuka ke- ii: 
dai demikian keterangan seorang jg NU ah :. 

lah perkapalan 

menjaksikannja dengan mata kepala 

dari Junani, Aristotle Anassis, jg 

  

sendiri. Kedua orang jang tewas ber 
ada dalam kedai ketika terdjadi se- rangan. | kini mendjadi warga negara Ar 

ntina, telah membeli Kasino KLEIBER DI DJERMAN : Monte Carlo dengan harga satu hu BARAT. .....| duta dollar, oleh karena ,,ia bu Dirigent Djerman terkenal Kleiber tuh ruangan kantor.” Tn kembali di Djerman Barat sete 
lah selama tiga minggu mengadakan: , perdjalanan keliling di Djerman T- | Pu maskapai perkapalan Anas mur. Kabarnja ia telah menolak ta | SIS Mempunjai kantor besarnja di waran untuk mendjadi dirigent. pa-  Montevideo dengan kantor2 tja- 

Sebagai kepala dari kira2 tiga   

     
   

     
   

Djepang, jang semakin lama | 

mati tuntutan Djepang akan hak | 

mnndjaka kari 

berasal | 

         

« Dua 

    

   

     

      

   

  

Bangunan Sutji Islam Fr: rha Naa enaca 
. jKedua Sesudah Kabah Ily a Tn na En Ken am id 1 serang aki at ws Raksasa Militer R ussia Dan | 

—. pekerdja mozaik dari Di 3 ti merika | 3e ar P ik. 8 « do de bentar Gan ae | IA WAmerika Disekitar Pasifik. f| “ ini sedang berada di Transjorda- | — Oleh: Howard Handleman: Chusus ,,Suara Merdeka?—o | nia atas permintaan pemimpin2 | an 4 Tn Sana keagamaan disana untuk memper| | ASIA MEMASUKI TAHUN Baru dengan mendjumpai diri baiki mesdjid Omar jg merupa-| nja dalam tiga kantjah peperangan dan menghada 1 antjaman "ge kan rumah sutji terbesar bagi du | peraugan baru, jang memaksa setiap bangsa untuk bertindak seda | via Islam, sesudah Kaaba di Me- | pat mungkin dan membelandjak an segala uang jang ada padanja dinah. Dr. Gauer akan diminta | untuk keperluan melindungi diri nja. Dua raksasa dalam $ nasehatnja dalam perbaikan2 mo | militer di Pasifik dalam tahun baru ini bukanlah bangsa2 “ 4aik. Mesdjid tsb. didirikan dim | tapi Amerika Serikat dau Sovjet Rusia. Tapi persengketaan : abad ke-8 Masehi oleh SAYA Kabsaan ini telah Pan bangsa2 lain aa aks Khalif dan kini perlu | reka bersiap-siap untuk mengha dapi segala apa mungkin sekali di Ahli Nlaranan datang. Dipihak Amerika Serikat kita dapati: HAN: itu a “turut & Cm 1. & AN He 5 Ina s1 perbaik Hisham di Na Republik Korea Selatan, jang| Tiongkok : Taipeh, me-ngum- | 
cho, jang pada kira-kira | paling banjak menjumbangkan pulkan segala tenaga jang ma- | nga 
waktu bei dan baru dike harta kekajaan serta tenaga ' ma sih ada padanja untuk memu- lai serangan balasan jg mungkin 

tan Tiongkok. 
Vistnan LDP 

menjelamatkan diri 1 
dengan Perantjis terhadap Ho 
Chi Minh di Indo-China. : 

Malaya, dimana pasukan? 
Inggris dan Melaju melakukan 
pembersihan terhadap lawan jang 
"tidak pernah tampak, jang menje 
rang dan terus menghilang. 

Thailand dan Burma, me- 
rasa gelisah oleh karena letak ne 
geri mereka jang berdekatan dgn 
kekuasaan RRT jang semakin 
melebarkan sajapnja di RRT dan 
Indo-China. AK 
Pilipina, jang boleh dikatakan 

dapat menguasai pasukan gerilja 
Huk, tapi masih chawatir akan 
akibat konsolidasi tenaga RRT 
didaratan Tiongkok terhadap ke 
pulauan Pilipina, 

— Jang berpihak kepada Rusia ialah: 
Republik Rakjat Tiongkok, jang 

telah dapat  menjatukan tenaganja 
buat pertama kali semendjak zaman 
Kublai Khan. Pihak RRT disana te- 

  

     
uang — untuk 

Ii "Hasil Industri Badja 

       
   

     

    

    

    

| sebuz angan. dalam harian | 
partai komunis  Djermah Timur | 
»Neues Deutschland” bahwa par 
tai komunis sangat ketjewa bah- 

ara insinjur dan direktur 
paberik2 badja tidak mema 

djukan perindustrian badja negu 

diadakannja terhadap tanah dara | 

bersama-sama | 

  

Pak 

  

   

     

      

  

| Djerman-Timur Masih | 
—. Bisa Dipertinggi : 

| MENTERI Perindustrian berat | 
Djerman Timur Fritz Selbmann | 

  

   
(| Penjelidikan jg dilakukan oleh 

insinjur2 Rusia — menundjukkan, | 
bahwa perindustrian badia  Dier 
m imur mempunjai tjada- 

sih bisa diperlipat 
lakan .djauh diatas apa jang 

ditetapkan”, demikian menteri. 

Para insinjur bersikap konser- 
yatif dan tidak mengindahkan na- 
sehat kaum buruh, sedang mereka 
|jang memegang djabatan2 dalam 
bartai ketinggalan dilapang ideo 
logi” didunia  technik, demikian 
ditambahkannja. aa 

»Dari kemalasan dan membiar- 
kan orang bekerdja seenaknja ha- 
ja satu langkah untuk  mening- 
kat kepada kedjahatan. Djustru 
dalam keadaan ' serupa inilah 
agen2 menemukan lapangan ideal 
untuk sabotase” demikian mente- 
ri Fritz Solbmann. (Reuter). 

Waterleiding 
Pontianak 

Termodern Seluruh, 
(Indonesia: No 2 Sesudah 

Djakarta 

| erah 

daerah administrasi jg. pada hake- 

“lain ini, masih ada lagi beberapa 
| dari isi pidatonja jang dituntut 

da opera negeri di Berlin Timur. 

52.000 Rekrut 
USA Tiap Bulan 
Dinas pengerahan 

kementerian — pertahanan Amerika 
hari Senen mengumumkan “bahwa 
sedjumlah 52.000 orang 

tenaga rekrut 

tiap2 bulan, 
musim panas jg akan datang. 

Tahun ig lalu pengambilan 
rut hanja berdjumlah 35800 orang ' 
setiap bulannja. 

Tindakan 

| York, 

Amerika: 
akan dipanggil masuk dinas tentara 

sekurang2nja hingga i 

rek- | 

g di Paris,. London, New 
Hamburg dan Panama. 

2. Oleh karena banjak kapal2nja 
1 mengangkut minjak dari Timur 
Tengah, maka dipandang perlu un- (tuk mendirikan sebuah kantor diseki 
:tar Marseille dan Genua, demikian 

  
'sTimes”. Berita ini di Monte Carlo menimbulkan kegontjangan. . Hingga 
kini Kasino tsb. Es diurus oleh ,,Socitte de bains de mer (SBM). Sudah per nah dikabarkan bahwa An is se- dang mambeli saham? setjara. be- 
SarZan. 

Gedung tsb.. kepunjaan kota Mon- 
te Carlo jg hanja menjewakannja ke 
pada S.B.M. untuk waktu 50 tahun. 

Keamanan 
Tindakan Nadjib Adalah Reaksi Atas 
Niat Na Sementara 

g£ Tidak Puas 
Politisi 

Tidak Ada Rentjana Penggulingan Kekuasaan 
Oleh Kaum Militer? 

