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Rakjat Mesir gembira berdujun-dujun 
muka dari Istana Abidin utk menjambut kelahiran pu- 

pangeran Ahmad Fouad, 
perkawinan Radja Farouk dan pu- 
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. Mau Membuang Tank Bensin 
Keliru Bom 500 Kg. 

Pengakuan PBB Atas Pemboman Daerah 
Wetral Kaesong. 

AI 

DrrrGasi PBB pada hari 
bahwa sebuah pesawat te 

tuhkan sebuah bom atas daerah 
erah netral sekeliling kota Kaesong dan jang 

K. Utara, Delegasi PRE kediaman delegasi 
wa kedjadian-itu telah terdjadi 
legasi PBB selandjutnja mengemukakan ba 

Rebo kemaren te'ah mengakui 2 
rbang jet PBB telah mendja- 
jg telah dinjatakan sebagai da 

mendjadi tempat 
menerangkan bah- 

dengan tidak disengadja. De- 
hwa menurut kete- 

rangan? jang diperoleh pesawat2 sekutu telah menembaki satu 
iringZan oto 
tetapi 

dari pesawat2 PBB. 
“ 

Dalam pada itwkolonel Angk. ' 
Laut PBB James Murray dim | 
laporannja tentang serangan ' 
atas Kaesofig menerangkan | 
bahwa sebuah pesawat jet. pi- ' 
hak- PBB jg mendapat kesuka- ! 
ran2 atas daerah tsb. akibat ke | 

mentjoba meri- | 
tank bensin jg 

sudah kosong, tetapi dim. pada 
itu dg ,,tidak sengadja" setjara 
kebetulan telah mendjatuhkan 

menjesalkan kedjadian bahwa 
salah seorang penerbang PBB 
dgn perbuatan jg tjekatan telah 

meledak akan tetapi tidak me- 
njebabkan kerusakan atau ke- 
matian ataupun luka2 - diatas 
daerah netral sekeliling Kae- 
song”, demikian laporan Kol. 
James Murray tsb. 

Selain itu dari Munsan dika- 
barkan, bahwa menurut komu- 
nike jang dikeluarkan pada ha- 
ri Rebo kemaren, pembitjaraan 
mengenai tawanan perang tidak 
memperoleh kemaijuan. Pihak 

tawanan2 perang untuk menen- 
tukan sendiri kemana mereka 
hendak pergi dan menuntut pe- 
ngembalian “- tidak bersjarat 
dan menghendaki supaja semua   tawanan2 perang itu dikemba- 
kan. (Antara-UP) j 

  

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
DJEPANG. 

K.B, Yugoslavia,  "Tanjug", 
hari Selasa mengabarkan, bah 
wa pemerintah Djepang telah 
dengan gembira menjambut sa 

dakan lagi hubungan diplomasi 
Gntara kedua negeri tsb. Dika 
takannja, dalam . djawabannja 
kepada saran Yugoslavia supa 
ja diadakan Tundingan untuk 
mengachiri keadaan perang 
dan mengadakan lagi hubu- 
ngan diplomatik diantara kes 
dua negeri tsb, pemerintah Dis 
pang menjatakan kesediaann ja 
untuk berbuat demikian dan 
bahwa Djepang bersedia pula 
untuk membuka legasi di Bel- 
grado selekas mungkin perdjan 
djian perdamaian dengan Yuyo 
slavia ditanda tangani. 

HAMPIR 1.000 DJUTA DOL 
LAR UNTUK PERTAHANAN 
ITALIA J.A.D. 

Menteri keuangan Italia, 
Ezio Vanoni hari Selasa kata 
kan. bahwa Italia bermaksud 
untuk mengedarkan hampir 
1.000 djula dollar bagi perta 
hanam dalam negeri serta inter 
masional selama tahun jad ini 

Vanoni njatakan, bahwa pe 
merin ah De Gasperi telah min 
ta sedjumlah 6126.643 djuta ji 
re atau 980.228.000 dollar ba 

gi pertahanan Iralia seama ta 
hun padjak 1952-1953 mulai tg 
1 Djuli jad. Pengelfaran ang 
garan belandja utk militer itu 
akan berarti 283.336.306 dol 

lar lebih banjak dari pada di 
tahun jang lalu. 

TAWANAN PERANG DJER- 
MAN DAN DJEPANG. 

Amerika Serikat ketika hari 
Selasa telah menuntut, lagi, su 
paja Sovj€et Uni memberikan 
keterangan mengenaj nasib 2 
djuta ,orang tawanan Perang 
bangsa Djerman dan Djepang. 

  

  

pengangkut pihak Utara disebelah utara Kaesong, 
| sambil mengulangi pula pengaduan?2nja dahulu, 

pihak Utara ,,rupanja menggunakan dengan tidak 
akan pemakaian tanda?kenetralan” untuk menghindarkan diri 

bahwa 
terbatas 

Bantuan ' 
Menteri Sesial Mr. 

Sjamsuddin mengatakan, 
bahwa kementeriannja da: 
pat memberikan ' pertoto- 
ngan segera peda korban2 

benijana alam, karena dc 
na untuk itu sudah terse- 
dia. 

  

VISCOUNT ALEXANDER 
TJALON MENTERI PER- 
TAHANAN? 

Viseount Bracijen, jang per- 

nah mendjadi menteri penera- 
ngan Inggris ketika Perang Du 

hia HI, hari Selasa menerang- 
kan bhw Viscount Alexander, 

gupernur-td jenderal Canada, 

S 

  

| Kemaren Dewan Pim- 
pinan Masjumi Ada: 

kan Rapat 

D mi kemaren telah meng- 
adakan rapat dari djam 17.00 

kota Djakarta Sjamsuridjal, di 
mana hadlir djuga P.M. Suki- 
man, menteri Keuangan Mr, Ju- 
suf Wibisono dan para utusan 
dari daerah. Menurut djurubi- 
dari Masjumi, Prawot. Mang. 
kusasmito, pimpinau "—.. 
telah membitjaraku: 
patnja itu soal2 mengenai | 
amanan dlm negeri, kesulit: 
pemerintah daerah karena 
kurargan bimbingan dari pe- 
merintahan pusat, hal2 penjem 
purnaan organisasi pemerinta- 
han daerah dan soal? politik 
luar negeri Indonesia jg menge 
nai perundingan?  Indonesia— 

| Djepang dan Indonesia—Belan- 
da pada dewasa ini. 

Terhadap semua soal? ini te 
lah diambil putusan jang akan 
mendjadi pendirian dari Masju 
mi, baik didalam kabinet mau- 
pun didalam parlemen. Menge 
ni soal keamanan dalam ne- 
geri itw pembitjaraan dilaku- 
kan dengan mempergunakan 

  
| bahan? jang paling achir dite- 
“rima oleh dewan pimpinan dari 
beberapa daerah djuga dari da 

erah diluar Djawa. Terhadap 

perundingan? Indonesia Belan- 
da dewasa ini rupanja Masju- 
mi telah menetapkan "untuk ti- 

dak akan mengirimkan wakil- 
nja ke perundingan2 di Den 
Haag sekarang ini. Lapuran jg 
diterima dari persetudjuan se- 
mentara Djepang Indonesia me 
ngendi pembajaran pengganti- 
an kerugian perang itu rupanja 
tidak dapat sambutan jang me 
muaskan dipihak dewan pimpi 
nan Masjumi, demikian apg jg 
dapat ditarik kesimpulan dari 
pembitjaraan kalangin2 jang 
rapat  hubungannja dengan 

dewan pimpinan Masjumi ini. 
(Antara). 

KAPAL ZONDER IDZIN DI- 
LARANG KE INDONESIA. 

Badan Koordinasi Penjeli. 
dik Nasional Pilipina kemarin 
dulu telah melarang berang- 

katnja kapal Pilipina F.8.-118 
ke Indonesia. Demikian dika- 
barkan oleh U.P. dari Manilla. 
Menurut U.P. kapal tsb dise 
wa (di-charter) oleh Kemente 
rian Pertahanan. Indonesia un 
tuk 6 bulan lamanja, tapi idjin 
jang diperlukan belum diberi- 
kan oleh pihak pemerintah Pi 
lipima sebagai jang ditentukan   akan diangkat mendjadi mente 

ri pertahanan Inggris. 

Politik Jang 
dalam undang2 negeri tsb. 

Sama 
s 
3 
3 
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: 

Dasar Pemerintahan 'Inggris Dan 
Amerika—Kata Eden 

Inggris Akan Adakan Tindakan2 Keras. 
ENTERI LUAR Negeri Inggeris Anthony Eden, Selasa 
malam katakan, bahwa Amerika dan Inggeris mempu- 

iTentukanSik 

EWAN PIMPINAN Masju- 

Sampai 24.00 di kediaman Wali- 

"3 

njai hubungan demikian eratnja, hingga politik pokok kedua 
negeri tsb mungkin berlawanan satu sama lainnja, Eden jang 
berbitjara kepada Persatuan Kaum Petani Nasional Inggeris 
katakan, bahwa hanja sebagai negeri jang sama deradjainja 
Inggris dapat bekerdja setjara 
rika untuk memelihara perdamaian, 

Bentrokan 
Di, P. Sambu 
Pekerdja2” Indonesia 
Menjerang ' Tehnisi2 

Minjak 
EGAWAI2 bangsa Indone- 

. sia jg bersendjata batang 
besi pada hari Rebo kemaren 
telah melukai 4 anggauta staf 
waskapai minjak Inggris di pu- 

lau Sambu, 18 Km sebelah teng 
gara Singapura, demikian Reu- 
tar menerima kabar dari sum- 
ber jg dapat dipertjaja di Si- 
ngapura. Kesulitan Gimulai de- 
ngan Gipetjatnja storang. pega- 

wai bangsa Indonesia jg kemu 
dian djuga tak diterima beker- 
dja lagi oleh pengurus rraska- 
pai tersebut. - 

Karena kedjadan tsb. 2 orang tech- 
nisi bangsa Indo telah luka2- berat 
dan dirawat dirumah sakit Singapu- 
ra. sedangkan tehnisi2 lainnja men- 
derita luka ringan, “ Polisi Indonesia 
jang diminta bantuan dari pulau de- 

effektif bersama? dengan Ame 

Inggris akan adakan 
tindakan2 keras. 

Eden selandjutnja njatakan 
bahwa pemerintah Inggris dlm 
waktu singkat akan mengu 
mumikan tentang tindakan2 jg 
luas, realistis dan drastis (te 
gas). Menurut pendapatnja ti 
ga kekuatan akan dapat menga 

nah dihadapi oleh daerah. ster- 
ling dalam sedjarah. Dan tiga 
kekuatan itu jalah pertanian, 
perdagangan luar negeri dan 
produksi batu bara, kata Edem 
Inggris kini dalam keadaan ba 
haja jang acuut dan terus-ime 
nerus, walaupun telah banjak 
pengurangan diadakan dalam 
rentjang i“mportnja. sebagaima- 
na telah diumumkan bulan No 

pember jl. 
Demikian Eden. 

LLEDAKAN? BOM DI IBU 
KOTA KAMBODJA. 

Sebagai akibat ledakan 2 
buah bom dikampung Tionghoa 
di Pnompenh, ibukota Kambo- 
dja ketika malam Selasa, kira2   kat pulau Sembu. telah menangkap 

3 orang pegawai bangsa /ndonesia. 
Dalam pada itu tunctionaris2 tidak 
bersedia memberikan keterangan, te- 
tapi dapat dikatakan, bahwa peker- 
Ujaan dimaskapai minjak dalam peda 
ita berdjalan dengan normal lagi, 

  

(Reuter -Pia). | 

— 10.000 Tentara/Nasionalis Memasuki Burma PESAWAT TERBANG MEN. 

DJATUHI RUMAN2. 

Sebuah pesawat terbang ke- 
punjaan ',,American Airlines” 
jang mengangkut 23 orang pe 
numpang, hari Selasa tlh men 
djatuhi beberapa buah rumak 
di Hl'zabeth New Jersey, 

hingga 3 diantarnja terbakar, 

50 carng telah mendapat luka2 
sedangkan 4 orang lagi kemu- 
dian meninggal sebagai akibat 
luka2 jang mereka derita. 

Polisi segera mengadakan 
penjelidikan. 

tasi krisis terhebat jang per 
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Terror di Saigon. Sebuah Ix 
orang2 jg tak dikenal di salah satu djalan ramai kota 
Saigon tg. 9 Djanuari jl. Korban dari ledakan bom tadi 
berdjumlah 36. Pada gambar, 
dang mengangkat sementars korban: “sedang barisan 
pemadam api menjemperoti air pada mobil2 jg-terda- 

« kar jg disebabkan tedakanibom tsb. - 

  

S. 

    

RDEKA 
Harian Umum — Anggauta SP, 
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Penting Hari Ini: PBB Mengakui 
song —— Modernisasi KA 

sn Djepang Dewasa Ini 

di Rebutan — Golak Tuni 

mailia. 

  

  

: Terror 
Di Saigon 

   

  

4m plastik diledakkan oleh 

  

serdadu2 Perantjis se- 

  

Sangat 
.Bodoh:. tt. 

8 Bila Sovjet Memulai: 
Perang Dunia —Kata 
nm iEisenhower —— 

pada hari Selasa dengan 
resmi diumumkan bahwa 

djenderal Dwight EKisenhower 
telah menjatakar, bahwa ada- 
lah sangat bodoh dari Uni Sov- 
jet untuk mulai perang dunia 
ketiga dan saja pertjaja demi-   

  

Kesabar 

EKRETARIS DJENDRAL Ss 
maren Cari kundjungannja ke 

ngenai 
rang ini, bahwa dim sedjarah 
dgn pihak Belanda adalah 
tikan kesabaran dan 

memberikan djawaban. 

Hanja diterangkanmnja dari 
pihak2 golongan2 orang Belan- 

njetudjui pendirian Indonesia 
ta seritg menangkap pendapat” 
mereka, bahwa usaha mereka 
itu seringkali terbentur tidak 
hanja kepada ,,wanbegrip” ten 
tang apa jang sekarang imi di 
pertarohkan oleh bangsa Indo- 
nesia tetapi djuga kepada ,,on- 
begrip” terhadap tuntutan dan 
perasaan orang Indonesia dika 
langan pemerintahan Belanda. 

Masalah Eropa. 

Ditanja mengenai kesangnja 
tentang Eropat Barat Ruslan 
Abdul Gani menerangkan pada 
umummja perhatian politik di 
Eropah Barat berpusat pada 
soal kesatuan Djerman. Banjak 
soal integrasi Eropat dengan 
ikatan2 ekonomie dan militer. 
Ikutnja negeri Belandg dalam 
plan Sechuman dan Nato menem 
patkan hubungan Indonesa 
dan Belanda atas suatu dasar 
jang praktis diauh berbeda dgn 
dasar Unie KMB itu, demikian 
achirnja Ruslan Abdul Gani jg 
telah tiba kembali kemaren si- 
ang bersama2- dengan Kusnan 
dari parlemen. Sebagai diketa 
hwi Ruslan dan Kusnan telah 
menghadiri sidang umum PBB 
di Paris dalam Delegasi Indo- 
nesia. (Antara). 

LEIMENA MUNGKIN SEKA- 
LI AKAN KEPALAI MISSI 
INDONESIA KE BURMA. 

