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Kepada New-comers Utk Atar Pemesa. 
| nan Pemerentah Dgn Sisteem 

: — »Free Fight” Ka 
— Oleh Korresponden Sendiri — 

"3 

     
    
   
   

  

ah pula mengamb 
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Targk 
sDi Mesir 

101 Orang Sipil Telah 

Ditangkap: Penga- 

singan Di Sinai 

MENTERI urusan keamanan 
Mesir Fouad Galal hari Senen 
menerangkan bahwa hingga kini 
telah ditangl 101 orang sipil 
dalam gerakan2 jang dilakukan 
terhadap mereka jang ,.harus ber 
tanggung djawab atas kegiatan2 
subversif”. Pada hari Minggunja 
telah ditangkap 25 orang opsir 
tentara. Diterangkan lebih lan- 
djut bahwa diantara orang2 sipil 
jang ditangkap tadi terdapat 48 
orang komunis, 39 ditjurigai mem 
punjai perhubungan dgn kaum 
politik luar negeri dan 14 orang 
politici. Nama2 terpenting jang 
termuat dalam daftar tangkapan 
antaranja dari bekas mangkubumi 
Rashid Mehanna, pangeran Ab- 
bas Halim, seorang keponakan 
bekas radja Farouk dan Fouad 
Siradjuddin bekas sekretaris djen 
deral partai Wafd. 

Selain 101 tangkapan sipil dan 
29 anggota tentara tadi, telah di- 
tahan dalam kamp2 pendidikan 
87 orang mahasiswa, demikian 
menteri jang menegaskan selan- 
djutnja bahwa antara bekas radja 
Farouk dengan para 'agitator ti- 
dak ada hubunganvapa2. 

SELAIN DARI pada keputusan jang telah ditetapkan oleh " 
Jaitu menghukum setjara administratip par: 

licensi jang telah prpah kita kabarkan, 

ungi dan memperkuat pada Newcomers ja 

erintah dari luar negeri. Demikian ketegasan 
bersangkutan di Kementerian Per- 

k ra kepada kita. Selandjutnja diterangkan, bahwa dengan 
NN ini, seluruh importir Indonesia dapat ikut serta. 
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Edisi SORE 
DENGAN BERITA? TERACRNIR 
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2-Groep 
Dihapuskan | mm 

Diganti Egi Fomberian Hak Monopoli 

|. Newco- 

maka kini 
tindakan dan keputusan baru da 

ing tjakap 
monopoli kepada mereka itu me-     

Untuk mendapatkan pesanan pe- di Bangkok. untuk merundingkan 

merintah ini, maka pemerintah akan: 
mempergunakan sistem Freefight di 
antara para importir: Indonesia itu. 
Dengan perkataan lain, para impor-   

    

  

Sebuah pemandangan dalam konperensi FAO jang baru' ini diadakan 

lumumnja, di Asia-Tenggara chususnja. Pada konperensi tadi Indonesit 
diwakili oleh duta kita di Bangkok, Pangeran Harjo Bintoro (no. 4 dar. 

kiri). 
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an me: |Dunia Luar Telah Melakukan 
(Tindakan? Jg Bisa Timbulkan 

| Taufan Dikelak Hari 
(Bambang Sugeng Andjurkan Supaja 
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Dalam pertjakapan dengan ,,An- 

tara” Sugeng terangkan, bahwa 
waktu mula2 pegang djabatan KS 
AD terasa ada jang sedikit tak lan 
tjar dikalangan Angkatan Darat, 
tapi kini menurut pendapatnja, se 

Se mua itu sudah tidak ada. Sugeng 

situasi. bahan makanan di dunia   
  

pesanan pemerintah ixu. 
|. Perlu diketahui, selama Kita mer- 
deka ini, pesanan pemerintah itu 
djatuh seluruhnja ketangan para im- 
portir Asing jg disebutkan” djuga 
Big Five. Dalam tindakan pemerin- 
tah mempergunakan tenaga Importir 
Asing ini, telah banjak masuk pro- 
tes dari pada Newcomers. 

Sitem Bentenggroep di- 
: hapuskan. 
Selandjutnja kita mendapat ke- 

terangan, dengan berlakunja sis- 
tem baru ini maka sistem lama 
jang dinamakan ,,bentenggroep” 
jang didalamnja ter gabung lebih 
kurang sebanjak 680 Newcomers 
otomatis dihapuskan. Penghapu- 
san Bentenggroep ini sebenarnja 
telah berdjalan semeadjak pcme- 
rintah mengambil tindakan de- 
ngan peraturan import baru jang 
Degan pada bulan Augustus 
jl itu. » 

mengandung kehendak2 agresif. 

melenjapkan sebah2 ketsgangan 
lombaan persendjataan. 

satuan bangsa2 Eropa. 