TINDAKAN TEGAS jang telah diambil oleh perda teri Mesir djenderal Mohammad Nadjib untuk mem “na. baan Coup militer di Mesir baru2 ini, oleh para penindjau masa- lah2 Timur Djauh di London di anggap sebagai tanda bahwa dike mudian hari dapat diharap akan 

daerah Terusan Suez 
ga kini kementerian luar negeri 

dan Sudan dengan pemerintah 
Inggris 

2. . adanj ndirian ji lebi dari pemerintah Nadjib dalam perundingan? jang lebih keras 
disekitar masalah2 

Inggris. Hing 
belum memberi komentar resmi mengenai perkembangan baru di Mesir itu. 

Tetapi reaksi pertama di Lon 
don ialah bahwa djenderal Na- 
djib- telah memutuskan, - bahwa 
kekuasaan militer di Mesir harus 
diteruskan untuk waktu jg lebih 
lama lagi dari pada jang dimak 
sudkan semula, dan bahwa Na- 

rakjat 

djib sekarang akan lebih membu | 
tuhkan sokongan Mesir 
daripada tiap saat diwaktu jang lalu itu. Kini djenderal lampau. 

Menurut pendapat 
tsb., pertjobaan coup di Mesir 
Ku telah menundjukkan kelema- 
han terbesar dari “ pemerintahan 
djenderal Nadjib, jaitu tidak ada ! 
nja program politik dalam ,,junta ! 
militer” jang dipimpinnja itu. Di 
katakan, bahwa tidak adanja pro 
gram politik ini sedjak lama di 
Chawatirkan karena ' dianggap 
memberi keleluasaan kepada 'ka- 
um Oportunis . untuk bertindak, 
dan bahwa pada suatu waktu djen 
derai Nadjib mungkin dapat men 
djadi seorang ,,tawanan” dari ka" 
um nasionalis ,.extreem” jang ber 
jada disekitarnja. 

Tetapi sekarang rupanja djen 
deral Nadjib telah menginsjafi ba 

  

penindjau? : 

haja ini, dan dengan tiepat telah “bertindak untuk menindas anasir 
anasir tsb. dengan maksud supaja 
ia dapat kembali kepada politik 
melarang partai2 sebagai jg telah 
didjalankannja sesudah ia memim: 
Pin Coup-nja jang berachir dgn 
di-usirnja radja Farouk dari tach 
ta pada bulan Djuli tahun jang 

: Nadjib 
rupanja harus berusaha mendapat 
kan sokongan rakjat Mesir dgn 
uada bantuan politik, maksud 
mana menurut penindjau2 terse 
but hanja dapat ditjapai oleh Na 
djiib dengan djalan mengambil 
sikap jang lebih tegas dalam pe- 
rundingan2 lebih landjut dengan 
Inggris nanti. 

Achirnja penindjau2 di Lon- 
don pada umumnja berpendapat, 
bahwa pada waktu ini tidaklah | 
mungkin untuk meramaikan sia- 
pakah jang nanti achirnja akan 
memperoleh kekuasaan tertinggi 
dalam ..perdjuangan kebebasan” 
rakjat Mesir dewasa ini. 

»Findakan2 keamanan”. 
Berita AFP dari Kairo semen 

tara itu mewartakan, bahwa da 
lam keterangannja kepada pers 
jang diberikan pada hari Sabtu   Ketua Masjumi Pon- 

“anak Dituntut 
Karena Memaki-Maki Alat 

—.. Negara 

SEDJAK BEBERAPA hari ini 
pihak Kepolisian Karesidenan 
Pontianak terus menerus melaku 
kan pemeriksaan atas diri Ketua 
1 Masjumi Wilajah “Kalimantan 
Barat, Ja coub Machmud.. 

Tuntutan polisi ini adalah ber 
dasarkan pada utjapan2 jang — 
merurut tuduhan itu — dikeluar 
kannja dalam pidato resepsi pem 
bukaan Konperersi Masjumi Wi 
lajah Kalimantan Barat tanggal 
23 Desember am tahun jang | 
lalu digedung PBL”... 

Antara mana Jacoub  Mach- | 
mud ada mengatakan bahwa ,,pe: 
rampokan2 jang seringkali terdja | 
di pada waktu2 belakangan ini di 
sekitar kota - Pontianak “adalah 
dilakukan oleh alat2 negara”. Se: 

P.M. djenderal Nadjib telah me 
negaskan, bahwa tindakan2-nja 
jang diumumkan pada malam 
Sabtu mengenai pembubaran par 
tai2 dan penangkapan sedjumlah 
Opsir angkatan darat Mesir itu 
adalah tindakan2 keamanan. 

Dikatakannja, bahwa pemerin- 
tahnja berwadjib mengambil tin 
dakan2 pendjagaan itu, setelah pi 
hak tentara mendapat bukti2 bah 
wa sedjumlah orang politici jang 
»ketjewa dan hanja mementing- 
kan diri sendiri” telah mentjoba 
menghasut kerusuhan2 pada tgl. 
12 Djanuari jl., jaitu hari peringa 

|tan pahlawan2 Mesir.jang tewas 
dalam pertempuran2 didaerah Te 
rusan Suez. 

Menurut djenderal Nadjib usa' 
ha2 “untuk menimbulkan kerusu- 
han2 itu telah diadakan diantara 
kaum buruh dan para mahasiswa 
Mesir. 

Statement djenderal Nadiib ini 
oleh kalangan? di Kairo dimakna 
kan sebagai bantahan bahwa se 
suatu komplotan telah diadakan 
terhadap pemerintah Nadjib di   oleh polisi. 

| Perlu kita tambahkan, bahwa 
“malam resepsi ketika itu a.l. diha 
diri oleh Moh. Natsir dan Tamar 
Djaja utusan DPP Masjumi, se 
dangkan , Overste Marjadi, Ko- 
mandan Resimen Infanteri ,,20” 
Mena Barat, jang djuga ha 
Ir Gan merasa tersinggung, te- lah memberika kata sambutan 

“1g pedas dan menjerang Ja'coub 
. Machmud kembali. Suasana re 
sepsi malam itu" mendiadi .,ha- 
ngat” dan hingga kini masih men 
diadi pembitjaraan ramai. 

T 

Mesir. (Antara) Imikian ,,Observer”. (Antara). 

lah berhasil membentuk suatu ang- 
katan perang jang efficient. 

VIETMINH, dimana pasukan? 
gerilja sudah 7 tahun dapat melan- 
djutkan perlawanan terhadap Peran- 
tiis dan Vietnam dan - menghabisi 
Perantjis dari peradjurit-peradjurit 
dan perwira?nja jang terbaik dan 
masih muda. 1 
SAKHALIN . DAN  KURILEN, 

bekas daerah kepunjaan Djepang, jg. 
telah didjadikan pangkalan militer 
oleh pihak Rusia jang berdekatan 
letaknja dengan Djepang. 
KOREA UTARA, dimana sisa? 

tentara Korea Utara dan lebih dari 
sedjuta serdadu dari angkatan pe- 
rang RRT jang sedang berkembang 
itu bersembunji dalam lobang-lo- 
bang jang tahan serangan atoom. 

Diperbatasan sebelah selatan Asia 
ialah benua Australia dan Zeelandia 
Baru, keduanja turut mengirimkan 
tentaranja untuk memerangi serda- 
du RRT — Korea-Utara — di Ko- 
rea dan Malaya dan disamping itu 
telah mengikat perdjandjian dengan 
Amerika Serikat untuk mengadakan 
pertahanan bersama di Pasifik. 