Dari kalangan jang biasanja 
mengetahui didapat kabar, bah 
wa Menteri Kesehatan, Dr. J. 
Leimena akan ditundjuk um- 
tuk mengepalai goodwili mis- 
sion Indonesia jang akan me- 
ngadakan kundjungan kehor- 
matan ke Burma didalam bu- 
lan Pebruari jang akan datang 
ini. Didalam perutusan Indone 
sia itu akan duduk beberapa 
anggauta parlemen, dari staf 
Kementerian Luar Negeri dan 
beberapa pemuka Indonesia. 
Djuga nama Sultan Hamengku 
Buwono ada disebut sebagai sa 
lah seorang anggauta perutu- 
san Indonesia itu. 

PEMILIHAN DI CALCUTTA. 

Kira2 4070 dari djumlah ka- 
um pemilih di Calcutta, jang 
seluruhnja berdjumlah 1V» dju- 
ta orang itu, hari Selasa telah 

  

Adanja Perundingan DI' Den' Haag 
karang Ini—Kata Ruslan Abdulgani 

besar2nja kalau tidak boleh 
       mengenai bagaimana pardar S3 

atau tidaknja perundingan? Ru 

! 3 

da dinegeri Belanda jang ber-! 

  

& Good- 
e 3 » 

will Indonesia 
Telah! Dibuktikan, Oleh: Indonesia! Dgn 

' Se- 

Kementerian Penerangan Rus- 
lan Abdul Gani jg barutiba kembali di Djakarta ke- 

Eropah menerangkan kepada 
lapangan Kemajoran Djakarta atas pertanjaan?2 me 
perundingan Indonesia—Belanda di Den Haag seka- 

perundirgan?2 antara Indonesia 
perupdingan? sekarang ini membuk- 

“dari pihak Indonesia jang se- 
atakan terbesar. Pertanjaan 

nja te harapan hasil 
ar Abdul Gani tidak hendak 

    

   

ENGAN MENUMPANG pe 
'&# sawat terbang siang-hari 
kemaren telah tiba di lapangan 
terbang Kemajoran (Djakarta) 
Sultan Hawengkubuwono dari 
Jogjakarta. Di lapangan ter- 
bang Sultan Hamengkubowono 
Gisambut oleh ketua parlemen 
mr: Sartono dan komisaris be- 
sar diperbantukan pada perda- 
na mentri, mr. Memed Tanu- 
widjaja. Atas pertanjaan pers 
bagaimana pandangannja ter- 
hadap soal keamanan, dewasa 
ini, Sultan Hamengkubuwono jg 
seperti diketahui pernah men- 
djabat wakil perdana menteri 
merangkap ko-ordinator keama 
nan dlm kabinet Natsir dahulu, 
Mn bahwa soal keama- 
nan pada waktu ini meman 
keadaannja sulit. " 

Menurut Sultan terhadap kea 
daan di Djawa Barat dan Dja 
wa Tengah pemerintah harus 
bertindak lebih tegas lagi oleh 
kareng sampai sekarang, kata 
nja, dari sikap pemerintan, ti- 
dak tampak »duidelijke -ver- 
oordeling”, jaitu suatu si 
jang tegas menghukum, Sri 
Sultan menolak untuk memberi 
keterangan ketika ditanjakan 
wpakah tidak ada kemungkinan 
iwakan kembali mendjadi se- 
suatu kedudukan penting chn- 
sus untuk menjelesaikan soal 
soal keamaman (Antara). 

  

BEA DAN TJUKAI Di 
MAKASAR. 

Penghasilan bersih bea dan 
tjukai di Makassar tahun 1951 
berdjumlah Rp. 65.633.000.—. 
Pada tahun 1950 penghasilan 
ini tjuma berdjumlah Rp. 25. 
850.000,—. Ini berarti pada ta 
hun 1951 penghasilan mening 
kat hampir Rp. 40.000.000,—. 
Djuga djumlah export dan im 
port banjak meningkat, sedang 
kan banjaknja kapal2 dan pera 
hu jang masuk keluar pelabu 
han bertambah. Pada bagian 
kedua dari tahun 1951 djum- 
lah kapal2 jang "masuk ada 
510, perahu2 1778 buah. Djum 
lah export jang meningkat itu 
bagian terbesar terdiri dari     mengadjukan suaranja Calam 

pemilihan madjelis perwak'lan 
Benggala Barat, ) 
  kopra, jaitu 112.000 ton, dan 

barang2 import sebanjak 300. 
000 ton. 

| dengan djalan propaganda, ke 

kian jenderal tsb., bahwa 
Uni Sovjet juga insjaf akan 

|hal iti. Akan tetapi gagalnja 
'asaha negara? Eropa Bara! un 
tuk bersatu akan memberikan 
dororgan kepada Rusia untuk 
wulai perarg dan negara2 ke 
tjil masih sadja merupakan 
penghalang untuk mentjapai tu 
djuan negara2 Barat tadi. 
Achirnja Eisenhower mengan- 
djurkan untuk menggalang 
abad baru dari kerdja-sama po 
litik dan ekonomi dan persatu 
an, | 

  

ENURUT SIARANNJA sentral biro Sobsi jg disampaikan kepada ,,Antara”, pada tg.22 » 

  

Membom Kaos 

— Tugas Seorang Dokter 

— Timah Indonesia Dja- 

sia — Pembersihan di Is- 

Matjam Tahanan Agustus 
Ada Tahanan Agustus Jg Dibawa Ke Nusa Kambangan? 

Delegasi Sobsi Menghadap Ke Djaksa Agung. 

    

  

jan., telah dikirim suatu delegasi kepada Djaksa Agung dgn tugas mendapatkan kete- 
daa Na na “nm razia Agustus 1951. Terhadap pertanjaan?2 jg diadjukan kepa- 

da Djaksa Agung jg dalam hai ini diwakili oleh Mr. Zainal Abidin didapat keterangan? menu- 
rut siaran itu sbb.: Tentang pembebasan tahanan? razia itu memang dari pihak Djaksa 
'Agung telah dikeluarkan suatu irsiruksi umum dan pelaksanaannja diserahkan kepada dae- 

rah2 seperti halnja waktu mengeluarkan perintah penangkapan Agustus itu jg djuga bersi- 

fat umum dan pelaksanaannja djuga diserahkan kepada daerah2. 

dak bersifat umum sepertit ras |. Sebabnja hingga kini masih 
| banjak tahanang ra2dig Agus- 
tus itu ddaerah jang belum di 
bebaskan tidak dapat memberi 
kan suatu keterangan jang dje 

lus karena belum adanja lapo 

ran dai daerah2 hingga belum 

dapat d-ketahui api sebahuja 
masih, terus ditahan. Penangka 
par ada tiga matjam, jaitu per 

lama penangkapan atas dasar 

instruksi umum Djaksa Agung 
1951 jang hari 4-5 December 
1951 sudah dikeluarkan inm 
struksi umum untuk dibebas- 
kam, kedua penangkapan SOB 
jang diperintahkan oleh. instan 
Si militer dan penanjkapan ini 
ada Iluar pengetahuan dan 

tanggung djawab Djaksu  A- 
gung atau Djaksa2 daerah. 

z'a Agustus 1951, tapi bersifat 

perseorangan. Tentang ' dipin- 
dahkannja tahanan razzia "A: 
gustus itu ke Nusa Kambangan 
ada  ciluar  pengetahuannja 
Djaksa Agung. 

Tentang bagaimana nas? ke 
'luarga tahanan2 jang masih di 

hanan2 jang telah dibebaskan 
dan djadi pegawai negeri par 

tikelir dibajarkan gadjinja de- 
ngan penuh dan d kembalikan 
pada djabatannja semula di 
Kedjaksaan tidax ada peratu- 
riannja masing2, djawatannja 
memberikan keterangan. Soal- 
nja tergantung pada kemente- 
riannja mas ng, djawatannja 
atau verusahaannja. 

Kalau gidaerah ada terdjadi 
pemeriksaan oleh Djaksa sir:l 

terhadap tahanan jang ditang 
kap atas perintah instansi mili- 
er, “ini bukan suatu panitya 
pemeriksaan, tapi Djaksa s.pil 

membantu pemeriksaan :zng 
Semestinja dilakukan Djaksa 
militer, Dalam hubungan 'n: pe 
nangkapan di Sumatra adalah 

KAPAL PERANG UNTUK 
PAKISTAN. , 

Rad'o Pakistan hari Selasa 
menjiarkan, 
laut Pakistan akan menerima 

beberapa buah kapal dari pi- 
hak jang tidak d'sebut nama- 
nja, sebelum achir tahug ini.   

Dalam pada itu  Djenderal 
Eisenhower hari Selasa: mene ' 
rangkan kepada pers, bakar 
Sungguh tidak beruntung pe- 
rang di Indo China dipandang 
hanja sebagai suatu insiden 
kolonial. Pun Eisenhower sesal 
kan . bahwa Perantj's tidak 
berusaha dengan keras untuk 
merobah pandangan tsb. Dite- 
gaskanja, bahwa perang Inio 
China memainkan peranan pen 
ting dalam perdjoangan dunia 
terhadap Komunisme. Djende 
ral tsb mengatakan, bahwa ti 
ap-tiap u-saha Komunis untuk 
menguasai suatu bagian dunia 

n subversif atau dengan 
Kekerasan adalah suatu hal jg 
mengenai seluruh dunia merde 
ka, Keamanan bersama berda 
sarkan 3 matjam kekuatan ja 
Itu achlak, ekonomi dan mi'ii 
ter, demikian Eisenhower. Dji 
ka salah-satu kekuatan ini diti 
adakan, maka kekuatan2 jg 
lainnja akan leniap pula. Demi 
kian djenderal Eisenhower. 

(AFP) 

18.000 WANITA DAN KA- 
NAK? DJEPANG MENDE- 
RITA SENGSARA DI 
TIONGKOK. 

Djepang hari Selasa 'menga- 

dukan, bahwa hampir 18.000 pe 
rempuan dan kanak2 Djepang 
jang kini tinggal di Tiongkok 
“menderita kehidupan jg seng 
sara sebagai budjang2 keluar 
ga2 Tionghoa atau isteri2 atau 
gundik2 orang2 Tionghoa." Se 
terusnja pamflet jang diedar 
kam oleh delegasi pemerintah 
Djepang daiam sidang Komisi 
PBB urusan Tawanan Perang 
tadi mengatakan bhw 18.000 
orang perempuan dan anik? 
tadi adalah “sebagian sadja da 
ri 80.440 orang Djepang jang 
ditahan di Tiongkok.” 

500 TON KARET CEYLON 
UTK RRT. 
Kapal Polandia ,,Tobruk” 

hari Selasa sedang memuat 500 
ton karet Ceylon untuk sebuah 
pelabuhan di Tiongkok utara. 

(ni adalah pengiriman karet 
'Ceylon ke RRT jang kedua ka- 
| linja semendjak bulan Septem- 
ber, 

    
  

    

  

sebuah dok-apung di Karachi 
Clan pada waktu itu djuga akan 
dimulai pembuatan sebuah gok- 
kering. Angkatan laut Pakis- 
tan kini sudah memberikan ke: 
sempatan latihan kepada @psir 

opsir Burma dan Iranpun telah 
mengadjukan permintaan jang 

gama pula untuk kadet2nia. 

1500 Orang Diusir 
Inggris Kosongkan Sebagian Kota 

Ismailia 

atas perintah instansi militer 
dan bukan atas perintah dari 
Djaksa Agung. Ketiga penangka 
pan jang dilakukan instansi 
sipil setelah 4-5 December 

1951 baik atas perintah Djak 

sa Agung maupun Djaksa dae- 
rah jang dasar hukumannja ti   

1.20 Ton Peluru. Ketemu DalumiKuburan. 4b 
PESAN? MILITER Inggris telah memerintahkan supa 

ja bagian dari kota Ismailia jang letaknja disebelah ata 
ra terusan air tawar dikosongkan, dengan alasan bahwa ba- 
gian kota jang pandjangnja 2,mil tadi dipakai sebagai tem- 
pat pembidik oleh gerilja2 Mesir dan karena polisi Mesir jang 
Ciserahi kewadjiban oleh Inggris untuk memelihara djam ma 
lam disana, telah mengabaikannnja. » 

Sebagai akibat dari perintah : 
tadi maka sedjak hari Minggu 
sudah ada 1.556 orang bangsa Churchil! Sakit 

Perdana menteri Ingger-s 

Winston Churchill pada hari 

Selasa telah bertemu dengan 

kardinal Spellman. Pertemuan 

umi berlangsung  dikamarnja 

Churchill, jg sedang sakit itu. 

Perdana menteri  Churchill 
akan tetap berdiam dirumah 

Bernard Bareh sampai ia kem- 
bali ke Inggris dengan kapal 

"@ueen Mary”. Karena pilek 
Churchill tidak djadi mengelili- 
ngi djalan2 New York dan dju 
ga tidak djadi menghadiri re- 
sepsi jang diadakam dibalai ko 
ta untuk menghormati Chur- 
chill. Tamu Inggris itu telah 
dianugerahi bintang kehormat 
an Kota New York oleh wali 

kota New York, Vincent Impel | 
Iitteri. 

Mesir telah pindah dari bagian 
kota Ismailia 'ersebut. Pihak 
Inggris menawarkan “kepada 

'kaum pengungsi tadi, Supaja 
| mendiami rumah2 kosong bekas 
| tempat kediaman Keluarga? Ing 
gris jang sudah diungsikan dari 

oleh pasukan pasukan Ba- 
ret Merah Inggris dipekubu 
ran2 Islam dan Katholik di Is 
mailia telah menghasilkan di- 
kemukannja lebih dari 20 ton 
peluru. Seperti diketahui, ditem 
pat tadi telah terdjadi tembak 

gris dan gerilja Mesir 
sembunji disana. 

Berita AFP dari Ismailia me 

jang ber 

ladahan kuburan2 tadi tentara Inggris telah memerintahkan 
orang2 Mesir supaja mengang- kut kira2 700 butir peluru dari 
kuburan Islam. Diket#mukan   

Gambar ini menundjuk- di! biasa, 
kan pasukan2 polisi Me- 
sir, waktu mereka  bet- 
tahan selama pertempu 
ran 2 hari melawan pa- 
sukan2 Inggris di kota 

Soal milik pendu- 
duk Ismaillia. 

Sementara itu kementerian 
Luar Negeri Inggris menjata- 
kan pada hari Rebo kemaren, 
bahwa karena pembesar? Mesir 
telah menolak bekerdja sama 
dalam pendjagaan rumah2 si 
Ismailia jang telah disiiggal- 
kan penduduk mereka dengan 
demikian telah tidak memung- 
kinkan bagi Mesir sendiri, utk 
mengadjukan atau mengusul- 
kan sesiiaty tuntutan mengenai 
kerusakan atau kerugian jang 
Ciderita oleh pemilik rumar2 
tsb. Setelah surat adjakan dari 
pembesar Inggris diterima, ke 
mudian gubernur Ysmailia telah 
menolak bersama2 menjaksi. 
kan penjegelan dari rumah? 
tsb. Ia menolak atas perintak 
dari kementerian DN. Mesir. 
Sementara itu pembesar2 Ing 
gris djuga telah menyadjak un 
tuk menolong pemhssir? Me 
sir, djika pemilik2 rumah me- 

Suez pada tg. 3 dan 4 
Djanuari jl. 