Reaksi dari para New- 
comers. 5 

Didalam pertjakapan singkat jang 
kita adakan dengan beberapa peda- 
gang dan pemimpin organisasi New- 

comers, seperti Sekretaris Diende- 
ral Dewan Ekonomi Indonesia Pu- 
sat. .S. Tedjasukmana menegaskan 
bahwa tindakan pemerintah ini par 
pokoknja dapat kami menjetud 
nja. Pun begitu pula dengan bc 
kunja sistem Freefight 
ini, maka diantara Neweomers 

Penjelesaian 
Soal Korea 

Akan Diadakan Usaha Ba- 
ru Oleh Delegasi Indon. 

Didapat kabar dari . kalangan pe- 
merintah, bahwa oleh delegasi Indo 
nesia pada P.B.B. segera: akan diada 
kan lagi usaha baru untuk  berttin- 
dak sebagai “orang perantara bagi 

    

    

dalam seal 
ser     

Dikabarkan lebih landjut bah- 

menandjung Sinai. Achirnja dite- 
gaskan oleh menteri Galal bahwa 
perbuatan pengchianatan tidak 
terdjadi, djuga djiwa perdana 
menteri Nadjib tidak dalam baha- 

| Ja. Di Mesir telah timbul bebera- 
pa golongan agitator, akan tetapi 
antara golongan dengan golongan 
tidak ada kerdja sama. (AFP). 

Partai sosialis Mesir tidak 
bisa berbuat apa2. 

“Pemimpin partai sosialis Mesir 
Ahmad Hussain hari Senen menjata 
kan di Calcutta bahwa partainja ti- 
dak dapat berbuat apa2 terhadap 
perkembangan? jg terdjadi di Mesir, 
pun tidak bisa menghalang-halangi 
bahwa partai2 politik disana dibiar- 
kan. 

Ditanja apakah Mesir kini sedang 
menudju kearah pemerintahan dik- 
tatur ia mendjawab: ..Rakjat Mesir 
segera akan memperdengarkan sua- 
ranja, bila perobahan? sudah didja- 
lankan”. Hussain achirnja menegas- 
kan bahwa rakjat umumnja di Mesir 
menghendaki bentuk republik oazi 
negaranja. akan tetapi perobahan2 
shendaknja didjalankan sedikit demi 

sedikit.” (AFP). 

Ridgway Akan 
Minta Berhenti ? 

KALANGAN2 jang berkuasa 
di Paris hari Senen menamakan 
berita2 pers jang mengatakan bah : 
wa panglima tertinggi pasukan2 | 
NATO djendral  Ridgw 
mengundurkan diri dari djabatan 
2 sebagai ,,isapan djempol bela 
a” 

Menurut Berita2 tsb. Ridgway 
mengambil keputusan demikian, 
dengan maksud membuka djalan 
bagi pengganti jang lebih ,,politi 
cal minded” guna mengoper dja 
batan panglima tertinggi Eropa | 
itu, Markas besar Ridgway mene 
gaskan, bahwa kabar2 serupa itu 
bukanlah sekali ini sadja disiar- 
kan. (AFP) 

Soal MMB 
Akan Dirundingkan Bu. | 

lan Maret 

Dalam bulan Maret ig akan da- 
tang ini akan sudah dapat diadakan 
perundingan diantara pemerintah2 

Indonesia dan Belanda mengenai so- jl.. demikian diumumkan di Stock: 
al M.M.B., demikian didapat kabar holm pada hari Senen. 

“Kk Menurut perkiraan dari pihak pemerintah. 
Untuk perundingan2 jg pada po- 

koknja bersifat tehnis ini tidak akan 
diadakan sesuatu delegasi jg 'terten- 

tu, melainkan — pembitjaraan2 akan 
didjalankan menuruti saluran2 di- 
plomatik biasa. Dengan demikian 
pembitjaraan2 itu dari pihak “Indo- 

nesia akan dilakukan oleh Komisa- | 
ris Tinggi Mr. Susanto Tirtoprodio 
di Den Haag. g 

Pembitjaraan untuk menentukan 
dilandjurkan atan tidaknja pemakai- 

an M.M.B. itu sedianja akan sudah 

harus diadakan pada aclur “tahun 
1052, tetapi at permufakatan heri 

nda 3 bulan lama 
          

sama ia telah di 
nja. 

.. . 