Perimbangan kedudukan - kemili- 
teran pada achir tahun 1952 dapat- 
lah disimpulkan sbb.: 

Ir. Mertonegoro dari Kemente 
rian Kesehatan, kepala rombo- 
ngan para insinjur jang melaku 
kan penjelidikan dan pemeriksaan 
terhadap kemungkinan memasang 
pipa air minum buat kota Pontia 
nak, sebelum bertolak kembali ke 
Djakarta menerangkan kepada 
»Antara” bhw penjelidikan rom 
bongannja berikan hasil jang me 
muaskan. Pekerdjaan penjeleng- 
garaannja diharapkan dalam tem 
po enam bulan jang akan datang 
telah dapat dimulai, sedangkan 
pengukuran tanah dan pemeriksa 
an tinggi rendah air, pemasangan 
pipa-pipanja diserahkan kepada 
Pekerdjaan Umum Pontianak un 
tuk menjelenggarakannja. - Men 
djawab tentang airnja dikatakan, 
bahwa Sungai Malaja jg mendja 
di rentjana sebelum perang tidak 
dapat dipakai lagi karena diang- 
gap tidak mentjukupi apabila dji 
ka mengingat perkembangan2 Ko 
ta Besar Pontianak jg kini telah 
mempunjai penduduk hampir 
200.000 orang. 

Selandjutnja ditambghkan bahwa 
daerah jang akan mendapat saluran 

Tenaga manusia pihak Russiajair nanti meliputi seluruh Kotapra 
mempunjai kelebihan jang tak sedi-(dja Pontianak, jaitu 5 Km2 dan tiap 
kit, banjaknja. Kekuatan sendjata-/ hari dibutuhkan paling sedikit 10.000 blok Barat lebih kuat, jang me-jm3. Sebagai ganti Sungai Malaja ma 
mungkinkan. pasukan daratnja jangka airnja akan diambil dari kali Ka- 
lebih ketjil djumlahnja untuk mena- puas Penjelidikan untuk ini masih 
han kemadjuan tentara pihak pengi:akan dilakukan, mengingat dalam 
kut lebih besar dimedan perang Ko- waktu setahun beberapa kali air nan 
rea. ti akan didirikan sedikit diluar kota 
Angkatan Udara, Pesawat Sabre- ' dimana tanahnja tjukup keras. Achir 

jet Amerika hampir sama mutunja Nja diterangkan bahwa sangat mung 
dengan MIG-15 buatan Rusia, tapi Kin pekerdjaan pemborongan perna- 
dalam teknik penerbangan 'pilot2 Sangan dan pembangunan waterlei- 
Amerika tampaknja adalah lebih tja ding ini nanti akan diserahkan kepa 
kap, hal mana menjebabkan mereka Ga sebuah firma jang ada di Peran- 
memperoleh  kemenangan2. Pun Vis jang djuga telah mengutus se- djumlah pesawat terbang pembom Orang ahlinja (Ir. Balamian) jang su 

: tu lebih ba-, dah berpengalaman di Maroko, Cai 
an PeNgO ERA. “TANNE Bph 3 Io, Belgia dan Perantjis kemari ber- 

  
njak. : 2 

Angkatan Laut tidak ada imba-,Sama? dengan rombongan Ir. Merto ngannja. S negoro. Biaja pekerdjaan seluruhnja 
ditaksir djutaan rupiah dan Pontia- 
nak adalah satu2nja kota setelah Dja 
karta jang akan mendapat wa- 
terleiding termodern. 

PENGHUTANAN DIPADANG 
PASIR KARA KUM. 

-Pekerdjaan penghutanan telah di- 
mulai dipadang pasir Kara Kum di 
Asia Tengah Sovjet. Dalam musim 
semi ini, diwilajah Republik Turkme 
nia akan ditanam hutan jang luasnja 
5.000 hektar dipadang pasir. Diatas 
gurun2 pasir jang tak berair telah di 
tanam tanaman saksaul hitam dan 
putih, seluas 300 hektar. Djusa dire 
publik Kazakhstan kini sedang diusa 
hakan pekerdjaan penghutanan. Disi 
ni daerah jang akan ditanami de- 
ngan Saksaul “akan meliputi kira? 
4000 hektar. : 

Tapi soal jg terbesar ialah bagai- 
mana mempergunakan kekuatan mi 
liter jg sedemikian besar pada ma- 
sing2 pihak ditahun 1953 ini. 

Budget Djepang 
Sampai I Trillioen: 

Atas tekanan politik pemerintah 
Djepang menerima baik budget na- 
sional untuk tahun padjak 1953 se- 
banjak 962.900 djuta yen. Djumlah 
ini ditambah 58 billiun yen untuk 
pensiun bekas anggota angkatan pe- 
rang, perumahan dan kementerian 
pertanian, sehingga djumlah semua- 
inja hampir satu  trillium (1 dengan 
L18 nol). 

| Budget itu akan diadjukan kepa- 
da parlemen dalam sidangnja tgl. 26 
Djanuari jg akan datang. 

Berhubung dengan itu, pers Dje- 
pang mengatakan, bahwa partai Li- 
beral ig disokong kongsi2. dagang 
besar jg menuntut diperbesarnja pe- 
ngeluaran — pemerintah. itu, dengan 
sengadja menghendaki inflasi. 

  

Pemandangan waktu ada  pertan- 
dingan panahan jang diselenggara- 
kan diantara anggauta2 perkumpul- 
an kesenian ,,Langen Warastro” pa- 
da hari Minggu pagi di Kebon Bi- 
natang “Semarang. Pemenang dari 
perlombaan panah ini ialah sdr. Su- 

parmin. 

mengundjungi pertemuan antara 

Mr. Wongsonegoro, Sebelum pert 

Lapangan kewadjiban P.P, 
turut ,,opgedecid”, 

Oleh Gubernur Budiono dite- 
rangkan, bahwa dengan berlaku 
nja pula U.U. pembentukan Da- 

1 Propinsi, Kabupaten, — 
Kota Besar dan Kota Ketjil, dan 
selandjutnja dgn berlakunja  Pe- 
merintahan-Kedewaan  (collegiaal ! 
bestuur), maka teranglah bahwa | 
lapangan kewadjiban P. P. sudah 
turut opgedeeld” dalam lingkung- 
an Pemerintahan Daerah. Dida- 
lam U.U. Pokok tsb .pun telah 
direntjanakan — menurut  pen- 
djelasannja — bahwa P.P. akan. 
lambat laun hilang (lebur) dan 
masuk kedalam . Pemerintahan 
Daerah, hanja tinggal Kepala 
Daerah jang masih mendapat ke- 
wadjiban sebagai orgaan dari Pe- 
merintah Pusat. Hal ini telah di- 
hadapi dengan tenang dan sadar 
dan di-insjafi oleh segenap ang- 
gauta P.P. Demikian Gub. Bu- 
diono. 

Tetapi didalam U.U. Pokok no. 
22/1948 masih mengakui adanja 

katnja merupakan usaha? Pemerin- 
tah Pusat dengan Djawatan? jang 
masih tersusun  verticaal. Untuk 
koordinasi djawatan2 itu masih sa: 
dja P.P.-lah jang menurut instruksi 
Perdana Menteri ditundjuk mendia- 
di koordinatornja. 
Ditengah2 masjarakat Indonesia 

jang tingkatan kesadarannja belum 
bernilai jang lajak, .Pamong-Pradja 
masih mengandung adat-rechtelijke 
dan traditionele functie jang tidak 
termasuk dalam sesuatu peraturan 
jang tertulis. Dalam hal ini seolah? 
P.P. melakukan kewadjiban sebagai 
ambassadeur (Duta) Negara  terha- 
dap rakjat dan Duta Rakjat terha- 
dap Negara, sebagai pion untuk me- 
njalurkan usaha2 Pemerintah setja- 
ra neutraal, lepas dari aliran? jang 
tertentu. Sebaliknja menjalurkan pu- 
la tjita2 dan keinginan jang hidup 
dalam masjarakat kearah perhatian 
Pemerintah. Demikian Gub. Budio- 
no. 