  

Be bahwa 'adanja 
pasukan2 Tiongkok Nasi 

| Onalis di propinsi .Kentung, 
Birma U'lara, akan  menjebah 
kan serangan pasukan2 RRT 
dari Yunnan, telah  dikemuka 

| ikan cilkh pembesar Birma di 
London hari Selasa Pembesar 

  

Birma tsb menjatakan, bahwa 
berika2 tentang penjusunan pa 
sukan2 Tiongkok Nasionalis di 
Kentung tidak terlalu dilebih2 
kan karena telah diketahui, 
bahwa 10.000 orang pasukan 
Nasionalis telah memasuki Bir 
ma pada achir perang saudara 

m
a
n
a
 

di Tiongkok. Sedjak itu mere 
ka suka menjerang perbatasan 
Yunnan dari pangkalannja di 
Kentung, 

Dienderal Li Mi jang memim 
Mn pasukan2 Nasionalis tsb 
memasuki Birma.kabarnja ta 

  

Lambena « 
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hun jang Ialu telah adakan se 
rangan “erhadap propinsi Yun 
nan dengan akibat pasukannja 
menderita kerugian besar. Se 
djak itu djenderal Li Mi me 
ngundjungi Taiwan, Hongkong 
dan Bangkok di Muang Thai 
dalam usahanja mentjari ban 

ngadjukan sesuatu tuntatan, 
Akan tetapi pembesar9 Inggris 
akan mengambil tindakan se- 
perlunja: di Ismakia, untyk 
mendjamin ' keamanan diru- 
mah2 didjalan @uai Moham- 
med Ali selama kota sedang 
di ,,bersihkan”. Rumah2 tsb 
harus dikosongkan watuk bebe 
rapa- hari sampai pembersihan 
selesai, : 

tuan. Memang tak dapat, di 
Sangsikan pula. demikian dika 
Lakan oleh pembesar Birma 
tsb, bahwa pasukan2 Nasiona 
lis di Kentung telah diperkuat. 
Sedikit demi sedikit telah di 
datangkan balabantuan ke Ken 
tung, (UP),   

tahan dan dapatnja kepada ta- 

bahwa angkatan . 

Bulan depan akan didirkan” 

F3 

Ismailia. Berita Reuter dari ' 
Ismailia mengatakan, bahwa ' 
penggeledahan jang dilakukan 

| menembak antara serdadu2 Ing 

ngatakan bahwa dalam pengge '   
        

pula 4 s'engun dan seputjuk pe 13 f 
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- Imigrasi: 
Selesai Ditjetak | 

— Di Haarlem 

“Dakumen2 | 

| NGEDSUMLAH besar doku- 
men2 imigrasi untuk 

orang asing jakzi surat kefera 
ngan kepene Ion “dan sarat 

. Adin penduduk, Laru? ii telah |f 
“Gi Indonesia. Dokumen 

Kep itu ditjetak.di negeri 
hda pada pertjetakan Jok. 

Baschede di Haariem, Pada ha 
pagi dokumen? itu di 

' Menurut Djawatan Imigrasi, 

aka pengeluaran dokumen? 
itu baru dapat diselenggarakan 
alam waktu enam bulan lagi. 

lam tempo jang singkat di 
nanti pula kedatangan paspor2 

'Panpggi 
|| Harus Selalu Siap 

Fi Rebo 1 SM 
im ke Kandang untuk dibe 

si anda, meterai, dengan dika 
, pangan | .sefjumlah anggota 
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oimalOkter Pegawai Dapat Djuga Membuka 
: LP Praktek Partikelir. 

2. DADA ACHIR2 INI dari beberapa daerah oleh keme 
5 kesehatan dari pelbagai fihak” telah | diterima laporari 
bahwa banjak diantara dokter-pegawai negeri, jang hanja me 
mentingkan praktek partikelir dalam bagean dan antik rakjat 
Ada beberapa dokter jang memulai harinia dengan membu 
ka praktek partikelir dan setelah selesai dengan itu, barulah 

  

       

ja P
er

a 

(on- en minvermogenden dan rechthebbenden), kadang? mulai 
pukul 11 atau 12 siang, sedang orang2 tersebut sudah sedjak 
pagi telah menunggu. 2 

bul dalam kalungan pasien itu 
, Sungguh “tidak” “meninggikan 
penghargaan terhaklap dera- 
djat,seorang dokter” demikian 
maklumat “menteri. 

Berhubung dengan keadaan 

Ini, menteri kesehatan dr, Lei 
mena dalam maklumatnja' cin 

tara lain “mengatakan, bahwa | 

menolong orang2 jang tidak mampu dan orang2 jang berhak | 

Bea pora jng baru ini akan berupa 

' Indonesia gerbong  kereta-api 

“ dugaan2 jg tidak2 jg mungkin masih dilemparkan 

na sebenarnja pun djuga. Dju 
ga sanga: menjolok mata dii 
kalau pekerdjaan praktek par 
tikelir itu ddjalankan diruang 

an dinas, misalnja- rumah sa- 
kE umum, dimana ban'ak 

orang jang tidak mampu dan 

jg berhak telah berdjam-djam 
menunggu Perkataan? jg tim- 

2». 1099 GEREONG JANG 
DIPES INDONESIA DARI 

STERDAM TIBA. 
0 Achir bulan ini-akan tiba di 

  
tg kedua dari “Werkspoor" 
Amsterdam. 

SUARA” 
MERDEKA | 

Kon SRAMaM nana mana 
  

» SEMARANG 24 DJANUARI 1952. 

  

Keterangan Natsir 

   

     

—a-—.— Keterangan Moh. Natsir jang kita muat bebe- 
pa Wari jl. mengenai perbedaan djalan jg Citempuh oleh 

anjani dan Gerakan Darul Islam, uk mewudjudkan tjara2 
Islam dim ketatanegaraan, i.e. ketatanegaraan Tanah Air kita 
ini, adalah merupakan suatu sangkalan halus terhadap desas- 
desus dan dakwaan2 jg tidak-diutjapkan didalam-masjarakat, 
jg menuduh se-olah-olah Masjumi atau orang2 Masjumi mem- 
punjai sangkut-paut dgn gerakan jg ditimbulkan oleh apa jg 
disebpt ,,D.1.” itu. Bahwa dugaan? dan Iakwaan2 tadi memang 
nja ADA, terbukti dari sebuah statement Masjumi Gaerah Su- 
rakarta, jg merasa perlu mengumumkan setjara terang-djelas 
dim statement tadi, bahwa aniara Masjumi dan gerakan jg Gi- 

timbulkan oleh Munawar-Sofjan cs tidak ada sangkut-pautnja 
Sama sekali. : 
— 5 — “— Sampai sedemikian 
Masjumi utk menjangkal segala dugaan2 dan 
mempertahamkan kemurnian Masjumi. Tetapi 

adalah hak penuh “dari 
desas-desus dan 
alangkah baik-,    

   
    

  

nja, bila pelbagai sangkalan2 tadi, di-iringi | dgn suatu H 
pernjataan dari suatu sikap jg tegas dari M imi jg sedia, 
tidak membenarkan, bahkam sedia mengutuk segala perbuatan 

skekerasan2 jg dilakukan oleh mereka jg tergolong dim Ge-: 
Fakan Daru Islantitu" Dengan pernjataan sikap jg s 
apa lagi kalau diutjapkan oleh gembong2 Masjumi jg t 
integri'eit-nja, pastilah akan lenjap segala purba-sangka dan 

sadja pada 
pihak Masjumi. Sebab selama pernjataan dari sikap jg tegas 
itu belum djuga dilakukan, selama itu pula tidak bisa-lah 
Masjumi menjalahkan, bila namtinja masih banjak djuga skep- 

jang baru, sebagai pengganti “djika keadaan ini terus-mene- | 

paspor2 sekarang jang masih | ?xs @bierkan sadja, timbullah 
berupa ' lembarankertas. Pas- | amarah dari rakjat, bagaima 

  
   

—  stelahsmenjediakan 20 tractor dan 2 

“ 500. orang sadja: sebagian besar me 

  

| 3 beranggapan, memegang teguh tjara2 

. golongan. ini 

3 ag Perlu diterangkan pula, 

tici dan orang2 jg berwatak cynis, jg tetap tidak mau pertja- 
ja dan selalumemandang 

taan2 dari pemimpin2 Masjumi itu sebagai 
segala statement2 ataupum pernja- 

.Spiel der Woer- 
ter” sebagai permainan kata2 belaka. 

  

3 

Ez 5 

KABAR KOTA 

INGIN KEMBALI KE 
INDONESIA. 

Serombongan wakil2 bangsa Indo 

nesia dari: Suriname kemaren..telah 

tiba di Semarang. Mereka telah se 

djak 7 Djahuar? mengadakan, . kun 

djungan ke Indonesia. Rombongan 

tsb. terdiri dari wakil2 golongan 

tani, buruh, dagang d.lJ., mewakili 

38.000 bangsa Indonesia jang ada di 

Suriname, selain untuk melihat sega 

la objek2 ditanah airnja sendiri, 

djuga akan mengadjukan perminta- 
an kepada pemerintah pusat untuk 

kembali tagi ke Indonesia. Atas per 

tanjaan apakah dgn kembali mereka 
ke Indonesia ini mereka tidak akan 
memberatkan lagi beban pemerintah 
kita, mereka menerangkan bahwa 
mereka bfmaksud tidak kembali ke 

jawa jang telah penuh ini, akan 
tetapi umpama di Sumatra, Kaliman 
tan dil, pulau di Indonesia dengan 
maksud ditempat2 itu membuka usa 

'ha'pertanian moderh. dengan alat- 
alatnja jg modern. Untuk ini mereka 

bulidozer.- Permintaan ini - kabarnja 
telah “dapat, disetudjui oleh pemerin 
tah pusat. Sedjumlah tanah di Suma 
tra telah disediakan untuk mereka, 
Yg-akan mereka tindjau sekembali 
mereka dari Semarang ini. 

Bangsa Indonesia di Suriname jg 
memeluk agana Nasrani hanja ada 

meluk agama Islam. Suatu kesulitan 

bagi mereka. jg beragama Islam ia- 

lak dalam tjara bersembahjang. Ada 
jg. bersembahjang menghadap ke 

ifir, karena mereka berfikir letak- 
Suriname ada disebelah barat Ka'- 
bahissedangkan mereka jang bersem 
bahjang dgn metghadap, Ke barat 

jang dilakukan di Indonesia. Kedua 
sukar - dipersatukan. 

Akan tetapi meskipun demikian ma     sih ada rasa persatuan antara. mere 
ka. Pada waktu ini Sahabatul Islam, 
satu perkumpulan Islam disana, se 

dang mengusahakan persamaan tjara 

bahwa dari 38.000 orang2 Indonesia, 
hatfja 200 orang sadja jang masuk 
warga-negara bukan Indonesia. 

Mengenai 38.000 orang Indonesia 
di Suriname dapat dikatakan, bah 
wa kebanjakan “mereka ini terdiri 
dari “orang2 'Djawa Tengah dan 
80”, dari mereka dinegeri djadjahan 
Belanda itu adalah petani2 ketjil: 

(keadaan tanah-air, hingga 

  Sedjak Ik, 60:tahun. mereka ada- di 

    

Ra 
DJURUBITJAKA. 

  

Semarang ada mode baru la- 
Mode djurubitjara. 

Hampir tiap djawatan ada 
kepala. penerangannja jg me- 
rangkap djadi djuru-bitjara. 

Djadinja, hitung sadja berapa 
Gjuru-bitjara totalnja di Se- 
marang ini. 23 

Sir-Pong jg selalu senang 

dengan segala apa jg sfficient, 

andjurkan supaja djuru2-bitja- 

ra tadi dirikan sadja satu £a- 

bungan djuru-bitjara - djuru- 
bitjara. Lantas angkat djuga sa 
tu orang djuru-bitjara buat ga- 

bungannja djuru-bitjara-djuru- 
bitjara tadi. Supaja dengan. de- 

mikian gabungan djuru2-bitja- 
ra tidak perlu banjak bitjara- 

bitjara. 

8 

gi. 

Sir-Pong. 

DITAHAN KARENA PUNJA 
SENDJATA API, 

Kemarin oleh polisi Smg te- 
lah ditahan 2 orang, jaitu W. 
dan S. karena padanja keda- 
patan Satu vickers model Dje- 
pang dengan tidak mempunjai 

surat in. 
Kedua orang tsb. berasal 

dari Ambarawa, 

KETANGKAP LAGI, 
& jang melarikan ri dari 

tahanan dikontor polisi Demak 
pada tgl. 10 Djan, j.b.l.“ kema- 
Tin oleh polsi Demak telah 

dapat ketangkap lagi. S, ini te- 

lah banjak melakukan kedja- 

hatan, terutama pentjurian2. 
t 

sana, tak pernah mereka menerima 

penerangan dari Indonesia mengenai 
seakan2 

mereka tidak tahu apa-apa tentang 
negerinja sendiri. Dapat dikata, dim 
kemadjuan bangsa Indonesia di Su 
riname ,,100 tahun terbelakang”: 9974 

masih buta-huruf, Demikian pula ke 
adaan wanita2nja masih sangat. ter 

belakang. Ada 1 perkumpulan wani 

ta mereka, jg bernama ,Fatimia” dg 
176 orang anggauta, perkumpulan 

mana bertudjuan mendjaga kehorma- 

tan wanita, memimpin agama Islam 

disana dll. 
Hari ini rombongan tsb. kembali 

ke. Djakarta, 

Bekerdjalah-sungguh. 
Selandjutnja menteri Leime 

na mengatakan, bahwa.ia tidak 
akan memberi perintah kepada 
sesama collega,” 'untik beker- 
dja dari djam' sekian sampai 
djam sekian: “Jang -kami perin 

tahkan ialah: Bekerdjalah dgn 
bersungguh2, terutama guna 
rakjat dan negara guna orang 
orang: jang tidak mampu dan 
orang2 jang berhak, pekerdja- 
an mana yermasuk dalam tu- 
gas saudara sebagai pegawai 
dan seorang dokter. Djalankan 
praktek partikelir, tetapi dja 
rgan sampai mengganggu- pe- 

kerdjaan dinas" 
menteri mengatakan, supaja 
praktek partikelir itu didjalan- 
kan dalam ruangan tersendiri, 

dirumah kediaman sendiri atau' 
d tempat lain, dengan perkakas 
dan obat2an sendiri dalam se 
suatu waktu, iang biasanja ti 
dak diperlukan oleh para pen 
derita jang tidak mampy atau 
jang berhak misalnja pada pe 
tang hari. 

Soal panggilan 
5 malam. 

Mengenai peristiwa bahwa 
banjak dokter? tidak mau di- 
panggil kerumah malam 
hari, dikatakannja. bahwa ia 
mendapat kesan, bahwa seba- 
hagian besar keengganan ini 
tergantung dari soal kendara- 
ar dan 
iri menteri Leimena memberi- 
kan saran, supaja dokter jang 
hersangkutan meminta untuk 
didiembut, . dan dikembalikan 
oleh pihak pasien. Dan djika se 
kirania ja merasa kurang aman 
Giperdjalanan, bisa djuga me- 
minta dikawal oleh anggota po 

| Nisi atau polisi militer. | 
Harus selalu siap 

. menolong. 
Mengenai pekerdjaan dinas, 

dr. Leimena dalam maklumct 
itu mengatakan, bahwa djika 

seorang pegawai dokter mempu 

njai tugas menolong orang2 jg 

tidak mampu dan orang2 jang 
berhak, pekerdjaan menolong 
ini termasuk dinas. Pekerdja- 
an ini sekali-kali. tidak holeh 
diabaikan atay kurang diperha 

tikon guna praktek partikelir 
Seorang dokter jang menuruti 
panggilan (roeping) bukan sa- 
CHa pegawai jang- mempunjai 
djabatan - (beroep). 
panggilannja seorang dokter   
untuk memberj pertolongannja. 