  

ay berniat oleh satuan2 komando kaum nasio 

diri akan timbul perlombaan jg sc mentjapai penjelesaian “terhadap so- 

        

| hat untuk mendapatkan pesanan PC lal Korea. : 
merintah ru. Dari kalangdn “peda-f “Bagaimana usaha baru ini kala 

ifa ond steran 1 pe - , 
gang kita mendapat keterangan, bah ' ngan tsb. masih belum sedia mem- 
wa pada prinsipnja sistem baru pes! herikan keterangannja. 
merintah itu dapat diterimanja, teta Sebagaimana diketahui, pada per- 
pi kata mereka itu dalam mendapat fa rilaan sidang umum P.BB. baru2 
kans pesanan pemerintah itu jg ber- 
laku sistem freefight maka para 
Newcomers jig telah mempunjai wa- 
kil diluar negeri jg akan dapat me- 

nang perlombaan mendapatkan pe- 
sanan pemerintah. Tetapi bagi jg be 
lum membuka perwakilan diluar ne 

ini delegasi Indonesia telah melaku- 
kan usaha jig demikian, tetapi be- 
lum sampai kepada sesuatu keten- 
tuannja. 

  

geri akan sulit mendapatkan keme-lizinkan perusahaan import  Indone- 
nangan dalam perlombaan - menda-'sia jg selama ini mendjadi mantel 
patkan pesanan pemerintah. Selain yperusahaan Asing besar, jaitu na- 

manja sadja perusahaan itu kepunja dari pada tsb. diatas ada pula suara 1 " 
an bangsa Indonesia, tetapi seluruh   ig mengatakan, bahwa dalam .per- 1 

T. - . AA upia 2 3: 
lombaan meridapatkan pesanan pe- kapitalnja dimiliki oleh - Bangsa 
merintah itu, supaja djangan di- Asing. 

  

Persiapa n Chian ok ci Sek 
Membentuk Peperentahan Sementara Utk Beberapa 

Propinsi Di Tiongkok Dlm Persiapan 
Niatan Penjerbuan 

PEMERINTAHAN Tiongkok nasionalis di Taiwan telah memutus 

kan membentuk kembali pemerintahan? untuk tiga prepinsi dipesisir 

pantai didaratan Tiongkok. Tindakan ini didjalankan dalam rangka 

persiapan? jang makin digiatkan mendjelang ofensif umum terhadap 
daratan Tiongkok. Pemerintahan? persiapan tersebut dibentuk untuk 

propinsi2 Fukien, Chekiang dan Yunnan. Propinsi Fukien terletak 
berhadapan dengan pulau Taiwan dan propinsi Chekiang agak ke 

Utara sedikit. 

  
Kantor-berita Tiongkok nasiona 

lis di Taipeh selandjutnja mewar-| $ 

takan, bahwa dalam bulan2 ter S b M 

achir -serangan2 jang dilakukan er Ci enge- 

tjewakan 
Keadaan Di Irian 

nalis dikedua propinsi ini makin 
bertambah dan dalam setiap sera- 

Ingan dilakukan perampokan2 pada 

sedjumlah besar garnisun2 RRT 
dan dilakukan penawanan2. 
Sementara itu gerombolan2 Ti- 

Ongkok nasionalis jang bergerak di 
bawah komando djenderal Li Mi 

tidak pernah berhenti menimbul- 
ikan kekatjauan2 terhadap garni- 
sun2. RRT dipropinsi Yunnan dide 
kat tapalbatas Tiongkok Selatan. 
Aksi dari djenderal Li Mi berdja- 

lan semendjak tahun 1949 ketika 

daratan Tiongkok djatuh dalam Ki 
kuasaan RRT. (Aneta). 

Menurut mingguan ,,Elsevier” 
jang terbit di Amsterdam, peme 
rintah Belanda tg. 17 Djanuari jg 
baru lalu telah menerima laporan 
tentang Irian, demikian dikabar- 
kan oleh .,Antara” dari Amster- 
dam, 

Menurut laporan tsb. keadaan 
di Irian pada pokoknja abnormal, 
dan dimana2 didjumpai orang ke 
kusutan dalam organisasi, sifat 
suka mengedjek dan ketjewa, dan SEBU: AL SWEDIA 

#EBUAH, KAPAT, semangat mementingkan kongsi HILANG? Na 

Sebuah kapal Swedia dengan 7 pn 

orang penumpangnja telah hilang se 

“djak beberapa hari jl. setelah mening 

'galkan pelabuhan Gdansk (Danzig!. 

Polandia, pada tanggal 14 Djanuar 

  
Selandjutnja dikatakan, bahwa 

bagi kebanjakan orang jg sudah 
kehilangan akal disana itu hanja 
ada tiga djalan, jaitu pergi me 
ninggaikan Irian Barat, atau ting 

di Stockholm. |gal tawakkal dan berdiam diri 

kapal tersebut mungkin telah mem: 
suki daerah perairan Soviet. 

| Sana Mena Moman 

  menunggu pensiun, 
Meme aa Sa tiah 

“ Fitmahan Sovjet Diangga 
« 

PARLEMEN ISRAEL pada ma- 
ilam Selasa telah menerima baik de- 
ngan perbandingan suara 98 Tawan 

8 mosi pemerintah Israel supaja so- 

lal penangkapan dokter2 Jahudi di 

|Sovjet Uni diserahkan kepada pani- 

itia parlemen urusan soal? luar ne- 

geri. Mosi tadi telah dikemukakan 
oleh menteri luar negeri Israel, Mo- 
she Sharrett pada achir perdebatan, 

an dokter2 tsb. Sharrett mengatakan 
bahwa Israel tidak boleh tinggal di- 
am sadja djika terdiadi fitnahan, jang 
mentjemarkan nama orang? Jahudi 

semua dan jang membahajakan djiwa 
:orang2 Jahudi. 