Lebih landjut Gubernur Budiono 
menerangkan, bahwa rumusan? jang 
telah dikemukakan diatas itu ditam- 
bah pula dengan kekurangan?  di- 
dalam U.U. Pokok dan U.U. pem- 
bentukan menimbulkan keragudan 
didalam melaksanakannja. Sekalipun 
segenap Pamong-Pradja asing dari 
usaha mempertahankan kelangsung- 
annja, sekalipun tiap2 anggauta P.P. 
insjaf akan keharusannja menjerah- 
kan functienja, akan tetapi keragu?- 
an tadi sering menimbulkan kesan, 
bahwa P.P. bersikap menghambat 
berkembangnja Pemerintahan Oto- 
nomi. Dalam hubungan ini oleh 
Gubernur Budiono disarankan dua 
buah rumusan jang principieel. ia- 
lah bahwa oleh Pemerintah dikan- 
dung maksud menghilangkan  Pa- 
mong-Pradja dan melebur functie- 
nja didalam Pemerintahan Daerah 
dan untuk sementara waktu melang- 
sungkan P.P. didalam functienja jg. 
sekarang ini, hendaknja kepadanja 
diberi apparatuur jang lengkap, ou- 
tillage jang lajak dan status jang te- 
gas dan jang landjutnja mengan- 
dung beschermingsmaatregelen”. 

Sererusnja Mr. Wongsonegera se- 
laku -ketua Panitya Negara mene- 
rangkan, bahwa memang chusus un- 
tuk menjesuaikan Undang2 no. 22/ 
1948, oleh pemerintah pusat telah 
dibentuk Panitya Negara:  panitya 
ini pulalah jang akan mentjari: dja- 
lan  sebaik2nja, bagaimana tjara 
memberi. .otonomi seluas2nja pada 
daerah2. Memang penghapusan ke- 
dudukan residensi2 tak dapat  dila- 
kukan 'setjara  tergesa2, demikian 
Mr. Wongsonegoro, tapi dalam pa- 
da itu pun tak boleh dibiarkan be- 
gitu sadja sampai lama. Systeem pe- 
merintahan sekarang dipandang da- 
ri sudut tehnis memang baik, tapi 
dari sudut politik kurang sempurna. 
Sebagai tjontoh dikemukakan, bah- 
wa dibeberapa daerah diluar Djawa 
residen2 sudah dihapuskan, dan ter- 
njata pemerintahan dapat berdijalan 
lantjar dan baik, demikian Mr. 
Wongsonegoro. $ 

Beberapa residen setudju. 

MR. WONGSONEGORO sebagai Ketua Panitya Negara ke- 
marin telah tiba di Semarang dan selandjutnja pada djam 09,30 

beserta Ketua D.P.R. dan anggauta2 D.P.D. 
ngah jang dilangsungkan dipendo po Kabupaten. 

Dalam pertemuan itu dibitjarakan so: 
routine dan soal penghapusan Pemong Prodjo jang diuraikan oleh 

bernur Budiono diadakan sambu tan ig isinja a.l. sebagai berikut : 

|luar negeri. 

kedudukan deviesen kita. 

dengan serba gratis ini, jang me 

  

|Penghapusan Residen? 
| Disetudjui Oleh Beberapa Residen 

: Di Djawa Tengah 
ISysteem Pemerintahan Sekarang Tehnis Baik --- Po- 

. ditis Karang Tjotjok - 

Walikota dan Bupati2 
seluruh Djawa Te- 

Residen, 

disekitar pekerdjaan2 

emuan itu dimulai, maka oleh Gu 

schriften” “dan mengadakan musa 
peralihan tertentu, agar penghapus- 
an ini tak menimbulkan vacuum 
dalam pemerintahan daerah2, Dju- 
ga residen Subakti selaku wakil da- 
ri Serekat Sekerdja Kementerian 
Dalam Negeri sangat menjetudjui 
penghapusan ini dan agar hal ini 
dapat dilakukan pula dengan sege- 
ra. 

Soal anggaran belandja. 
Setelah itu sidang lalu mulai mem- 

bitjarakan masalah anggaran belan- 
dja pemerintahan  Djawa Tengah. 
Oleh gupernur Budiono dikemuka- 
kan, : bahwa keuangan negara kita 
pada satu atau dua tahun jang lalu 
memang boleh dikata sehat, berkat 
adanja export hasil Indonesia jang 
menguatkan posisi deviesen kita di- 

Tapi belakangan ini 
export dari tanah air kita merosot 
jang berakibat pula makin lemahnja 

Untuk 
mengatasi soal ini, maka dengan 
sendirinja pemerintah harus berusa- 
ha menjehatkan keadaan keuangan 
kita dan hal ini antara lain dilaku- 
kan dengan tjara mengurangi ang- 
garan belandja negara, terutama jg. 
mengenai pengeluaran?  routine: 
pengeluaran2 jang ditudjukan guna 
pembangunan — akan tetap diperta- 
hankan sedapat mungkin, demikian 
Gubernur. Sktelah itu pun sdr. Su- 
warno, kepala keuangan propinsi 
Djawa Tengah menguraikan keada- 
an keuangan propinsi. 

  

KASIL SEMENTARA PEMILI- 
HAN DI IRAK. 

Dari sedjumlah ' 135 kursi dewan 
perwakilan rakjat Irak jang harus di 
isi dengan djalan pemilihan umum. 
110 buah sudah diketahui kesudah- 
annja, demikian diumumkan hari 
Minggu dengan resmi di  Bag- 
dad. 78 Kursi telah kembali dengan 
tiada mengalami oposisi. Diantara pa 
ra utusan jang kini sudah terpilih 
terdapat lima orang menteri kabinet 
dan sembilan orang bekas menteri. 

TAHUN INI DJEPANG AKAN 
BELI LEBIH DARI 100 PESA- 
WAT TERBANG & HELI- 

KOPTER. 
Tokutaro Kimura, ,,menteri perta 

ihanan” Djepang menerangkan bah- 
wa Djepang kini sedang membangun 
pertahanannja diudara dan dalam ta 
hun ini Djepang akan beli lebih dari 
100 buah pesawat terbang dan heli 

kopter. 2 

Tanah Untuk 
A3 Pe . Tani India 

Perhimpunan Gerakan Membe- 
ri Tanah India (,,Bhoodan Yagna 
Samithi”) jang dibentuk oleh 
Acharya Vinota Bhave, seorang 
murid mendiang Mahatma Gan 
Ghi, hingga kini sudah menerima 
»derma” berupa tanah seluas 450. 
600 acre (1 acre — 0,4047 hek 
tar) dari tuan2 tanah diberbagai 
negara bagian India. Demikianlah 
mepurut keterangan seorang dju- 
rubitjara perhimpunan tadi di 
Hyderabad. 

Derma berupa tanah tadi diba 
gi-bagikan kepada petani jg tak 
mempunjai tanah, oleh perhimpu 
nan tsb. 

Dalam hal memberikan tanah 

megang rekord ialah seorang tuan 

  

  

     
2 

Dengan dihantar oleh ratusan kenalan dan 'handai taulannja, pada hari Minggu pagi Hadji Agus Salim dengan isterinja telah bertolak dari In- pangan terbang Kemajoran menudju ke Amerika. Sebagaimana pernah kita kabarkan, Hadji Agus Salim akan memberikan kuliah di Universi tet Cornel di Amerika tentang Islam dan Asia selama 6 bulan dan sete- lah itu Hadji Agus Salim akan mewakili Indonesia pada upatjara peno batan Ratu Elizabeth dari Inggris. 