Izin praktek partikelir. 
Oleh pemerintah. prae-fede-. 

raal kepada pegawai-arts. dila- 
rang untuk mendjalankan prak 
tek partikelir, dan karena itu 
merdapa: tundjangan. Umum 

nja para pegawai arts itu dila 
rang mendjalankan praktek 
partikelir, dan hanja dapat di 
beri izin atas permintaan Jan 

Karena biaja penghidupan sema 
kin tinggi, hingga-banjak anta 
ra para pegawai dokter, dengan 
gadji dan tundjangan sadja 
hampir tidak mungkin lagi mem 
pertahankan penetidupanna 
dalam masjarakat Ma e- 
ngan Kedudukannja, pemberian 
izin untuk prakteK partikalir te 

ra pegawai dokter dengan pen 
tjabutan tundjangan. n ini 
diberikan dengan sjarat2 jang 
berikut: a) Dengan izin a 
lankan prakisek partikelir, su 
dah tentu tundjangan ,,kerena 
dilarang berpraktek partikelir” 
mesti ditjabut: b) pr: : 
tikelir itu didjalankan sedemi 
kian rupa, hingga pekerdjaan 
dinas tidak boleh terganggu: c) 

djalankan disesuatu ruangan, 
terpisah daripada ruangan jang 
dipergunakan untuk pekerdjaan 

Ih   
BERITA PENANGGALAN 

Langganan di ng. — 
Tg, 30 September 1M2 djatuh 
hari Senen Paing 18 Sawal th. 
Djimakir 1842 wuku Marakeh, 
mangsa Kapat. 
Langganan di Salam. — 1. 

Tg. 13-3-1949 sama den 12 
Djumadilawal th, Be 1880, wu- 
ku Watugunung, mangsa Ka- 
songo. MH. Tg. 21 Suro 1882 ta- 
hunnja Djimakir wuku Bolo, 
mangsa Kalimo, Masehi 2 No- 
pember 1950. LII, Tg. 2-1-1952 

Aliv 1883. wuku Wugu, 3 
Kapitu IV. Tg. 3 Besar: rmak 
sud tahunnja 1841 wuku ukir, 
mangsa Kanem, Masehi 25 No- 
pember 1911. V. Tahun Alip be- 
tul mangs aKapitu. VI, Tg. 1 
Djanuari 1952 wuku Wugu. Wu 
ku Sinto tahun ini mulai 3 Pe: 
bruari dan jang lampau Ahad 
Paing 8 Djuli 1951,   

Seterusnja' 

keamanap. - Dalam half) 

Menurut | 

harus setiap waktu bersedia | 

mengingat keadaan ' setempat. 

lah banjak diberikan kepada pa 

praktek partikelir itu harus di: 

djatuh, tg. 4 Bakdomulud th. 
aa BaN |: 

Is 

. Canada dengan bangga ' 
pembelinja gambar dari   ga 

aj Senang 

ringan 
seperti 

Dengan 

dari pipa rata? 56. kilogram, 

Kalau biasanja dikelas 1 itu 

duk dengan digantinja kursi? 

tjas dan peralatam2 lainnja ci 
sesuaikan dengan suasana me- 

lah dan pemandangan jang 

tohnja, sekarang sudah terda- 
pat 1 wagon jang selesai @per- 
modernisir itu dan kemarin du- 
lu kepala D.K.A. Ir. Effendi 
Saleh dengan . disertai kepala 
bengkel Manggarai telah me- 

»Kereta Pasar” 

Disamping itu, seperti telah 
dikabarkan tidak lama lagi 
kereta2'api di Djawa akan 
mempergunakan wagon2 baru 
jang dipesan dari negeri .Be- 

Janda. Dibengkel Manggarai se 
karang sudah ada” tiga buah 
wagon baru kelas 3 jang se- 
dang diperiksa lagi dan diper- 
lengkapi dengan peralatan? jg. 
dibutuhkan, Wagon2 itu dibuat 
atas “konstruksi dari D.K.A. 
sendiri, sedang dinegeri Belan- 
da hanja dilakukan pembiki- 
nannja sadja. Djuga' bangku2 
tempat duduk dibuat disni, 
dari kaju, sedang tempat ber- 
sandarnja akan dibuxx dari 
plastik, untuk mendjaga supa- 
ja tidak lekas kotor. Dengan 

ttjepat sadja sudah dapay dike- 
tahui bahwa wagon? baru ke- 

|lag:8-itu djauh lebih bagus dan 
praktis dari pada jang. sudah 
ada. Tempat2- duduk kel'hatan 
lebih lebar dari pada biasanja, 

sedang kipas2 hawa pun leng- 
kap. Karena terutama d'mak- 
sudkan wagon2 itu untuk ,/ke- 
reta pasar” maka diwagon2 
itu terluang suatu tempat un- 
tuk“ menjimpan bakul2 dan 
lain2 alat pedagang ketjil. 

MELOLOSKAN DIRI DARI 
TAHANAN POLISI. 

Sarman,-Samin -dan Saidi, 
'ketiga-tiganja baru2 ini “de- 

  
bok kamar tahanan polisi di 
Purwodadi telah berhasil mela- 
'rikan diri,.dan jang hingga ki- 
hi mereka itu belum ketang- 

'kap. : 

BERITA PENDIDIKAN 
MASJARAKAT. 

Mulai: Djanuari 1952 telah diada 
kan perobahan dalam susunan ' dan 
organisasi Panitya2 Pendidikan Ma 
sjarakat dalam kota Semarang. Bagi 
an Smg.-Utara diketuai oleh tuan 
Hadikusumo, Smg.-Tengah oleh tn. 
L. Sumodihardjo, Smg.-Selatan oleh 
ta. Sudarso, Smg.-Timur oleh tuan 
Mungguh dan Smg.-Barat oleh tuan   $, Mangunatmodjo, a 

u 
“ 

  

  
Gambar atas: seorang pemilik toko, John Jabara dari 

James Jabara jang karena djasa2nja dimuat dalam 

surat kabar. Bawah: Kapten James Jabara : 
mendapat tanda penghar gaan karena te'ah menundjuk- 

kan keberaniannja dala m peperangan di Korea Letnan 

djendral Partridge mele katkan tanda djasa itu. 

hanja terdapat 8 tempat du- 

itu maka selandjutnja akan 

   
   

»membosunkan”. Sebagai tjon- 

demikian pula tempat barang2, 

ngan djalan membongkar tem- 

  

  

'Bangga Kepa- 
4 sda Anak 
    

menundjukkan kepada para 
'anaknja, kapten penerbangan 

(kanan) 

  

» , e.' 

Timah Indonesia 
Perebutan Antara Inggris & Amerika 
Westerling Ada Sangkut Pautnja Dgn Soal Ini? 

ARTAWAN kita di Paris mengabarkan: Madjallah ming- 
guan Perantjis ,,La Tribune Des Nations” jang keluar pa 

da tgl 18 Djanuari dalam tulisannja mengenai perebutan pe- 
ngaruh antara Inggeris dan Amerika di Asia Tenggara anta 
ra lain menulis: ,Pada tgl. 4 Desember pemerintah Indone 
sia menunda import jang berasal dari Djepang, karena Dje 
pang meminta pembajaran dalam dollar , sedangkan Indone 
sia hanja dapat membajar dalam pound sterling. 

Il 

Sunarjo- 
Tak Puas 
Djepang Tak Penuhi. 
(Tuntutan Terpenting 

Indonesia 

parlemen - Mr.  Soenarjo 

atas pertanjaani pers bagaima 
na pendapatja tentang perse- 
tudjuan interim dengan Dje- 
pang jang meliputi 4s pokok sei 

teraal di Tokio itu, menerang- 

kan tidak puas 

ternjata bahwa tuntutan? jg 
terpenting bagi Indonesia tidak 

dipenuhi oleh Djeparg.' Disebut 
oleh Mr. Soenarjo antara lain 
bahwa Djepang belum mau me 

KTIDA SEKSI luar negeri: 

bagai Ihasil perundingar? bila- 

uas terhadap po- 
kok2 persetudjuan itu, karena 

rgakui satu Gjumlah jang ter 
»Mengapa?” tanja mingguan 

tsb. Djawabnja ialah karena 
sumber pentiapatan “Indonesia 
jang terpenting dalam devisen 
luar negeri datang dari rimah 
jang d'djualnja kepada pabrik2 
Inggeris di Singapura, jang me 
ngerdjakannja 
kannja lagi kesduruh dunia. 
Minggu berikutnja pemerintah 
Djakarta mengadakan  ,,teka 
nan ketjil” kepada sahabatnja 
Amerika. Satu pengumuman 
tak resmi mengatakan, bahwa 
Inggris menaruh perhatian isti 
mewa pada soal dilarangnja im 
por dari Djepang untuk dua 
alasan. Pertama, karena Indo- 
nesia ingin membajar da'am   

Modernisasi K.A, 
sDirombak-Tempat 

talenbuls-Pemandangan 
ebih Segar-Di! 

Drxeret, DKA Manggarai (Djakarta) sekarang sudah 

r » usaha merombak wagon? kereta api kelas 1 
| dan Sana sermodernisir, Kursi? jang biasa dipergunakan 
.. diwagon? kelas'1 dan 2 itu diganti dengan kursi? jang lebih 

dan tidak terlalu memakan tempat. Kursi? itu disusun 

seakan akan disalah satu ruangan rumah, sedang su- 
ja rin dipergunakan kursi2 jg memakai pipa2 badja. 

Ba Semi maka selain djumlah tempat duduk akan 

lebih banjak. djuga wagon? lerSebut akan mendjadi lebih m- 
ngan. Menurut keterangan kepala bengkel DKA Manggarai, 

beratnja kursi? lama cari djati dan kursi? sekaraag 

Djemaah Ha- 
dji 1952 

KEMENTERIAN Agama ba 
"9 hagian Urusan Hadji min. 

ta diumumkan sbb.: 

tan kepada ummat Islam Indo- 
mesia guna menunaikan ibadah 

| badji Galam iahun 1952. Ada- 
pun kesempatan itu diberikan 
Rep 11. tjalon djcmaah ha- 

dji jang dalam tahun 1951 ii- 
dak Gapat diberangkatkan ke 
Hidjaz. M. pelamar baru, jakni 
jarg sama sekai belum men 
daftarkan, atau sudah mendaf- 
tarkan sebelum tahun 1952, 

akan tetapi kalah dalam sari- 
ngan dil-nja 

Ukue. F 

Jang dmaksud dengan tjalon 
djemaah hadji, ialah orang2 jg 
telah mempunjai surat perdja- 
lanan hadji (paspor hadji) ta 
hun 3904: 

Pendaftaran untuk itu, ialah 
pada kantor2 bupati, wali Kota 
Besar dan kantor urusan aga 
'ma kabupaten. Dan selandjut 
Inja pendaftaran harus dipusat- 
(kan vada bupati atau wali Ko 
“ta-Besar. 

  

  

Menurut kepala- bengkel 
Manggarai, pertama2 wagon2 
itu akan dipergunakan dikota- 
kota besar, tapi kemudian akan 
dipergunakan pula Gkereta2 
api djarak djauh, antara lain 
pada kereta api ,,tjepat empat” 
Bandung—Djakarta p.p. Seba- 
gai persiapan untuk menerima 

| wagon2 baru jang ditunggu 
bulan depan, kini dibengkel 
Manggarai bagian kaju sedang 
disiapkan pembikinan bangku2 
dari kaju, sehingga Uj ka wa- 
gon2 itu sudah diturunkan 
dari kapal segera akan dapat 
dilengkapi dengan bangku2. 

Seperti diketahui, pesanan 
pertama akan berdjum!ah 100 
buah wagon2 kelas 3 dan ini 
d.maksutkan agar pertama-ta- 
ma jang dapat dganti itu wa- 
gon2 kelas 3 dulu,   
DILEPASKAN TEMBAKAN. 

Rombongan polisi dari pos : 
Tenggaran jang terdiri dari 13 

ren dan Sugian (Salatiga). Dim 

orang jang berada tidak djauh 

lahan achirnja melarikan diri, 

kan tembakan Keatas sebagai 

tsb. terus melarikan diri, hing 

paskan sembakan kearahnja, js. 
mengenai pula sasarannja hing 
ga mengakibatkan — marinja 
orang tsb. 

Perkara kini sedang diselidi- 
ki lebih @jauh, :   
  

diumur Pemnerin- 

"tah akan memberikan kesempa 

orang baru2 ini telah adakan: 
patroli kedesa Gergunung, Du- 

perdjalanan Kedesa tsb meraka 
bertemu dgn, seorang anak ber 
nama Kasri jg. kelihatan pada 
waktu itu memberi tanda pada 

dibelakangnja, Orang tsb, dita 
nja, fetapi tidak mendjawab ma 

Oleh rombongan polisi dilepas- 

tanda peringatan telapi orang 

ga pihak polisi terpaksa mele- 

  

pound sterling, Kedua, karena 
kesukaran? jang dihadapi oleh 
perdagangan Djepang - Indone 
hia dapat mendjadikan Indone- 

sia sua'u pasar penting untuk 
ekspor Inggeris dengan melalui 
Singapura.” 

Dua soal. 
Washington mengerti persoa 

lan ini. Dan pada achir bulan 
Desember kawat dari Djakarta 
mengumumkan bahwa ,suatu 
m'ssi Amerika jang bertugas 
merundingkan pembelian timah 
dan karet telah tiba di Indone 
s'a”. Hasil perundingan ini he 
(him lagi diumumkan, tetapi dua 
hal memberikan dugaan bhw ini 
telah berhasil: 1. Pemerintah 
Indonesia,” dengan - mengakui 
|Radja Mesir sebagai Radja Su 
dan, telah menundjukkan Ke 
pada Inggeris bahwa ia "ak 
membutuhkan lagi 2. Beberapa 
kawat pers menjatakan, bahwa 
Westerling telah “dimuntjulkan 
kembali: Avonturier Belanda 
Westerling jang menempa-kan 

pemerintah Indonesia pada th. 
1949 dalam keadaan jang gen 
“ing dan ,,kandas untuk .men 
djadi penguasa di Djawa” de- 
mikian mingguan itu, rupanja 
lebih tunduk kepada London 
dari pada Den Haag. 

  
Peranan Westerling? 

Maka pada saat Washington 
memberi ketentyan pada Lon- 
don dengan djandji akan mem 
beli "imah jang dikerdjakan di 
Singapura, suatu missi Ameri 
ka bekerdja untuk membang 
krutkan indus:ri2 Inggeris di 
Singapura dengan djalan meng 
halangi mengalirnja timah ke 
Singapura, dan timah akan di 
olah di Amerika arau di 
Djepang. Peladjaran ini adalah 
pah't, Westerling tak akan da 
pa“ merubah keadaan itu, Dja 
man Lawrence telah silam. De 
mikian antara lain pendapat 
sLa Tribune deh Nations”. 

(Ant.) 

  

Pekan Olahraga Sekolah 

Landjutan. 
| Tanggal 22, 23 dan 24-1 ini 
di Solo dilangsungkan Pekan 

O'ahraga Sekolah“ Landjutan 
dalam Kota Besar Surakarta. 
Selasa pagi ji. di Stadion Sri- 
wecdari telah dilangsungkan 
Upatjara Pembukaan darj Pe- 
kan Olahraga tsb, jang a.l, di- 
saksikan oleh Walikota Moh. 
Saleh, para guru dan semen- 
tara undangan. 