Mossadegh Bentrok 
Dengan Kachani 

Perkara Soal Memandjangkan Waktu Ke- 
kuasaan Mosaddegh 

KETUA PARLEMEN Iran, Kachani, hari Sabtu menjata- kan, bahwa ia menentang permin taan Mossadegh untuk memper- oteh kekuasaan penuh. Sebelumnj a perdana menteri Mossadegh me njatakan, bahwa soal kekuasaan penuh itu akan diadjukannja se- bagai soal suara kepertjajaan. Per njataan Kachani tadi dibatjakan dalam parlemen oleh ketua muda. 

  

Kashani menjatakan, bahwa ia ti Dipermulaan sidang Hussein Mak -t 
dak membentji Mossadegh dan bah- ki menerangkan, bahwa berhubungan 

  

dengan sulitnja keadaan sekarang ini, 
maka ia menarik kembali permintaan 
berhentinja sebagai anggota parle- 

Mossadegh 

men jang diumumkannja 10 hari jg 
lalu. 

Seperti telah diberitakan, Makki, 
mengadjukan permintaan berhenti se 
bagai protes terhadap permintaan 
Mossadegh untuk memperoleh ke- 
kuasaan penuh. 

Selandjutnja dikabarkan: Ketika 
hari Minggu petang terdjadi satu in 
siden dalam ruangan sidang madjlis 
rendah: 26 orang anggota jang me- 
njokong Mossadegh menjatakan bah 
wa mereka hendak menutup diri di 
dalam gedung tadi, sebagai protes ter 
hadap sikap ketua madjlis rendah 
Kashani tsb diatas tadi. 

Sementara itu para pedagang di- 
pasar Teheran mengeluarkan pernja-   tanah dari Singhbum di Bibar, 

bernama Harischandra Kore. Ia 
memberikan tanah seluas 12.000 
acre. | 

|taan bersama, bahwa mereka sang- 

.gup ,,berdjoang: untuk Mossadegh 
sampai titik darah penghabisan.” 

  

dapat mengharapkan akan hidup   Habis keterangan Mr. Wongsone- 
goro, sidang ditunda untuk seper- 
empat djam lamana dan setelah itu 
hadlirin dipersilahkan ' mengemuka- 
kan pendapat2nja, kesempatan ma- 
na dipergunakan oleh beberapa 
pembitjara. Oleh residen Milono di- 
njatakan, bahwa ia dapat menjetu- 
djui penghapusan — kedudukan resi- 
den dan susunan karesidenan ini, 
asal dalam pada itu pemerintah pu- | 
sat mengeluarkan ',,Regeeringsvocr-   Sunday Observer 

Supaia Inggeris Ting- 
galkan Suez 

»SUNDAY OBSERVER” jg ber-l 
pengaruh hari Minggu menjerukan 
Inggris supaja segera menarik -pasu- 
'kan2nja dari daerah Terusan Suez 
dan mengirim - menteri luar negeri 
Anthony Eden ke Mesir "dan nega-l 
ra2 lainnja di Timur Tengah. 

Dikatakan, bahwa di Mesir dan 
seluruh Timur Tengah, radikalisme 
berhubungan rapat dengan nasiona- 
lisme. 

“ Djenderal  Nadjib bagaimanapun 
tak dapat menjetudiui adanja pasu- 
kan Inggris di wilajah Mesir. Djika 
pasukan2 Inggris segera ditarik dari 
daerah2 Terusan tadi, maka soal 
pertahanan Timur Tengah dan soal 
Sudan akan mudah diselesaikan, de-     
  

  

. 

| dah menaksir bahwa rakjat Ame- 

Gjantung dan kanker telah pindah 

setengah abad jang lampau. 

Dr. Howard Rusk, seorang pe- 
nindjau jang teliti serta perserta 
dalam usaha memadjukan ilmu 
pengetahuan kedokteran, mengan- 
djurkan supaja diadakan penjeli- 
dikan kembali lengkap dalam ba- 
tas umur untuk memberikan pen- 
siun dikalangan pegawai2 peme- 
Tn dan perdagangan di Ame- 
rika. 

Djika umur 65 tahun masih te- 
tap didjadikan batas untuk pem- 
berian pensiun, maka saatnja 
akan tiba dimana setiap orang jg. 
masih bekerdja akan dapat ditan- 
dingi tenaganja oleh seorang jang 
dianggap terlalu tua untuk beker- 
dja jang untuk hidupnja bergan- 
tung kepada pembajar2 padjak. 

Angka “kematian di Amerika 
Serikat telah turun kira 1076 se- 
mendjak tahun 1944. Antara ta- 
hun 1937-1950 harapan hidup 
jang sudah semakin besar telah 
menolong kira2 satu “tigaperem- 
pat djuta djiwa. Seorang jang su- 

rika mungkin sudah mati kalau 
djiwanja tidak ditolong oleh   obat2 adjaib seperti obat2 sulfa, 

  

DALAM  SEBUAH rapat umum 

ig diselenggarakan sPartai 

Djerman” di Hamburg pada hari 
Minggu, muntjulnja organisasi nasio 

nalis sebelum perang. .,Stahlhelm” 

oleh   telah menimbulkan insiden2 sengit, 

Munijulnja ..Stahlhelm” Timbulkan K 
Dua ratus anggota ,Stahihelm” jang 
memakai pakaian seragam warna 
abu2, sepatu bot tinggi dari karet, 
ikat pinggang kulit, pet dan lentja- 
ua hitam, putih dan merah turut had 
lir dalam rapat tsb. untuk mendjaga 
keamanan, 

Dan sesungguhnja keadaan men- 
djadi tidak aman. Sedjumlah kaum 
demonstran menjerang anggota 
»Stahlhelm”, tetapi jg terachir ini 
berhasil menguasai keadaan dida- 
lam ruangan. Perkelahian  diterus- 
kan diluar gedung sehingga polisi 

terpaksa tjampur tangan untuk me- 
misahkan mereka, 

Dalam rapat tsb. menteri federal 
untuk negara bagian Laender Hen- 
rich Hellwege telah mentjela bentuk 
kekuasaan diktator, baik jg muntjul 
dari kanan atau dari kiri. Ia mene- 

  

emarahan 
gaskan bahwa persatuan Djerman ti 
dak mungkin ditjapai dengan djalan 
kontak langsung antara Djerman Ti 
mur dan Djerman Barat, akan teta 
pi harus melalui perundingan? diplo   matik dalam -mana turut serta Ame 
rika Serikat dan USSR, (AFP). 

  

Akibat Obat? Sulfa 
Hidup Manusia Umumnja Bisa Diperpandjang 

SEORANG BAJI jang dilahirkan tahun ini atau tahun depan 
sampai tahun 2020, oleh karena 

salah satu dari penjakit2 lama jang banjak mengambil djiwa ma- 
nusia telah tunduk kepada kekuasaan ilmu kedokteran. Penjakit 

tempat sebagai pembunuh pa- 
ling utama, istimewa Jantaran manusia sekarang hidup lebih lama 
— pukul rata 20 tahun lebih lama dibandingkan dengan masa 

penicilin, streptomycin serta 
obat2 antibiotic lainnja ' memba- 
jar berupa padjak lebih dari 
$ 200.000.000 setahun kedalam 
kas negara. 

Sedjak dari saat mulai dipakainja 
obat penisillin dan streptomycin ti- 
dak lama sesudah  berachirnja pe- 
rang Dunia II sampai pada awal ta- 
hun 1950 angka kematian di Ameri 
ka Serikat telah turun seperti jg be 
lum pernah dilihat dalam sedjarah. 

Angka kematian disebabkan pe- 
njakit pneumonia  (longontsteking) 
turun 4770, di sebabkan influenza 
81960: disebabkan usus buntu 5445, 
disebabkan bersalin 574 dsb. 

Seabad jg lalu penjakit typhus ada 
lah jg terutama membawa kemati- 
an di Amerika Serikat, dan sesudah 
itu menjusul penjakit cholera. Seka- 
rang kedua penjakit ini boleh dika- 
ta tidak dikenal lagi. Sekiranja Ame 
rika tidak terpaksa - mengeluarkan 
ongkos begitu banjak untuk persen 
djataannja sendiri serta persendjata- 
an sahabat2nja, maka sudah barang 
tentu Amerika akan dapat menjebar 
kan kultur kedokterannja seluas2 
nja. Lebih dari 300.000.000  djiwa 
manusia menderita penjakit malaria, 
ig sekiranja dapat dibantras dengan 
chloroguine dan diobati dengan 
primaguine- dua matjam obat jg di 
dapati oleh bekas kantor penjelidik 
ilmu “pengetahuan jg djuga telah 

menghasilkan sendjata bazooka dan 
banjak dari bagian2 bom atom. Di 

beberapa bagian dunia  duapertiga 
dari penduduknja dihinggapi penjas: 
kit mata trachome penjakit mana bi 
sa sebentar hilang sesudah diobati 

dengan aureomycin, sematjam obat 
jg didapat di Amerika pula. 

(Aneta—INS), 

9 | datang kembali 

  

wa ia masih tetap menjokong seba 
gai perdana menteri. 

Mossadegh 
konsesi? 

Sementara itu suatu delegasi ang- 
gota parlemen, jg telah mengadakan 
pembitjaraan dengan  Mossadegh, 

kemadjlis rendah 
dan melaporkan hasil2 tanja-djawab 
mereka. 
Diduga bahwa Mossadegh 

menjatakan kesanggupannja untuk 
memberi konsesi, ia akan setudju 
apabila djangka waktu berlakunja 
kekuasaan penuh itu bukannja di 
perpandjang dengan 1 tahun, me- 
lainkan hanja tjukup sadja untuk 
memberi kesempatan kepadanja, gu 
na menjelesaikan masalah minjak. 

(Antara). 

sanggup beri 

telah 

£ Tjemaskan Nasib 
Jahudi Eropa Timur 
RABBI BESAR (pemimpin ke 

agamaan Jahudi) Commonwealth 
Inggris, Israel Brodie, malam 
Ahad menjatakan di London, bah 
wa ia sangat chawatir mengenai 
nasib kira-kira 2.500.000 orang 
Jahudi jang tinggal di negeri2 
Blok Sovjet di Eropa Timur. 

Dalam pidatonja dimuka tjo 
rong BBC tadi, Brodie mengata- 
kan bahwa dinegeri2 tadi perkata 

gunakan dalam pernjataan2 rasa 
bentji, dalam tuduhan2 perbuatan 
pengchianatan dan pengutukan2. 

Hal ini dimaknakan Brodie seba- 
gai perbuatan sengadja untuk me- 
niup-niup rasa bentji terhadap ka- 
um Jahudi. 

Seterusnja —' Brodie. mengatakan, 
bahwa mula2 kaum Komunis dgn. 
rasa bangga mengatakan, bahwa di 
negara2 Blok Sovjet perbuatan? an- 
ti-Jahudi dianggap sebagai suatu ke- 
djahatan: akan tetapi anggapan ini 
lenjap sesudah  Sovjet Uni” sendiri 
memberi tjontoh” dim. serangan2 
terhadap kaum Zionis. 5 

(Antara-AFP). 

Kedaulatan 
Djerman 

Harus Dikorban Seba- 
gaiannja Utk leburkan 
diri Dim Masjarakat 

Eropah 
KETUA PARLEMEN Djer- 

man Barat, dr. Hermann Ehlers, 
hari Minggu menerangkan di Ber 
lin, bahwa Djerman harus me- 
ngorbankan sebagian daripada ke 
daulatannja ,,untuk melebur diri- 
nja dalam masjarakat Eropa.” 

Pernjataan tadi diutjapkannja 
ketika peringatan hari ulang ta 
hun penegakan negara Djerman 
(sDeutsches Reich”) oleh Bis- 
marck ketika tahun 1871. 

Ehlers mengatakan, bahwa usa 
ha mempersatukan Eropa itu me 
rupakan bentuk jang dapat dilak 
sanakan daripada realisasi tjita2 
»Reich”, karena djuga usaha 
mempersatukan Eropa ini adalah 
soal mentjiptakan dan mengakui 
suatu badan supra-nasional pula. 

Kalau ,,pakt perang” sam 
pai diratifikasi. 

Sementara itu Presiden Djerman 
Timur Wilhelm Picek menerangkan 
di Berlin Timur, (andaikata ,.pakt 
perang” (perdjandjian pembentukan 

kasi dan djika Berlin Barat sampai 
dimasukkan kedalam Blok Barat, 
maka Djerman Timur akan ambil 
tindakan2 guna mentjegah infiltrasi 
mata2 dari Barat ke Pjerman Ti- 
mur, 

2x 

Pieck berseru kepada kaum buruh 
Djerman, kaum sosial-demokrat dan 
mereka jg tak berpartai bersatu de- 
ngan kaum Komunis, guna mentje- gah  diratifikasinja perdjandjian2 
Bonn. Diterangkannja bahwa tudju- 
an ini hanja bisa tertjapai, kalau me 
reka Sanggup memberi pengorba- 
man2 jg berat, guna mengatasi kesu- 
litan2. (Antara—AFP), : 

  

TELEVISI DI DJERMAN. 
 Djuga di Djerman Barat kini telah 

dimulai dengan siaran? televisi. Be- 
rita2 pertama mengatakan bahwa 
Siaran2 dapat diterima dengan baik 
dalam djarak 120 km. Siaran? dise- 
lenggarakan oleh pemantjar di Ham 
burg kepunjaan N.W.D.R. 

  
  

an .dahudi” terus-menerus diper 

  
tentara Eropa Barat) sampai diratifi- 

              

 



  

       

   

        

Speda Motorll 
Exeelsior'250 ce| 

Excelsior/125 ce| 

  

Sparta 250ccl| 
Jawa . 250 ce 
NSU Fox 98ce| 
Bisa dapat beli dari perse- | 
diaan pada : 

dalana usia 77 tahun. 

Fa. TAMI 
: Djalan Mataram 468 

(Karangturi) : 
SEMARANG 

  

   
    
Pendjualan bebas dari persediaan jang terbatas : 

DOUGLAS 350 cc. TWIN 
SPARTA 250 cc. ALL CHROOM 
DUCATI 4 TAKT MOTOR 
Model2 jang paling BARU 

Pembeli dapat 3 — bulan 
disediakan tjukup. : 

Golumbia Motors Coy Ltd. 
Purwodinatan Timur 28, — Semarang Telp. 921 

service dan onderdeel2 
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Dokter R. V, SOEDJITO 
Pandanaran 66 Tilg..Smg. 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek sU mum 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7 — 9.30 

djam 4.30 — 6.30 sore 
Elisabeth 10-30 — 11.30 

  

M. S5. RAHAT 5 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njaki. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

  
  

Masseur D. Yuda 
ACHLI PIDJAT URUT/URAT 

Djl. Demak 26, — Semarang 
(Penginapan Mulia dekat Tailor Illias 

| jang terkenai) 

Penjembuhan segala pe- P 28 en 5 2 jang segar dan lezat: TI 

njakit dengan djalan pidjat | Al an Ban Ki ANA KALENG A3 VE zi Cafe Nor, Nizza, boudoir, Maris 

urut/urat. : s3 Fi Petit Beurre dan banjak lain? nja. 

Djam bitjara 4— 8 sore. 
Djumaat tutup.   