Bagi para pemenang disedia- 
kan 9 buah piala, jalah: dari 
Permusjawaratan Kepala2 Se- 

| kolah Landjutarn Perusahaan 
Alat2 Sport ,,Aneka Warna”, 
SMP-VI, Kepala SMP-IV Ke- 
polisian Karesidenan Surakar- 
ta Keluarga SMP-II, GPH Pra- 
buwidjojo dan 2 dari ,,Kanga- 
roe”.   
  

i 

i 

RRI SMG. TG. 24 DJAN. 
17.00 Pembukaan, 17.10 Donge 
ngan kanak2 oleh Bu Mari, 
17.30 Pengumuman dan warta 
daerah, 18.00 Krontjong “sore 
OK Satria, 18.30 Pengajian, 
18.40. Adzan, 19.00 Tanda wak- 
tu warta berita, 19.15 Tindjau 
an tomap air, 19.30 Dua sedjoli 
dikuntjup malam, 20.00 Sari 
warta berita, 20.05 Siaran pe- 
merintah, 20.30 M'mbar Islam 
oleh Djaen Agama, 20.45 Lagu2 
Indonesia ta” bersjair oleh Dua 
Sekawan, 21.00 Berita bahasa 
Djawa, 21.15 Ketoprak Mata- 
ram (studio Jogja), 22.00 War 
ta berita terachir, atjara esok 

'hari, 28.30 “Tutup. 

dan mendjual | 

Undang2 
Patent 

Kini Sedang Dipeladjari 
Untuk j Dikeluarkannja 

Di Indonesia 

INI KALANGAN pemerin 
tahan jang bersangkutan 

sedang sibuk 'mempeladjari ke 
mungkinan mengeluarkan sebu 
ah undang2 patent dan pembt- 
tukar suatu Dewan Patent (Pa 
tentraad).  Rentjana undang2- 
nja dan rentjana susunan De 
wan Patent ini telah dimadju- 
kan oleh Kantor Milik Perin- 
dustrian dan Oktrooi kepada 
Pemerintah Calam bulan Okto- 
ber 1951. 

Sampai sekarang permin- 
taan?2 baru untuk mengada- 
kan patent terhadap sesuatu 
pendapatan baru, tidak dapat 
dikerdjakan, karena tiada un- 
dang? patent itu, 

Rentjananja. 
8 

Djika di Indonesia telah“ada suatu 
undang2 Patent, maka dengan sendi-       rinja harus diadakan sebuah Dewan 
Patent, jang merupakan kantor ter: 

sendiri, Menurut rantjangan Dewan 
Patent ini akan berpegawai 134 
orang, kira2 setengah dari djumlah 
pegawai Haagse Octrooi Raad di 
Nederland. Pembentukan Dewan ini 
memerlukan tenaga2- ahli tehnik, 

| rutama dalam soal pharmaceutica. 
Orang jang memadjukan permintaan 
patent buat sesuatu pendapatan baru 
harus membajar biaja setiap  tahum 

jang berkenaikan (oplopende tarie 
ven). Sebabnja adalah, karena se: 
makin terkenalnja barang itu, sema- 
kin luas pendjualannja. 

Untuk permintaan harus dibajar- 
nja Rp. 150,- dan untuk pengu- 
muman Rp: 150,-. Kemudian untuk 
tahun kedua harus  dibajarnja 
Rp. .150,- sedangkan untuk seterus 
nja sampai selama 17 tahun, 
hunnja harus dibajar Rp. 400,-. 

lamanja. 

te- : 

lontu' dari kerugian, 
perlu lagi dikemukakan suatu 

perintjian. 

Djepang tidak “hendak mes 
ngakui penderitaan? djiwa jg. 

  
| ualamj cleh pihak Indonesia: 
| selama pendudukan “Diepang 
dan soal perikanan jang Sa- 
ngat pentng bagi kehidupan 
rakjat Indonesia tidak disetu- 
djui. Hingga sekarang demiki- 
an Mr. Soenarjo, setelah bagi- 
an pertama dari perupdingan2 
itu selesai belum ada tanda2 

lakan tertlapatnja suatu penger 

|tian, apalagi suatu  penjelesai- 
on jang menguntungkan bagi 

kita. et 

Hanja djika segala 'persetu- 
djuan ini, “baik perdjandjian 

|Frisco maupun persetudjuan 

'bilateraal nanti, agak memuas- 

tif kasi oleh parlemen “Demi- 
kian kata Mr. Soenarjo jang 
achirnia menambahkan, bahwa 
perundingan - Indonesia - Dje- 
pang ini mempunjai aSpek2 
jang masih gelap buat memba- 
ri harapan2 kepada negara2 
Asia jang menuntit kerugian 
dari Djepang. Perund'ngan In-   donesia-Djepang ini adalah 
suatu. Stest-case” atau batu 

Udjian buat negara2 tsb, (An- 
tara). 
i 
i 

  

JAJASAN SANATORIUM 
@eh'para dokter dan orang2 

terkemuka pada hgri Kemis di' 
Dfember didirikan Jajasan Sa 
natorium, diketuai oleh tuan dr. 
Imanudin. dokter karesidenan 
Besuki, Jajasan sanatorium itu 
bermaksud akan mendirikan sa 
na orium guna merawat orang 
sak't paru2, dan sanatoriam" 

ini akan didirikan di Kaliwates 
(3 Km dari kota Djember). Se. 

seta-jidang beberapa beaja pendirian 
Se-! Sanatorium Iu belum direntja 

suatu patent berlaku untuk 18 tahun| nakan tetapi ditaksir djutaan 

rupiah 
  

| Aneka Djawa Tengah
 : 

  

SOLO. 
Gembong Grajak 

tertangkap. 

Seorang gembongan ' Grajak 
jang kenamaan, bernama H. be 
berapa hari jl. telah dibekuk   batang lehernja oleh pihak"po- 
lisi di Gemblegan Solo, sewakiu 
ia sedang menjuruh memper- 
baiki sepedanja pada salah 
Suatu Toko reparasi sepeda di 
kampung tsb. Bersama H. telah 
ditangkap pula 1 orang kawan 
nja. Padanja telah diketemu- 
kan bararig2 perhiasan berupa: 
1 pasang krumpul, 1 susuk kon 
Ge bermata berlian, 1 ali2 olan2' 
bermata berlian, 1 djam tangan 
dan sebuah sepeda perempuan 

ba Raleigh jang ia bawa 
itu, , 

H. adalah seorang Gembo- 
ngan Grajak jang melakukan 
peranan penting didaerah Suko 
hardjo, diperbatasan  Nguters 
Wonogiri dan perbatasan Kla- 
ten-Sukohardjo, dan jang telah 
melakukan pembunuhan atas 
diri seorang ' anggauta polisi 
bersama Djogoprajitno baru2 
ini didaedah Kabupaten Suko- 
hardjo. 

Gangguan2 Grajak 

banjak berkurang. 
Menurut Keterangan jang di   peroleh Wartawan Suara Merde 

ka dari jang berwadjib di Solo, 
keadaan kriminaliteit dalam 
bulan ini di daerah Bojolali su- 
dah sangat berkurang. djika di 
banding dengan keadaan dim, 

doran2 jang dilakukan oleh Ge- 
rombolan2 Grajak didaerah tsb. 
men'japasi djumlah 700 lebih, 
maka dalam bulan Djanuarj ini 
hingga tanggal 21-1 jl. hanja 
tertjatat 322 kali penggedoran. 
Tendens menurun ini terdapat 
pula didaerah Klaten, jang dlm. 
bulan Djamuari ini hingga tgl. 
21-1 jl hanja terdjadi 22 Kali 
penggedoran, 

Mengenai daerah2 lain, dika- 
tfakan 'bahwa tidak terdjadi 
gangguan2 keamanan jang ber 
ari, 

Kursus-Pendidikan. utk. 
para Wanita-Pemudi. 

Mulai achir bulan Djanuari 
ini, oleh Jajasamn ,,/Mardi-Susila” 
di Solo akan dibuka Kursus/ 
Pendidikan untuk para wanita 
dan pemudi, pada tiap2 hari Sc 
nen, Rebo dan Djum'at sore   
bulan Desember jl. Djika dim, 
bulan Desembar jl. djumlah ge 

djam- 16190—18,00, - bertempat . 

di Taman Pendidikan ,,Mardi- 
Susilo” (perumahan sosial) 
Kidul Masdjig Kepatihan. Ada- 
pun peladjaran2 jang 'akan di 
berikan berupa: memotong dan 
djahir . mendjahit, keradjinan 
tangan, Keperluan rumah-tang: 
ga dan membatik, pengetahuan 
umum dan budi-pekerti, bela- 
djar membatja dan menulis: 

Pendaftaran kinj telah dimu-: 
lai pada Taman Pendidikan 
.Mardi-Susilo” tsb. 

386 Sosiawan selasih ai 

dilatih. 
3 , 

Hari Minggu jl. digedun 
Balaikota Sorekanta teah dis 
langsungkan upatjara ' penutu- 
pan Kursus Sosial, jang “telah 
diadakan setjara ganti-bergan- 
ti diseluruh Ketjamatan2 Kota 
Besar Surakarta sedjak Ik. 3 
bulan jl. Kepada 386 orang pe 

idjazah tanda telah mengikuti 
Kursus tsb. dengan atsit. 
Mereka itu terdiri dari ' pendu- 
duk dari masing2 Kalurahan se 
luruh Kota Besar Surakara js. 
mempunjai mina: besar terhas 
Cap, Tea sosial, 

Tadlir dalam upatjara penu- 
tupan kb, aa Dea dari Ke 

menterian Sosial. Sahlan Rosji 
di anggauta DPD, Kepala Dja- 

     

watan Sosial Daerah maupun Kota Besar | Sea pal 
Guru dan para Kursisten Kes 
pada para Kursisitj'en 

mahnja masing2 mereka mem- 

praktekkan apa jang telah new 
reka peroleh selama Kursi   
reka dapat  mendjadi ' pendo- 
rong bagi usaha2 sosial ditem- 
pa'nja masing2. Kepada para 
kursisten djuga diberikan hibu- 

Tp Ga patjara pennt'upan tsb, di bimpin s'eh Ni, Padmonegora sebagai Ketua Pani'ia Penje- 
lenggara Kursus Sosial tsb. 

Sensuur terhadap 
surat 

Berhubung dengan berlaku 
nja SOB jang diperkekas ulik 
daerah Surakarta sedjak 1 Dja 
nuari jl. maka mulai pertenga 
han bulan ini oleh pihak jang 
berwadjib di Solo diadakan sen 
Suur atas surat2 baik jong “" 
luar maupun jang masuk Solo. 
Dari pihak jang -berwadjib di 
dapat keterangan, bahwa me 
ngingati Kepentingan surat2 ka 
bar, pengiriman berita, utk: s& 
rat2 kabar sementara sedapat 
mungkin didahulukan, 

sehingga ' 

kan, baru ada harapan dira- . 

ngikut telah disampaikan surat - 

kan, agar setelah kembali diru : 

tsb.. dan diharapkan agar mes ' 
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£ . Perekonomian, 

  

banjak. 

mengalirkan 
djadi lagi bandjir besar seperti. seka 

F4 , ang Ne 

— DEVISEN PApA kuam 
MENENGA 

6 |. Kepala Djaw. Mahi. ema | 
tuan Sardju, mene- | 

rangkan pada »Kengpo”, bahwa pem 
berian deviezen kepada kaum mene- 

| ngah akan diperluas. Buat tahun ini 
- diberikan duakali banjaknja dari ta 

hun jang lalu. Tahun jang lalu ke 
pada golongan menengah Indonesia 
diberikan devizen seharga Rp. 50.—/| 
djuta “dan kepada: golongan asing 
'bukan warganegara djuga Rp 50.— 

duta. 
"Dalam pembagian waktu telah di 
dakan perobahan. Sampai sebegitu 

@jauh penawaran buat import diadju 
Haa duakali setahunnja (djaman Be 
nda 3 kali). Na 1 penawaran? 

diadjukan s gus buat se 
. Realisasi importoja tidak perlu 

1 dga an menga 
ng formasi 

a1gar 

suatu gamb aran jg 

kewadjiban 

PR Prop. Djawa 
aa aan 
  

an, agar aa 
| dapat mengenjam 

. Negara kita. 

luar, terutama 
jang terkemal, 

Selan 
dibentuk 

1 : »Panitya 
E” terdiri dari 

anggauta DPR   

rhubi dgn gang | 
na mana selan Su 

lagi 
jah Djawa | 
PE, 

19. sampai 1 Dia 
is sisa 32, 

“mati 2. Para 
mbah 4 sembuh 
aa iphterie 

“lumpuh 

  

19 Aj 

Me- seminggu. 

Pp 
hingga tak akan ter 

  

  
Akibat hudjan lebat: 

  

widjo seluas 
0 Ha terendam air 

jngan 

saluran air 

jang dibuat 

| 

aa MAN TT 

SEMARANG: 

  

dalam usia 58 tahun.   
Saudara: 

Tan Djie Giok 
Tan Djie Siang 
Tan Som Nio 

ri Las lebih 6000. orang 1 
2 Tionghoa didaerah | 
ten Magelang, terdapat ) 

jang an ke- "Tg 

: Bmpar Bei Tn kabuy tah" Ik 
j9| tsb. belum ada orang jang me- | 
"3 tjabut penolakannja. 

2000 ha. sasak BG P3 
nang akibat hudjan2 | 

lebat. | 
achir2 | 

ini, didesa2 katjamatan Butuh, 
Grabag dan Pituruh (Purwore- 

) dan ketjamatan Prembun 
(K ebumen) tanaman padi dan | 

lebih kurang 
selama 

| Berkenaan dengan 
ham itu, maka selama 7 hari jang 

| rumah2 lalu berganti2 rakjat desa2 Ker 
korban ma ,bowidjajan, Wukirsari, Namba- 

5 k dan Sumberagung katja- 
ban ' matan Grabag bekerdja keras 
'an dengan masing2 menggunakan 

ri itu Su-, tenaga 150 orang tiap harinja 
t. menga membikin 

tiap bek-' mengalirkan air jang mengge- 
va air nang itu ke sungai Mawar dan 

e terus kelaut Selatan. Pandjang 
Naba aa “untuk nja saluran 

sebuah kanaal disebe meter, lebar 7 meter, 
Bandjirkanaal-timur, dalamnja 5 meter. 

untuk | 

70 
sedang 

|   
CAN 2 “Vie 

rika, 7, Eric Ba ( 
Selatan), 8. Herb Flam (A 
ka), 9. Mervijn Rose (Austra 
lia) dan 10. Bill Talbert Pn 
rika). 

Willys Onelette 
Keadain bagus, body 
Andriesse, di djual lekas. 

an DE RPN IET 

kau : 

djago2. — tennis Tt 

ada sbb.: 1 

    

    

  

    

   

bikinan | 

. Lihat dan keterangan 
: Rep. P.A.K.O. 
Oa Pontjol 96- 

SEMARANG. 
  

xx
 

  

x 

Djl. 

     : es 
Berduka Tjita 

Telah meninggal dunia dengan tenang dan tentram 
Suami, Saudara, Papah dan Pepgpmtus kami:. 

Tan Diie Sh 

Kuburnja telah ditentukan hari Kemis' djam 8 pagi 
tanggal 24 Djanuari 1952, berangkat dari rumah Bodjong 
25a ke tanah kuburan Kobong. TE 

Jang berduka tjita: 
EF: Njonjah TAN DJIE BIK. 

Anak2: : 
Tan Hiang Nio 
Tan Hiang Liem 
Tan Siong Bok 

Pintu Air 2 

run     Warta Gepekan 

terbit 4.X sebulan 
ukuran 26 cM .X 3871 cM 
tebal 28 halaman 
harga langganan . Rp. 7,— 
sebulan (madjalah termu- 
rah di Indonesia) 
memuat. tulisan2 hangat 
lagi ditulis oleh ahlinja ma- 
sing2 

“penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In- 
donesia dan luar negeri. 
Alamat Tata Usaha 

— Djakarta | 
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Kiasay: 

Ong Kang Hwat. 

  
  

  

Dimulai dalam: Bulan MARET 

| Pendaftaran pada: Sdr. 
Barat 4, Semarang. 

KAMUS PENTING: 

Inilah Kamus Tiga EKahasa: 

hanja Rp. 15.—, 
dengan 

Udjian Bahasa Inggris untuk manjanai rab " 
1952. 

Jang dapat menempuh udjian: mereka jang berhak penuh di- 

terima di Kursus B-I. (jang beridjazah SGA atau jg. sede- 

radjat dan S.M.A. atau jang sederadjat). 

Sastrionoto/A. Sluyter, Purwodinatan 

. Diharuskan membawa originil idjazah dan surat lain2. 

Pensaftaran ditutup: 8 Februari 1952. 

PENGADJARAN BAGIAN KURSUS2 Bi 

SEMARANG. 

'|The English-Chinese-Indonesian Pronourcirg 

Handy 'Dictionary”(Tjetakan/ ketiga) |: 
Inggeris - Tionghoa - Indonesia, 

jang Cisusun serba modern dan diterangkan edjaan suaranja. 
Penting untuk pembatja jang ingin mempeladjari tiga bahasa 
tersebut. Suatu buku formaat besar ditjetak atas kertas halus, 

, tapi kalau pembatja atur pesanan / pembelian 
MEN GGUNGTING Advertensi 

Rp. 12,50 (dua belas rupiah setengah), luar kota tambah ong- 
kos Rp. 1,—. Didjual lagi dapat potongan bagus: pembelian 10 
s/d 25 buku korting 20”4:, pemb. 30 s/d 50 buku korting 257e. 

,|Pesanlah per poswessel mulai sekarang djuga pada Pusat pen- 

| Toko Buku sORIENT”, Nanang, No. 2, Semarang (Indonesia) 

aa mm 

GUNTINGLAH! 

ini, hanja dihitung 

   

  

£ 

SY 
£ i 

tsb. katnj 

ib Tayhak, 

    

  

HOE SIEN, Pasar Djohar atas. 

sg v 

  

kirim 
mangan kelahiran dan pekerdj 

2. M.S, RA 

2 

an P. 4 

Ag "3 X3 na 

akit, Kalau Tuan suka. batja 
bisa kirim sama Tuan, 

1 Tank, dibelih pada sem 
2. boleh kirim R. b—. 

tol sama Tuan dengan endapan 

Neaoona ane na ana uaana ak santa kemana 

el TER AAA buku? ini, 
diberikan pendidikan dengen tjuma-tjuma. 

an oleh KHONG KAUW HWEE 
. Gang Lombok 60 — Semarang. : 

ea pendjualan HO KIM YOE, Pena 1 No. 22 atau 

MS 
heat 

ak: 

semua toko3 Obat 

: Har ga Rp. 2 
“joe dan pladjarannja, 

engerti apa sebabnja dunia mendjadi katjau, 
dengen d laa apa untuk ana pet keadaan itu) 

ebatinan jang dikemukakan oleh Nabi Khong 
. Harga Rp. 5— 

guna 'ongkos sekolahan 

1 Kesnkana eoba akan tjita?mu dikemudian hari, Miihabrau 
atas kawan-hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan ber- 

an ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat mem- 
perbaiki kedudukan dan peribadimu. Perantaraan surat leh 

tiga pertanjaan disertai nggnnianel R 25— berikut kete- 

AT 
Bekoai 109 — Telf, 1123 — Semarang. 

Occultist 

Kami nanti an)   
ketawa berseri'... 

jang paling baik! 

  

    
    

    

  

      
       

Gigi bagus: gigi jang 
Mt putih seperti mutiara, dan 

PRODENT - tapal gigi 

j Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 
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BARU TERBIN! 
—SPATJAR" 
7 tjerita mendjadi satu - buku, 
isi detective romans, mysterie, 
sensasi, drama dan thrilling. 
Buku hiburan sehat, harga se- 
djilid terhitung gngkos kirim 
Rp. 4,50. 
Pesan per 
djuga pada: : 

y PADANG & CO 
Dji: Manggis Me Surabaia. 

poswesel sekarang 

  j 

  

| Sinche Djie Goe San | 
Djam bitjara: Pagi 9 — 11 Sore 4 — 7 

di Toko Obat »NGO HOK TONG- 
Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658 

Ae Menjembuhkan dengen tjepat segala pen jakit, 
baik dalam maupun luar. 
Praktijk untuk: Orang2 lelaki, wanita, tua, muda 

dan anak2. 

  

  

" Pengumuman 
Pa f : No. 152/4-8 

| Kepada PARA PENGANGGUR diberi kesempatan untuk 
mengikuti KURSUS ELECTRO dengan tjuma2 jang akan dise- 
lenggarakan oleh PE Teen Semarang : 
Lane pada tanggal 1 Pebruari 

  

— Djumlah benda murid2: 

Sjarat2: 

40 orang 

a. Tamat Sekolah Techniek Pertama atau S.M.P. 
b. Umur 18 Tahun sampai 30 Tahun. 

tE Pendaftaran ditutup sampai tanggal 30 Djanuari 1952. 
Keterangan? lebih landjut dapat diminta pada Kantor Penem- 
patan Tenaga, Djalan Sajangan No. 138, Semarang. 

Semarang, 20 Djanuari 1952. 
Kantor Penempatan Tenaga Semarang. 

Kepala: 

ttd. - 
SOEWARNO. 

  

Bersedia diri utk.: 

| kedar untuk perkenalan). 

kan/pembelian pesawat. 

    

REDJOSARI Gg. V/29 
SEMARANG. 

Sdr, MARTONO 
Mantri djeron 108 

Djocja. 
  

  

| Toko MAYA-DEWI   
Tanjakan | 

“Nonongan No. 3 — SOLO. 
Baru terima: 

Imitasi wol lebar 1,50 M. 
per meter R. 80,- 

Imitasi tropical lebar 0,70 M. 
er meter R. 8,— 

| Chiffon kembang lebar 1,10 M. 
per meter R. 7,50 | 

C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. 
per meter R. 12,— 

Dan lain2 matjam. Persediaan 

tjukup. Silahkan belandja di 

toko kami. 
Harga paling murah. 
Kana aa aa Nana aa ban PEN 

: YII No, 584/1111A/718. 

Dapat berhubungan dengan .. | 

djualnja : 

|Didjual CD 
1 (satu) Rumah dengan peka- 

Irangan di 

  
« 

Roy Rogers 447 

  

Perhatian! — - PHOTOSTUDIO MATAHARI — Perhatian! 

I. Pemotretan Perpestaan dll. keperluan (harga melawan se- 

II. Memberi Petundjuk (gratis/ tjuma2!) dalam memperguna- 
- 

HI pada Sin Tjhia hari kedua, 28-1-52 bekerdja 
Tjatatlah alamat kami: Dj. Mataram 773 Kanaan — ame 

SN 

bh astaal Sto 
Kebonlaut 28 — Bagian Tehnik: Telepon No, Sm. 6 35 

' SEMARANG. 

Dapat dilever dai nu 
1. POMPA? CENTRIF UGAAL jang menjerot sendiri 

keluaran pabrik ,,SIHI” dan ,,NIJHUIS”, negeri Belanda. 
12. POMPA? PLUNJER , 

“keluaran pabrik »HARTLAGE", negeri Djerman, 

3. AGOCREGAAT2-POMPA (didjalankan dengan listrik) 
. keluaran pabrik ,,SIHI”, negeri Belanda, 

PILIHAN JANG ra DARI BERMATJAM?2 KAPASITET. 

SN 1 

  

   

  

SAKIT KENTJING?? Darah nanah, 
kentjing - sedikit perih, dan sakit 
URUNOL tangg. dapat tulung f 12.— 
besar If 20— DARAH KOTOR?? 
Bisul yuka. gatel dil CERENOL “da 
pat bikin baik f 12.— besar f 20.— 
ZALF f “3— VITANOL “ PILLEN 
f 12— besar f 20—: badan dingin 
lekas tjapee (sexuele zwakte) tu. 
lang2 Me linu pinggang pecel. VI. 
TANOL tangg. bisa tulung RIGASTA 
PELLEN tahan lama (nikmat). SOR. 

FGALISTRI PILLEN f 12— hesar 
f 20— DARSALIN bikin isteri sing. 
2 Kenang tangg. diempol & Rp. 

SETAN ON ON (Men AONIDEID PILL.) bi- 
kia kulit “muka halus, bersih dan 
kentjeng untuk - orang muda mau. 
pun fua. Ini pil tidak melainkan 
untuk ketjantikan tetapi djuga bi. 
'Kin badan penat dan gara - 
tinggay muda. 1 ste1 R “— 
stel R. 35. — 
Prijsc. gratis. 
THIO GIOK GIEM De Ind Krujden 

Gatig Tengah 22 — Semarang 

  

  

Teks Indonesia 

The Story of d : 

ta Ker! 5 

Ba SAN 

TAYLOR 
P3 Sengeant. PAN BENIA 

AAN 
ML 
TU 

A33 Me ama SB 

Pa 
. Ohiginat Sersan Play by Roberi D. Andraws 

! : Directed by TAY GARNETT 

    
  

  

— Aduh.ht 11 

Two. -S-HADOW.. 
MEDICINE WAN 
OF TH' ZUMAHOS/ 
WHATS HAPPENINGP 
HOW IL GET Mane 

   

     

  

Roy Roscers, 

      

  
Tabib dari — Two Shadow! ! 

suku bangsa Zumahos! 
telah .terdjadi? Bagaimana 
dapat tiba disini? 

— Roy Rogers! Sahabatku! Se... 
dih ,aku melihat. kau disini! 

“ 

  
Apa fjangpat ini sampai kita mati, 

  

Tn MY FRIEND, IS WHERE 

ARE IN THE CAVERN OF 
SMOKING MESA . NEVER 
WILL “AERINJ THE SUN - 

: AIN 

a Sekati tiba disini, 

YOU'!RE WRONG, TWO- SHADOW. 
WORK UNTIL WE DIE,WE | THEREIS A WAY IN HERE... ANL 

PP” Teen GOT TO BEA WAY OUT 5 

Kita ada dibawah tanah 
aku Tak akan mungkin kita melihat sinar matahari lagi. 

   
  

temanku berarti kita Bara bekerdia ditem. 
di Smoking Mesa. 

-— Salah pendapatmu itu, Two Shadow, Ada djalan keluar disini. .,. 
1 harug kita tiari dialan keluar dari sini! ! 

' 

      

  

  

     

  

MLS SL SL LA LL AL LP A3 

' PENGUMUMAN 
Pergantian nama (alamat) 

N.V. SEDJAHTERA INDONESIAN TRADING UOY LTD. 
Dengan Acte Notaris R. M. Wiranto di Jogjakarta. 
Pada tanggal 7 Nopember 1951 telah diganti nama: 

N.V. Widjaja Indonesian Trading Coy. Ltd 
Dengan surat pengakuan dari Kementerian Perekonon 
Djawatan Perdagangan Djakarta pada tanggal 9 Djanuari 
No. 16 Imp/Btg/Pap/I sebagai: 

| IMPORLIR BENTENGGROEP 
Berkedudukan di: 

Kantor Pusat: SEMARANG Bodjong 8 — Telp. 341. 
Kantor tjabang: JOGJAKARTA Bedji 4 — Telp. 719, 

Kepada Instantie2 dan Organisasi2 jang bersangkutan “henkia 
mendjadikan periksa. 5 

5-3 N.V. WIDJAJA LTD. 

DIREKSI 

   
   

  

     

  

    
   

      

   

    

  

   

  

La 

“ Djalan Asam. Baru 31, 
Oke u U Djalan Djawa 81, 

Ujakarta, 

  

menjediakan untuk Hk tahui: 

»Sosialisme” 
oleh 

Sukarma.   

MA ae BL Producog by IRVING STARR : 

Ma TT 

  

  

Uraian djelas dan singkat, mudah difahamkan. 

Dari kata pendahuluan Bung Sjahrir: 
,/Fikiran konstruktif dan membangun dari pada mengupas dan 
memahamkan” 
Harga: Rp. 3,50 
Luar kota tambah ongkos kirim 10x 
Untuk toko Buku: 207c potongan, termasuk porto. 

  

Pemberi Tahun 
Perobahan nsmor Tilpon dari kita punja sambungan kantor 
mulai.tg. 21 JANUARI 1952 adalah: 

Semarang 2221 — Iill — 766 
N.V.H.-Mj. ,KHAY SENG 

Ijapkauking 8 — Semarang. 
Tn Ka 

    

LA mah 

as CITY CONCERN CINEMAS sae BEBAN | 
LUX 5.—7.—9.— Tinggal ini malam & Besok: (17 tah.) 

TOM NEAL BARBARA HALE 

» First Yank Into Tokyo” 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D. M.B. (seg. umur| 
The WONDER OfsWONDERSHOWSI! Walt: : Disney's 

.viake Mine: #MuUSIc oma Aneka Wara 
Musical fantasy jang menggemparkan dalam Technicolor ! 