  

ea 
          

—— LELANG—KETJIL 
  

Pada hari DJUM'AT tanggal 30 DJANUARI 1953, akan diada- 
kan lelang ketjil dari Daerah Hutan : 

“Blora 
Lelangan dimulai pada djam 9,30 pagi bertempat di : 

ke Gedung Rakjat Blora (Aloon2) 
Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? kaju djati pertukang- 

an jang terletak dipenimbunan : 

Kunduran dan Bandjarwaru. 
Daerah Hutan : 

  

Kebonhardjo 
Pada hari SABTU, tanggal 31 DJANUARI 1953. 

Lelangan dimulai pada djam 11 siang bertempat di : 

” Tempat Penimbunan Kaju 
11 

Lasem 
Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? kaju djati pertukang- 

an jang terletak di penimbunan2: 

Sale 
Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor? 
bersangkutan. : 

Daerah Hutan jang 

AN hh 

2. Mundjuk bertau kepada sekalian Familie serta “sobat handai taulan, 
bahwa kutika tanggal 25 October 1952 jang lalu, telah meninggal dunia di 
TIONGKOK lantaran sakit tua kita punja Mamah jang tertjinta : 

—Nj YOE KHING TJAN —" 
(Terlahir Oh Ting Tjauw)/I — : 

Sembahjangan buat Arwahnja Mamah almarhum, Wa dilakukan pada 
tanggal 22 Djanuari 1953 djatuh hari Kemis-Legi mulai djam 6.90 sore hingga 

djam 12.00 malam di: Toko ,MENANG" Djurnatan 16 — Semarang 
Harap sekalian Familie dan sobat handai taulan mendapat tau adanja. 

Jang berduka Tn YOE BING TJONG dgn Njonjah 
YOE PIN TJAY 1 

YOE BING MO 

      

'tis dan amat mudah dimengarti, memang diperuntukkan : 

  

| pA REGNAULTS ||   

  
  

  

c c GOT TO SET BEHIND THIS 
STILL IN THE HY AI RI To GET AT TH' HOLE WHERE 
C " 2 JI TI Tp Caon 12 HID... .UH-H-MI 

. me NI MAT AN'T GOIN T LEAVE 
art WITHOUT IT/ 

crue maoy 

  
g0a-es itu......... Disdna masih ada 
kudanja! Pelahan2 sekarang! belakang ini, 

diolkan kepelan ini dimukanja jg. kan 
lunak itu! | lalu tiada dengan uang itu!   Sebab ba bab 

  

  

— Grub Malloy masih didalam — (Dalam pada itu didalam goa.....) 
-— Harus saja dapat menudju. ke- 

5 6 buat sampai kepada 
— Saja gatel sekali buat ton- lobang dimana uang itu disembuni- 

7 Uhh! Saja tak akan ber: 

BUKU PENTING KN Un 
ENGLISH FOR FOREIGNERS 

: By WILLIAM FREEMAN. NAK 
A book for Foreign student whose ambition is to speak and 

write English accuratedly and fluently ! $ 
Inilah buku peladjaran bahasa Inggeris jg paing modern, prak- 

para 
Peladjar Luar Negeri, jang ingin pandai bertjakap2, menulis ba- 
hasa Inggeris dengan lantjar menurut ,,LONDON SYSTEM” jang 

laseli. Suatu buku formaat besar terdjilid karton bagus setelah ter- 
bit Rp. 20-— tambah ongkos kirim Rp. 2.-— —'Rp.22,— Tapi 
kalau atur pesanan mulai sekarang hanja dihitung Rp. 15.— bebas 
ongkos: dengan diberi hadiah sebuah buku ..pilihan kita”! 
Maka lekas pesanlah per poswessel pada: : 

KANTOR PENERBIT ,,SERUNI” 
POSTBOX 264 — BANDUNG, 

  

Hari Rebo tg. 21-1—53 
: Akan dibuka lagi 

RUMAH MAKAN 

.DJAWAS” 
Kp. MLAJU 46, SEMARANG. 

aa ni MN Pa 

  

| Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati 

      

  

  mm beta aah 

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

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa),  IMPOTENTIE ' (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 

. semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL" 
Special buat Perempuan harga per botel Rp. 25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— BLACK 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10090 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5.— Rp::10—Rp. 15— Rp. 20.-— Rp. 3 

dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream ,,TJAHAJA JU- 

SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25.— No.2 Rp 10.— 

,SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5-— per 
botol ,GALINUS” Special buat Batuk Ten dan Batuk kering, 

harga Rp 25.— satu botol .KATRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 

Kelihatan seperti Asep Dil. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, NO 3 muka Tn One SA £ 

. yoobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit : 5 Untuk mengobati segala penj Badan linu? BENGEK 

(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 

coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 

10 hari sembuh dan keluar Akar?-nja tidak dengan Operasi (Po- 

tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 

Orang jang Kepengin punjai Anak). » | 

  

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

Djuga bisa dapat Obat2. 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. B. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
—. 127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 

Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 

Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 

Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 3 

  

  

  

  

PRODENT 
TAPAL GIGI 2" 
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Ruam 
Kulit mendjadi sempurna 
dan ftjantik lagi oleh 

BEDAK DAN BALSEM | 

PUROL 
Dirumah obat & Toko: 

| 4 | | 
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Ini barulah 
djamuan...... 

ROYAL MIXED 
dari Verkade 

10 matiam biskuit 

Unta tiap fjita-rasa 

      
  

  

  

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan peringatan 125-tahun ber- 

E dirinja De Javasche Bank jang diadakan pada 

- hari Saptu tanggal 24 Djanuari 1953, maka pada 

hari itu kantor Bank akan ditutun. ' 

  

  

  

ka 7 1 RALAI 
Adpertensi dari Electriciteit Mij Aniem N. V.:tentang ke- 

naikan Tarip2 Listrik jang dimuat di .,Suara Merdeka” tang- 
gal 19-1-1953 (kemaren) harus dibatja seperti berikut 

. 781 . € . - 

Kenaikan Tarip? Listrik 5 
Menurut pengumuman Pemerintah tentang hal ini jang di- 

adakan dengan perantaraan radio pada hari Sabtu tg. 17 
bulan ini, maka kenaikan tarip2 listrik — jang telah diberi- 
tahukan pada kira2 pertengahan tahun 1952 — mulai berla- 
ku pada tanggal 1 Djanuari 1953 hal mana ditetapkan dgn 
surat keputusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga No. 
6/1/4 ttg,.14-1-1953, dst. : 
  

  

telah tersedia 

    
  

PEMBERITAHUAN 
| Mulai pada tgl.: 1 Djanuari 1953 Kursus Mengetik kami jang 
semula dengan nama : 

KURSUS MENGETIK ,PERBET A" 
kami ubah/ganti dengan : 

PENDIDIKAN MENGETIK ,,BRAWIDJAJA" 
DJL. BODJONG 163 — SEMARANG. 

Peladjaran dibuka pada djam: 08.00 s/d 12.00 Bag.: Pagi 
. Ne ad930 s/d 20.30: Bap::. Sore, 
Dan masih menerima peladjar baru. Hormat kami, 

KOMISI -- USAHA. 

PENGUMUMAN 
an KURSUS PENDIDIKAN BIDAN ikatan dinas di Rumah Sa- 

kit Pantirogo Surakarta membutuhkan 5 orang murid baru untuk 
klas I, sjarat2 jang harus dipenuhi : 

1. Wanita umur Ik. 18 s/d 22 th. dan jang belum kawin. 
2. Warga Negara Indonesia. 
3. Mempunjai idjazah S.M.P. Negeri atau jang sederadjat, jalah 

tamat dari S.M.P. partikelir jang lulus menempuh udjian Ne- 
geri, 

. Berbadan sehat. 
. Berkelakukan baik. 
. Sanggup dengan ikatan dinas. 