  

  

pg 

    

  

INORA INI MALAM DO. M.B. fu. 13 tahun) 
Sa Tana | BAGIAN Ke 2 8 TAMAT On 
Berbareng — Buster CRABBE Jika Jean 'ROGERS 
ROYAL Ta aa Bara " 6,30 - 8,30 srlash Gordon 8 1 
    Roxy 7.— 9.— Ini Malam PREMIERE (13 Hn 

Ho, Jit, Chuun Chai,Lai ? 
(Kapan taka" datang lagi?) Besok malam 3 1 bara     

   
    

  

Rex Ini Malam Premiere Besar Tanam (17 tahun) 
"Fred Astdire ... — .' Lucille Ball ””— Lucille Bremer# ., 

5 Bsther Williams  — Judy Garland “ (Kathryn Grayson 
TTS Red Skelton — — Gene Kelly sr | Cyd d Charisse EAP, 
2 Lena Horne — 36 William! Powellff — Faoney Bete al ) 

M-G-M$ . e 

JDiagalan" 

INI MALAM 

“PREMIERE , 
15, mu 

TM 

LG. —#& 

ad Mona Pem gunan Pena ama ABINI-E ba (13 Tahun) AL 

TINGGAL SEDIKIT MALAM SADJA! 
“pORION"E5.. 7.090 TUT th. Metropole”5.-7.-9.. (13 th.) 
Hedy 'Lamarr — Joan ) era Johany WEISMULLER . 

al Without Pass ot Maureen O'SULLIVAN dn 

Alat Yak punja LK sTarzan bscaps', eat 

  

       

  

 



    
   

                

   

   

  

KN aan hagian 
“ang Ab 19,844 
mendjamin keamanan 

    

   

   
   

    

Inja dilapangan pertanian. 

alan untuk mengatasi te 
'djumlah penduduk jang 

1 lama makin mendjadi 
t itu djika dibandingkan 

engan produksi bahan maka- 
an dalam negeri. Meskipun 
etiap alat jang ada padanja 

dipergunakannja, namun In 
a masih akan membutuhkan | 

Isekedar bantuan dari Amerika 
guna menjelesaikan Le Kap 

1 

m anggaran belandja jang 
jukan oleh Truman itu sen 
terdapat keterangan seba 

kut. 
Dana2 untuk keenam hegara 

2 Idi Asia Tenggara itu ( jakni Re 

-hbublik Tiongkok nasionalis di 

“. (Taiwan, Pilipina, negara2 seri- 
   
   

    

   
   

    

   

  

   
   

    
   

      

   

    

    

   

  

   
   
   

  

    
    
   
   
   

  

   
    
   
    
   
   

    

    

   
   

       

    
   
    

    

  

   

    
   
   

    

  

    
   
    
   

      

   

    

   

  

   
     
   
    
    
   
     
   

  

   
   
    
        

    

   
   
   
   
   
    
    
   
   
   
   
    

        

   

  

   
     

     
   

  

   
   
   

  

   

    

   

    

  

   
   
   

  

   

rima baik Ameri R3 
g andjang”, jang meli- 

but diatas, serta | “meletakkan t 
sua'u dasar jang) teguh, diatas 

tadi akan danat 

Ba “Piliping sdan Mu! 
hai, serta bantuan eko- 

Inesia, 

ba | untuk Keperluan: 

sfbanjakan barang2 modal) 

kat Indo Tjina, Birma, Indo - 
dan Muang Thai), di 

| minta djumlah2 jang tertentu 

—, TRUMAN — 

| 1-projek2 jang terutama ter 
letak dilapangan pertanian, ke 
sehatan rakjat, : pengangkutan 
dan .meringankan penderitaan 
sebagai akibat perang, 

2. barang2 perdagangan (ke 
dan 

persediaan2 untuk pendinalan, 
guna mempertahankan pers 
diaan pokok dan untuk menda 
patkan harga lawannja didalam | 
mata uang setempat, jakni utk 

keperluan membiajai projek2 
itu: 

3. bantuan kepada rentjana2 
bantuan militer, dalam mana 
pertama-tama termasuk pema-' 
kaian bersama daripada hasil2 

"ininiak tanah dan: makanan un 
tuk keperluan tentara “demiki 
zn pula bahan2 konstruksi jg 
tertentu bagi pembuatan ben- 
teng2 dan lapangan2 terbang, 
dan keduanja, barang2 perdaga 

  

Ibatan2 dan pelabuha Sad 1 : : 

nga jang Jaa diajual 

ugan jang & tekanan Ka asi d 

nistis sebagai ski Sabat” usaha2-di      

nja, projek2 lainnj 
ting bagi usaha k 
bagai pembuatan dj: 

Didalam anggaran belandja 
tadi 

  

kan negara2     
hatan dan pengangkutan, 

baikan tingkat penghidupan di 
daerah2 jang “ terkebelakang 
|perkembangannja”. 

'djasama bilateral dilapangan 
tehnik guna membantu pemerin | 

tah2 didaerah2 jang terkebela- | 
dalam usahanja untuk | kang 

menjingkirkan 'rintangan2 jg 
pada waktu ini menghambat 
perkembangan ekonomi dinege- 
ri mereka masing2: Terutama 

guna (L 

iapangan militer, Tg 2 

Timur Dekut. i 

selandjutnja dikatakan, | 
bahwa dana2 jang diperuntuk- in 

Timur Dekat itu t 
dimaksudkan untuk keperluan 
.projek2 jang terutama terle- | 
tak dilapangan pertanian, anal 4 

an k: 

djuga untuk keperluan rentja- | 
na2 jang ditudjukan kearah per| 

    

Didalam ji 
'usaha ini termasuk djuga ,,ker |    

  

  

  

    

  

      

      

      

     

      

     

  

    

  

    
    

    

   

   

  

     
   

  

   

  

  

    akan diperhatikan naat produk. 

si makanan. 

Usaha? lainnja. 
Tudjuan2 lainnja jang telah dise. 

adalah: pembiajaan daripada pengi- 
riman2 bekas dari barang2 jang de. 
ngan sukarela dki mkan melalui 
laut guna merir NX penderitaan 
ditempat2. jang tertentu: rentiana 
pertukaran mahasswa berdasarkan 
mang orang2 jang terpilih dari 
Tiongkok dan Korea” iiapat menem 
puh peladjaran atau memberi pela. 
Gjaran di Amerika “Serikat: pembe- 
Yian sumbangan kepada kantor PBB 
untuk pembangunan di Korea. Oleh 
kantor tersebut telah disusun suatu 
rentjana bagi pembangunan neger', 
setelah berachirnja permusuhan, 24 
Anggota PBB telah menjaiggupkan 
akan ,memberikan sumbangamria se- 
diumlah total 250 djuta dolar. 162. 
500.000 “Dollar “dari diumlah ni 
akan disumbangkan oleh Amerika 
Serikat sendiri. 

Walaupun anggaran belandja ur 
tuk tahun -padjak jang akan berla- 
ku bulan Djuli jia.d, sampai bu- 
lan Djuli tahun 1953 tidak meng 
gambarkan angka2 bagi bagian2: 

masing2, akan tetapi bagi tahun pa 

Rapat dikabarkan, bahwa menurut | 
taksiran sedjumlah total 952982925 | 
ekan ternjata telah d'pergunakan 

ji antuk keperluan. bantuan kepada 
| Asia dan daerah Pasifik. 659.646.298 | 
Dollar daripada djumlah diatas itu 
menurut taksiran akan telah dike 

    
Juatkan untuk keperluan bantuan 
mil ter, 243.135.793 dollar untuk ke- 
perluan bantuan - ekovomi ' dan 
50.200.888 dollar “untuk Keperluan 

- | kantor PBB untuk pembaagunan 
Korea. (Pia) 5 « 

  
PENGAWASAN TENAGA 
ATOM AMERIKA. .i 

Panitia untuk tenaga atom 
| Amerika pada hari Minggu me 
agumumkan, bahwa akan diam 

Ibil langkah2 jang positif atk 
| mentjegah ikut sertanja nega 
ra2 jang dikuasai deh komunis 
me dalam projek? atom Ameri 
ka. Sebab sesuatu risiko dalam 

| hal in? tidak akam sesuai dgn 
: Pan ingan keamanan -nasio 
na. 

    

  
an an edi 

sap 

 barnja atas saran Aya ana 

52 Haa 
Pohon :- 

Telah Ditanam Di La 
| kiang Tabuo Ji 
ENURUT RENTJANA pe 
merintah propinsi Che- 

! kiang, Tiongkok timur dalam 
Isempo 15 tahun jang akan 
V Ana ini tanah seluas lebih dari 

Imerupakan tanah pegunungan 
jang kosong, akan ditanami de 

1 ngan pohon2. Diumumkan bah- 
Iwa selama tahun 1951 “sudah 
ada lebih dari 52 djuta batang 

Ipohon ditanam dipropinsi tadi, 

Ga 

jang . sekarang djuta ha., 

Jan tahun 1952 ini djumlah ta 
Idi akan mendjadi dua kali lipat. 

Kaum “petani di Chekiang 
dah menginsafi “betapa pen- 
gnja adanja hutan,” sebagai 

| Sumber kaju jang akan dipakai 
'penglaksanaan rentjana 
bri jad. Diseluruh Che- 

'kini telah didirikan ri- 
perhimpunan pelindung 
dan regu2 pelindung-hu 
Amtara—NCNA). 

'— Pendidikan dimusim 

dingin bagi pe-' 

tani2 di RRT. | 

,seajar bulan Desember il. lebih 
0 djuta petani telah mentjatatkan | 

“dimnja untuk beladiar pada seko. | 

sai menjusun rentjana undang2 dasar baru, ja kini 
| sedang dipeladjari oleh Radja. Panitia tadi diketuai oleh men 

' teri kehakiman, Undang? dasar baru tadi pada umumnja ber- | 
| dasarkan undang? dasar tahun 1982, jaitu undang? dasar jang 

kini berlaku lagi setelah pere 
lan jl, Dalam pada itu dikemukakan Tn amandemen, ka ka 

i 

Akan sama. 

'vub Muang Thai 
Usul Utk. Merobahnja: Bere 
. Partai2 Asal Bukan Partai Kominis 
$ gua PANITYA pemerintah Muang Thai telah sele 

ng 

butan kekuasaan 

tk 

Saran2 tadi ialah: “ 
1. Supaja Radja diberi hak 

istimewa untuk memilih ang- 
gcta2 Dewan Negara. 

2 Supaja djumlah anggota 
parlemen jang dipilih, Na 
ngi. 

3. Supaja anggota2 ba 
Radja djangan ditempatkan di- 
luar (diatas) segala urusan po 
litik, gebagaimana sekarang 

berlakii. 
Permintaan Radja nomor 1 

dan 3 tadi telah disetudjui oleh 
pemerintah dan : dan pan 
dalam rentjana undang2 dasar 

baru. Akan tetapi permintaan | 
kedua hanja sebagian sadja di 
kabulkan. Rentjana baru ini 
masih mengandung suatu cladu- 
sule sementara, jang mengata- 

kan bahwa didalam tempo 10 
tahun j.a.d. ini parlemen mas'h 
akan terdiri dari anggota2 ,,g0 
longam satu” dan ,,golongan 2”. 

Anggota2 ,,golongan 1” tadi 

akan dipilih setjara langsung 
oleh para pemilih sedangkan 
.golongan 2” diangkat atas na- 
ma radja. Djumlah mereka     

ah2 musim dingin di Tiongkok Ti. | 

sar dari pada di musim dingin 

Dengan gat telah diadakan lati- 
09 pula bagi beribu.ribu guru ig. 

jar pada sgkolah2 .itu 
permulaan bulan Nopember 

Para guru? itu terutama d'ambil 

orang9 jang tadinfa telah sedi- 

njak mempuniai pendidikan 
dari tiap desa. Para petani 

endapat peladjaran menulis 
itung dan memberikan penera. 

ngan kepada mereka tentang keada, 

ea T tanah air mereka dewasa ini. 

  

mur. Di bagian Utara propinsi Kijang ' 
su, diumlah petani jane mentjatat. 
ken dirj adalah tiga kali lebih 'be- 

Rentjang undang2 baru, ini 
| akan. memperbolehkan  didiri- 
| kannja partaig politik akan te- 
tapi akan disusun sedemikian 
hingga Partai Komunis tak 
mungkin dibentuk. Partai Ko- 
munis baru akan boleh. diben- 
tuk sesudah 10 tahun. Sedjak 
perebutan kekuasaan tahun jl, 
segala partai telah dilarang, 
Tetapi sebelum perebutan “ke- 
kuasaan #tupum tidak “mempu- 
njai kedudukan hukum, tidak 
pernah ditetapkan dengan un- 
damg2 gan 'hanja ada menurut 
konvensi politik sadja. (Anta- 

butkan bagi dana2 jang diminta itu j 

Djak jang akan habis berlaku ini! 

  

    
    
    
        
      

   

    

   

   

“Tuna Masukin! PSI Dim Pemerantah 
"| Dim Rangkalan2 Koalisi Partai Politik |, 

. Keterangan Sjahrir. 
i 

Partai Sosialis Indonesia jang 
bulan depan itu tetapi belur 
dari partai? sosialis 

semua akan dapat datang. 

Leninisme Di? 
Tjechoslovakia 
tania !ING dengan hari 

ulang tahun meninggainja 
Lenin, ,Rravfa” hari “Minggu 

jl. muat sebaah karangan cieh 
Vai ay Mopbtsky, AnBKOL 
Adtar Partai 

    

  

re   
| ninisme dinegeri tadi Dikata 
sannja bahwa pendidikan 0. 

| dilangsungkan bersamaan dgn. 
| dilakukanja pemberantasan 
bisa2 idesrogi Masaryk (presi 
Ten Tjekoslowakia jang perta- 
ma) dan Benes, sisa? sosial-de 
mokratisme, bekas2 'fisafat ber) 
djais ketjil, “pengaruit “geredja 
jang reaksioner, aliran? kosme 
Solitanisme, ziorisme, chauy inis 
me. 

| Diantara hasil2 jang “tertja- 
poi selama: tahun 1961, Ko- 

kanja kedok dan 
'pengchianat2” 
oleh agen? 'imperialis seperti 
Slansky, Clementis, Suermova, 

jang berusaha merobohkan par 
tai Komunis dari dalam. 

Dikatakannja bahwa dalam 
waktu jang singkat sesudah 

,musuh2 

| membuka kedok pengchianat2 
dan komplotan2 tadi, Tjekoslo- 
wakia ,madju dengan langkah , 
seribu” diatas djalan jang me- 
nudju kearah penguasaan . pe- 
ngalaman Sovjet dan memper- 
kuat kerdja-sama Tjekoslowa- 
kia dan . Sovjet Uni, disegaia 
lapangan kehidupan. (Antara- 
TN     
Djerman Barat 
Dan'Nazi-isme: 
Umumrja Rakjat Tidak! 
Menentang: Keterangan) 
| a12 Me 

OMISARIS TINGGI Ameri. 
ka Serikat di Djerman Ba- 

   

rat, Johr MeCloy, mengatakan ha 
dalam pidato Simuka para Maha 
siswa balai perguruan! di-Frei 
Yurg, bahwa sikap Wei “ad 
dari pendudak Djerman! Barat Bar 
terhadap kebangkitan “kerabati 
Nazisme ita merupakan ,,bahaja 
jang njata.” Dalam pengukuran 
pendapat umum, jang diseleng- 
garakan oleh komisariat tinggi 
Amerika terbukti bahwa hanja 
seorang diartara /tiap2 H orang 
Djerman sadja jang menjata- 
kan, bahwa ia akan berusaha se 
keras2nja untuk memberantas 
'timbulnja, kerabali Partai Nazi. 
| Aanja kira2 134, sadja jang 
akan menjokong gerakan Neo- 
Nazis, hingga tidak segera tim 
bul bahaja, Akan tetapi jang 
berbahaja ialah bhw, berdjuta2 
crang Djerwan bersikap apatis. 

Persentase pro, anti 

atau masa bodoh. 
MeCloy seterusnj, mengu- 

mumkan djawaban2 jang diberi 
atas pertanjaan dalam pengu- 
-kuran pendapat umum tadi ja- 
itu: ,Andaikata di Djerman | 
Barat bangkit suatu “partai 
baru seperti Partai Nazi dan 
berkuasa. bagaimana sikap- 
mu? 9 $6 

Jang mendjawab ,,saja akan 
berbuat segala sesuatu untuk 
mentjegahnja — 204: , Saja ti 
dak akan suka, tetapi tidak 
akan berbuat sesuatu untuk 
mentjegahnja” —- 3046: Saja 
tidak perduli” — 234, Saja 
lingin hal itu terdjadi, tetapi 
saja tak akan berbuat sesuatu 
— 10X: Saja akan menjam- 
butnja dengan gembira dan 
akan berusaha sekuat tenaga 

luntuk menjokongnja” — 349,   ra), 
an il sh 

(Tidak punja pendapat — 1496: 
g 

    

sosialis ibu, Karena kebetulan” 
mengadakan pula pertemuannja 
“hampir bersamaan dengan kongres 

31 Demikian St. Sjahrir, ketua | 
PSI menerangkan atas perta- 

Sinaris ajokes. G | 

aja | Wakis. mengenai pendidik” 

petsky mengemukakan terbu- Fi 

jang dipimpin | 

Mba aa 

8 EMANG "KEPADA PARTAI2 sosialis di Asia Tenggara | 

telah dikirimkan undangan buat 
“akan d 
diperoleh bagaimana djawaban 

penganaia an 
di Bandung dlm 

Tea, -akan 
masing? pada waktu” jang 

PSI, mungkin Sekali tidak 

njaan sampai dimana benarnja | 
kabar2 bahwa kongres PSI di 
Bandung. p “tanggal 12-2 

jad. itu nanti akan merupakan 
konperensi - pendahuluan dari 
konperensi partai2 sosialis se- 

Asia Tenggara Tentang pendi- 
rian politik luar negeri. dari 
partai? sosialis didalam - ling- 
kungan Tan Tenggara ini, .Sjah 

ps 

  

rir menerangkan, bahwa pada 
umumnja pendirian ini adalah 
bersamaan, jang. terdapat per- 
bedaan adalah umpamanja me- 
ngenai RRT, dimana Par- 
ta: Sesia “Djepang ' mempu- 
En pendirian jang lain “dari 

jang didalam: hal in pendi- 
Dag ja cama dengam Par'ai So 

“Bima Tetap: hal2 ini 
isebabkan djuga cleh 

-ogdaan di negara masing2 ka 
NI lagi. 