Murid mendapat Asrama, djaminan "makan dan uang saku. 
Mereka jang berhasrat akan mengikuti kursus itu hendaknja 

berhubungan langsung pada Kepala pendidikan tersebut diatas, se- 
lambat-lambatnja tg. 31 Djanuari 1953, selewatnja tidak akan 
mendapat perhatian. 

Keterangan lebih landjut dapat minta pada Kepala pendidikan. 

WK. KEPALA PENDIDIKAN BIDAN DI 
R. S. PANTIROGO SURAKARTA. 

F3 (DOKTER PRABOWO) 

      
  

N
a
 

      

  

  

— - Roy Rogers 161 
| 2 1 Ta     HEY, WHAT... 

NO/ HALPI 

  
2 Hei, apa... Ah, dia- (Dari dalami! goa terdengar dierit- 

ngan! Tolong! an).   

ea LA 

Besok Malam Premiere 

  

METROPOLE 4.45-7.-9.15 
ORION 5.-7.-9- (17 th) (17 th.) 

Tyrone POWER—Linda Darnell 

Rita Hayworth (TECHNICOLOR) 

san ,BL00D & SAND” 
Akan datang: 
Errol Flynn-Ann Sheridan Batsil 

Ratbone & all Stars Cast 

Adventure of 

Robin Hood 
Technicolor-Copy Baru. 

DJAGALAN 7.—9. (17 th) 
Film Tiongkok paling menteren 
sedari hikajat kena! " 

sTEARS OF THE 

Burt Lancgster— Robert Walker 

Joanne Dru—Saley Forrest 

“ »Yengeance Valley 
M-G-M's Technicolor 
Riwajat jang dinamis! Penuh aksi jang 
hebat! Drama nekat jang paling 
menggemparkan! ! ! 

  

  

mamanya 

Ini malam d.m.b. 3 

REX 5-18. (13th) 

»0ORTON” 5.15-7.15-9.15 
(Ini malam penghabisan ) 

  

Betty Grable-Dick Haymes YANGTSE« , (Air mata mengalir di Sungai 
Yangtse) 
    sThe Shocking 

Miss Pilgrim" 
Technicolor 

SABAR!!! “SEDIKIT HARI!!! 

.samson & Delilah"   
  

  

  
    

   

  

   

    

      

     

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

R.175 

  

  

Ilmu Falakiah 
Jaitu buat mengetahui symbool2 per- 
bintjangan terhadap pada keadaan 
dalam dunia, atau nasibnja suatu 

manusia. 
Dengan perantaraan Ilmu Falakiah 
dapat meramalkan jang belum, serta 
dapat pula menerangkan dan me- 
njembuhkan segala matjam penjakit 
maupun penjakit Rahasia, dengan 
memuaskan serta sedjelas-djelasnja. 

Sakit Ambeien 
Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat 

disembuhkan dalam tempo 15 hari 
dengan zonder operatie dan sembuh 
buat selamanja. 

Tidak dapat anak selamanja kita sedia obatnja sampai beranak. 
KITA BISA KASIH OBAT 

Sakit Badan mati sebelah 
Batin tidak kuat. 

Dan djuga sedia obat-obat untuk segala matjam penjakit. — Ramalan? 
saja berani GARANTIE (tanggung 10046) tentu tjotjok tentang obat2 
tuan dan saudara2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja. Dan 
sudah banjak orang berobat disini semua sembuh. 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak disertai pranko tjukup tidak dapat 
balasan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau sakit Lepra saja 
tanggung 3 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien jang sudah 

50 tahun dalam 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan tidak 
kembali lagi itu penjakit, sampai hidup. 

SAKIT LEPRA, SAKIT KENTJING MANIS, SAKIT BATUK 
Masa ini sangat berat sakit lepra dalam 3 bulan kalau ongkos vol sakit 
perut biar berapa lama bisa baik. Mester Sajid Mohamad Hoesin 

bitjara 8 — 12 si Tabib Magribi 
: 3 - Tn Kp. Polisi No. 658 

Ea OEE SEMARANG. 

SURAT KETERANGAN. 

Jang bertanda tangan dibawah ini, R. DJOJO, di Kampung Slawi 
No. 69 Tegal. 

Menerangkan bahwa saja telah 14 tahun kawin dengan SUWATI. 
tetapi seorangpun tidak dapat anak, menurut keterangan Dukun jang 
saja minta tolong diobati isteri saja tadi harus ditjeraikan, djadi ter- 
paksalah saja tjeraikan dan saja kawin lagi dengan perempuan lain, be- 
gitu djuga istri saja jang baru tadi tidak djuga mendapat anak. 

Tidak berapa lama berselang Saja ada membatja programa dari 

Tuan Said Mochamad Hoesin, bahwa Tuan tersebut bisa mengobati se- 
gala matjam penjakit biar orang jang tidak mempunjai anak, djadi saja 
pergilah ketempat beliau tadi dan saja telah terangkan apa jang saja 
telah tanggung selama ini, sesudah itu Tuan Thabib tadi terangkan 
bahwa isteri saja tadi jang saja tjeraikan harus kembali lagi, baiklah 
saja ambil kembali lagi sebagai istri jang No. 1 dan jang baru No. 2, 
kedua2nja oleh Tuan Said Moehamad Hoesin telah diberi obat sampai 
ketiga kalinja, tidak berapa lama antara 1 bulan, istri saja tadi kedua2- 
nja kemudian hamil, dari hal ongkos jang “saja telah bajar sebanjak 
Rp. 700.— (tudju ratus rupiah) Contant. Saja tidak menjesal asal jang 
paling perlu buktinja. Sekianlah surat keterangan ini. 

Dari saja, 
2 ee ar 

ACHLI ILMU FALAK 
(Occultist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan Iain2. Tuan/ 
Njonja akan dapat djawaban2 jang tjoijok dan berbukti. Rahasia tanggung 
dipegaug teguh. Kirim 4 pertanjaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu 
envelop dengan poswesel Rp. 10.— kepada: 
a M.A.G. RAWAL 

Ketakpos 170— Bandung. 

  

Sakit Kentjing Manis 
Perempuan. 

  

  

  

  

"ENGEN CITY CONCERN CINEMAS Bpr 

LUX 
3. —7-9. Film Philipina dengan bahasa Indonesia 

» Three Musketeerss ISA... 
dgn. Cesar Raminez— Tessie — Martinez— Oscar Mareno 

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

G ran d Tinggal ini malam dan besok malam 
5.-7,-9, ut, Joan kvans-Melvyn Douglas Lynn-Barri 

Too much Liberty 6. 

29 On The Loose Too little love 

Scheolgirl by Day... .Thrill-Seeker by Night...I! 
I want to have FUN, and nobody's going to stop mel 

A lot of things you neverfind in schoolbooks ! 

Satu film berharga disaksikan oleh Pemuda-Pemudi 
dan orang tuanja. 

ROYAL 

  

  

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) 

Ini malam d. m. b. (u. 13 th.) 

—E ir RICHARD TODD — JOAN RICE : 4.45 - 6. 1 4 

5 Teo 2 WALT DISNEY La 

ROXY # ,ROBINHOOD" 
Ns Oia Color by Technicolor 

The year's most exciting adventure -romance! Daring 
gallant rogue of Sherwood Forest ! 

Penuh actie dan sensatie jang menggemparkan. 

cscapades of the 

  

In d r CI Ini Malam Penghabisan 
5-7-0tw 17th) Rd, ISMAIL — RATNA ASMARA - Mhd. SAIN 

TOR SA Sl" 
Besok malam: Film Philipina Berbahasa Indonesia 

» Three Musketeors” Tis 
Sserengkai 

Pertjerakan Smg. No. 584/NI/A/Ti8 

film Indonesia — Menarik 
dan Mengharukan ! 

  

av. 
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