  
  

    

  

Soal ikut serta 
dim Pemerintahaa. 

Ditanja mengenai soal turut 
masuknja PSI kedalam -peme- 
rintahan Indonesia sekiranja 
terdjadi sesuatu pertukaran ka 
Dinet dimasa dekat ini, Sjahrir 
menerangkan, bahwa. bagi PSI 
selagi beluri diadakan pemilih- 
an umum diIndonesia, “turut 
masuknja PSI: kedalam peme- 
rintahan dalam rangkaian koa- 

Iisi partai2 politik Hu adalah 
»Soal prinsipil”. Djika pemili- 

umum telah diadakan, di 
mana suatu “ parlemen jang 
pungguh2. Mentjermijkin iper- 
ye Bh telah dapat 

  

lah lebih besar adanja kemung 
kiman koalisi partai2 dalam pe 
merintahan itu. 
Maka itu, demikian Sjahrir, 

kita . “turut. meng ingini supaja 
pemilihan umum ini dapat sege 
ra diadakan, walaupun kita ta 
hu bahwa pemilihan umum jg 
pertama. itu belumlah nanti 
akan dapat- memberikan setju- 
kupnja tjermin perbandingan 
aliran2 itu. h 54 

    
Korban 

Singkong ' 7 
Didaerah Beras Tapi 

Rakjatrja Tak Mampu 
. Beli Beras 

ARU2 INI didaerah Tjom 
preng, katjamatan Pusa- 

kanegara, kawedanan  Pamanu 
kan, Kabupaten Subang, 
orang penduduk mati karena 
makan singkong (puhung) be 
tatjun. Daerah Tjompreng, se 
Ta gudang beras ' pertama 
didaeran Krawang-Timur, pada 
musim patjeklik sekarang ini se 
dang mengalami bahaja  kela 

diantara kebanjakan penduduk 
jang tidak mampu membeli be- 
ras mahal terpaksa - memakan 
ubi dan singkong atau gaplek 
Berapa ..banjaknja, penduduk 
jang sedang menderita kelapa 
ran didaerah ini Pen diketa.. 

(hui. (Antara),   
“ 
“ 

      

M3 UNGKIN NONJA nartati 
3YF bertanja diri: ,,Bagaimana 
Kah mungkin njonja A, jg oh 

Ikerdja berat dirumah. 'mentju- 

ji: memasak dsb toh tangannja 
tetap Dek halus kulitnja dan 

» 

- Memang, tangan jg terpeliha 
ra baik, merupakan suatu ,.cna 
zanah” jg berharga bagi. "tiap 
njonja-rumah-tangga, dan is 
memang seharusnja ilikinja 
pulla sekalipun ia harus Kerdja 
beray menjelenggarakan Soal 
rumah tangga. Malahan djustru 

Ipekerdjaan rumah tangga — 
mentjutji, masak dsb — jang 
gampang merusak ketjan" ikan 
"tangan jg semula, seharusnja   

kdikirimkan dari tempat 

: dengan | jang. 
Lan baik dari sekarang, distiu 

6 

naran karena  memuntjaknja 
harga beras disana, sehingga 

malahan harus didjadikan doro 
ngan untuk memelihara tangan 

hitu sebaik-baiknja, agar ketjan 
Da tangan tadi tetap terpeli 

ara, 

memang menarik sekali. Dan 
tiap wanita bisa memilikinja, 
asal ia mau berusaha. Kita da 
lam zaman modern ini tidak 
lagi menganggap tangan 'arg 
empuk, lemas sebagai tangan 
jang ideaal, jang betul2 tjan- 
tik. Tetapi malahan sebaliknja. 
Naa kita sekarang sudah 

Surat Kaleng 
“Disampaikan Kepada 

:.PM Sukiman9 Dan .: 

Menteri2 Lainnja' 

» ARU SEKARANG diketa 
hui bahwa 5 orang ang- 

gota kabinet telah menerima su 
rat kaleng dari sesuatu golo- 
ngan jang tertentu dari Djawa 
Tengah berhubung dengan pem 
berontakan bataljon 426, Surat 
kaleng itu aslinjja dikirimkan 
kepada perdana menteri Suki- 
man, sedangkan tembusanuja 
dikirimkan kepara menteri? 
Sewaka, Wibisono, Sjamsjud- 
din, dan Wachid Hasjim. 

Menurut kabar, 

  

surat2 itu 

tidak sama di Djawa “Tengah, 
misalnja ada jang dari Semax 
rang. atau Pekalongan. . Didax 
lam surat kaleng itu pemerin- 
tah Sukiman dituduh memban- 
tu pemberontak dan diandjur- 
kan agar pemerintah berbuat 
dan bertindak tegas. Diminta- 
nja dalam surat itu, bahwa ka- 
lau sekiramia tidaksanggup men 
djalankan tugasnja mereka ber 
sedia mengambil.over pekerdja 
|an pemerintah itu. (Pia-Pdm). 

Pemilihan 
Di Muang Thai 
ARTAWAN ANTARA 
Bangkok. mengfabariu, 

bahwa pada tgl. 26 Febr, jad., 
diseluruh Muang Thai akan ui- 
lakukan pemilihan umum, dan 
hingga kini dipropinsi2 Thai jg. 
berdjumlah “2 itu sudah ada 
hampir 500 orang jang diadju- 
kan sebagai tjalon anggota par 
lemen. Menurut undang? pemi | 
lihan jang baru, tiap2 150.009 
orang akan diwakili oleh 3se- 
orang, sedangkan djumlah ang | 
gesta madjelis rendah semuanja | 
akan ada 123 orang. 

. Sajap' 'Kiri 
(Buruh Inggris 
Menuntut" ag 'Ke- 
luar Dari "Perdjandjian 

Frisco 
saj AJAP KIRI dari fihak op- 

posisi Partai Buruh Ingge 
ris hendak menuntut supaja 
Inggeris menarik diri dari Per 
djandjian Perdamaian dengan 
Djepang, sebagai protes terha- 
dap: pernjataan pemerintah Dje 
panz baru? iri, jang bermaksud 
hendak mengadakan hubungan? 
diplomatik dengan - pemerintah 
Tiongkok Nasionalis di Taiwan. 

Gi | 

Permintaan tersebut akan 
dimadjukan dalam sidang Ma- 
djelis Rendah minggu jang 
akan datang Pada hari Senin 
kepada sekretariat telah di- 
sampaikan sebuah resolusi jang 
ditanda tangani oleh 6 orang 

dari sajap kiri Partai Buruh, 
“jjang pokoknja minta kepada, pe 
merintah supaja segera mena 
rik diri dari Perdjandjian Per 
damaian dengan Djepang, Ha 
rold Davies, pengusul resolusi 
tersebut, mengatakan, bahwa 
pengakuan Djepang terhadap 
pemerintah Tiongkok Nasiona- 
lis merupakan pelanggaran se 
mangat Perdjandjian Perda- 
maian dengan Djepang.. (Anta 
ra-Reuter). 

— Rombongan Inggeris terdiri 
atas 13 orang, jang berkewadji 
ban mempeladjari produksi 
alat2 sendjata A.S. pada hari 
Minggu telah sampai di New 
York. Rombongan ini akan tin9 
gal di A.S, selama 1 bulan aan   bual! 

“Tangan jang terpelihara baik | 

jang | 

  

nakan dalam pekerdjaan ru- 
mah tangga dan djustru xare 
na itu Sering kena sabun, air 
dingin atau panas, perlu sering 
sering digosok2 dengan minjak 
lotion. Sabun dan air tadi, hia 

di kering, -achirnja menjebab- 
kan tangan mendjadi “kerut2- 

en”. Untuk mentjegah ini, ta- 
ngan “harus sering dipidjat2 
dan digosok dengan lotion. Dja 
nganlah lupa, njonja  djuga 
menggunakan lijnolie buat me 
midjat dan menggosok2 ta- 

ngan njonja.   

    

      

PN Ta Sanpe DATA RN 
- 

  

femelihara Tangan 
— Oleh: Helen Follett — 

berlainan. Tangan jang kuat, 
sintal dan “kentjeng” kulitnja, 
tetapi tetap halus, itulah jang 
kita namakan tangan tjantik. 
Tangan kita, jg sering kita gu 

Sebaiknja tangan Maa dja 
ngan terlalu sering kena air di 

ngin. Sebab air ding 1 tak 

njedot “minjak2 alam” ja 
terdapat dalam kulit tangan. 
Akibatnja membikin . tangan 
mendjadi kering kasar. ' 

Kalau massage tangan terse 
but atas tadi sering2 njonja 

  

   

  

| kerdjakan, jokinlah bahwa ta 
sanja membikin tangan mendja ngan njonja pasti akan tetap 

“muda, 

dan menarik, 

Tangan jang terpeliha- 

ra dan kadang2 ditam- 

bah manicure, merupa- 

kan chazanah jang ber-e   harga bagi tiap wanita. 

  

  
    
menterian PPK Sadarjun. 

8 8 

Dalam kata pembukaannja, 
njonja Kartowijono, kepala ba- 

| gian Kew anitaan djawatan pen- 

| didikan masjarakas antara lain 

mengemukakan, bahwa pendi- 
didesa2 | 

Kini makin jama makin terasa ! 

keperluannja, lebih2 mengingat 
makin meningkatnja djumlah2 

wanita jang dalam tahun2 jang | 

achir ini menammatkan pela- 
djarannja dari sekolah -raKjat. 
Tidaklah dapat dipertanggung 

| djawabkan, bilamana ' w: 
ini tidak diberi bimbingan dan 
pendidikan, demikian njonja 

| Kartowijono, 

| Menteri pendidikan dalam ka 
|ta sambutannja menjatakan ke 
| gembiraannja, bahwa: la'ihan 
' itu, meskipun hanja satu ming 
' gu lamanja, dapaj diselengga- 
| yakan, mengingat akan penting 
nja tugas jang diberikan ke- 
pada para penilik itu, 

  
Pada masa ini, masjarakat 

kita sedang dalam peralihan, 
tidak hanja peralihan dari ma- 
sjarakat “kolonial “kepada ma- 

sjaraKat merdeka, tetapi perali 
han dalam sifat masjarakat pa- 
da umumnja: masjarakat jang 
baru gadja timbul dari pergola- 
kan jang dahsjat, jang . belum 
pula dapat mengalami suasana 
jang biasa. Meskipun belum 
dapat kita mengatakan adanja 
suatu decadentie, tetapi sema- 
ngat jang ada sekarang belum 
Serupa apa jang kita kehendaki. 
Haruslah kita setjepat mungsin 
berganti achlak, ' kembalikan 
rasa tanggung-djawab seperti 
wak'u merebut kemerdekaan”, 
demikian antara lain pesanan 
menteri Wongsonegoro. Selan- 
djutnja beliau mengharap, agar 
para penilik jang mengikuti la- 
tihan itu dapat menarik hikmah 
dari peladjaran jang mereka 
terima kanti 

Latihan itu akam  berlang- 
Sung satu minggu lamanja, se- 
dangkan mafa-peladjaran anta- 
ranja ialah pemberantasan bu- 
tahuruf. maKanan rakjat, kese- 
ha'an rakiat dan ilmu kemasja 
rakatan. (Pia). 

23 ORANG LUKA? KARENA 

LEWAKAN BOM PLASTIK DI 

SAIGON, 

Diberbagai tempat dikota Sai 
gon hari Senin telah terdjadi 
ledakan2 bom plastik, jang dii 
kat pada sepeda2, Sebagai aki 
batnja. 28 orang bangsa Viet 
nam mendapat luka2. Bom plas   tik tadi adalah bom waktu, se 

dikirim menuru, rentjana Mu- dangkan sepeda2 tadi aitaruh 
Securty Agency (Badan | dipinggir djalan. 

: Keamanan Bersama), 
Demikian di 

umumkan oleh polisi, 

Ae BKR an Td 

-. 
Ke 

Pegangsaan “gi 

  

— John Foster Dulles pada ha 
ri Senin mendesak supaja Per- 

memberikan djaminan kepada 
Panitia Urusan Luar Negeri Se 
nat, bahwa Djepang sangat an 
ti-komunis dan akan merupa- 
kan sekutu Amerika Serikat 1g 
berharga. « 5 

— Sedjumlah 1.617 La 
dan opsir dari Afrika pada ha 
ri Senin telah tiba di Singapu' 

dengan pasukan2 Commonwe: 
Jalth dalam melakukan operasi? 
"anti-bandit” di Malaya, Mere 
ka adalah dari bataljon pefta 
ma Nyasaland dan batxijon ke- 

rang dunia ke-2. 
— Penduduk desa Gunungpi- 
tjung kawedanan Tjibunglang 
(Bogor), baru2 ini telah sele 
sai dengan pembuatan dilan 
baru jang lebarnja tiga meter 
dan pandijangnja enam 'kilome 
ter. Baru2 ini, djalan jang be 

desa tersebut, telah dibuka de 
ngan resmi, Hadir tantara lain 
bupati Bogor. 

Djanuari 52 — telah dimulai: 

reta api tjepat-impat (4 kali: 
sehari) Djakarta — Tenan 
dan sebaliknja gai Purwakaf 
ta. 

menteri Iuar negeri dalan ka 
binet Natsir ja tinggal dige- 
Clung Medan Merdeka Barat 15. 
Hari Senin kemarin mr. Roem. 
pindah ke Djalan Mampang 58, 
Djakarta. 

Tah Bulgaria pada hari Senen' 
ini menuduh pemerintah Turki 
telah merobah negerinja men- 

hadap Bulgaria, demikian dika 
barkan oleh "Tass” dari Sofia. 
— Dengan resmi diumumkan gi 
London, bahwa konperensi pa- 

ra menterj keuangan Common:   wealth berachir pada Senin ms 
lari, 

ra, untuk menggabungkan diri . 

tampak Nagan Ket, 

PendidikanWanita . 
Makin .Lama Makin: Perlu Dirasa: 

Terutama Di-Desa2 “ 
Na Latihan Pendidikan Masiarakat, 

pRTEMPAT DI Gedung proklamasi”, 
mur 56 Djakarta pada ha ri Senen pagi telah dibuka dgn. 

resmi latihan penilik wanita dari Djawatan Pendidikan Misja 
rakat kementerian PPK bagian “anita Hadir antaranja men- 
teri PPK mr. Wongsonegoro, Sekretaris djenderal kementeri- 
an PPK mr, Hadi, Kepala djawatan pendidikan masjarakat ke- 

dijandjian Perdamaian dengan 
Djepang segera diratifisir, dan 

3 Kenya, dan veteran2 dari Pe ag 

Sar artinja bagi perekonomian 

— Sesuai rentjana“ hari tg » 

dengan “resmi perdjalanan ke' 

— Sedjak mr. Rocin an 5 

djjadi pangkalan agressi ter- 
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