Sharett selandjutnja mengatakan 
bahwa fitnahan, jang dilakukan oleh 

M
n
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USA Tak 4 an Djalankan 
Politik Suka- Mengalah 

Akan Bangunkan Kekuatan Jg Tjukup 
Besar Hingga Lemahkan Hati Agressor 

Pidato Pelantikan Presiden Eisenhower 

DALAM UPATJARA pelantikan presiden baru Amerika Seri 
kat, Dwight D. Eisenhower, jang dilakukan pula hari Selasa kema 
ren digedung Capitol (gedung Kongres) di Washington, 
baru mengatakan dalam pidatonja bahwa ia hendak membangun ke 
kuatan jang tjukup besar, hingga melemahkan hati. barang 

wa ja sanggup membitjarakan, dengan siapapun djuga, tjara2 utk. 

Kepada negara2 Eropa Eisenhower ber- 
seru, supaja mereka memperbaharui tekad 

atau bersikap masa bodoh sambil | 

jang ramai, tentang soal penangkap pihak Sovjet. dapat 

  

tir Indonesia jg memasukah offerte bantah dugaan2 diluaran tentang 
serendah-rendahnja dalam? pesanan dipindahkannja etnan Kolonel 
pemerintah ini akan mendapatkan Bachrun ke Territorium I dan Ko 

lonel Simbolon ke Djewa Tengah. 

Katanja, kedatangan Bachrun ber- 

sama-sama ke Medan ialah guna 
serta menindjau Territorium I, ka 

rena Bachrun belum pernah keluai 
dari daerahnja. 

Tentang pengangkatan Sadikin 
dikatakannja, bahwa pengangkat- 
an masih tetap berlaku, akan teta 

bi bila Sadikin ke Makasar adalah 
soal lain. Mengenai soal pengganti 

(an Missi Militer Belanda Sugeng te 

rangkan, bahwa persoalan tersebut 
sedang dibitjarakan oleh kalangan 
atas dan padanja belung ditanjakan 
pendapatnja. 

Kolonel Sugeng dengan rombo- 

ngannja jang antara lain terdiri 

dari Letnan Kolonel Bustomi, Let- 
han Kolonel Bachrun dan Major 

Prajogo akan tinggal 9 hari lama- 

nja di Territorium Bukit Barisan. 
Setelah 3 hari lamanja tinggal di 

Medan rombongan akan berangka 

ke Kotaradja dan dari sana ke S 
matera Tengah dan sesudah it 
kembali ke Djakarta. 

Pd. K.S.LA.D. dan rombongan tih: 
“Senen siang dengan pesawat AUP 
disambut antara lain oleh Kolone 
Simbolon, komandan T.T. Bukr 

Barisan, Residen T Daudsjah jan: 

presiden 

siapa 
Akan tetapi ditambahkannja, bah 

dan untuk sangat mengurangi per 

guna melaksanakan per 

Selandjutnja Eisenhower mem 
peringatkan, - bahwa pemerintah 
Amerika Serikat jang dipimpinnja 
itu tidak akan sampai mendjalan 
kan politik suka mengalah dan 
didjandjikannja kepada sekutu2 
Amerika, baiwa Amerika akan 
membantu ,.sahabat2 kemerdeka | 
an” untuk mentjapai kesedjahtera | B£ 
an dan keamanan mereka. mewakili Gubernur Sumatera Uta 

Tetapi sebaliknja Amerika ber| & Jan Walikota Medan. 
harap, supaja mereka — dengan! / 
sumber2 jang ada pada mereka 7 - “Indonesia 
— memikul beban masing? jang 

RA 

sudah sepatotnja itu, untuk usaha 

Perotes 
pertahanan be a.guna melin i 
dungi kemerdekaan. . 

Dikemukakannja bahwa sedjak 

Tindakan Peranijis Di 
Marokko Melanggar 
Hak” Kemanusiaan 

permulaan abad ke-20 ini, tam- 
paknja zaman badai telah turun 
dimuka bumi. Bangsa2 Asia su 
dah bangun untuk melemparkan 

ACTING SEKRETARIS Djende- 
ral Kementerian Luar Negeri hari 
Selasa kemaren telah menjampaikan 
nota protes kepada Charge d'Affai. 

  

belenggu2 dari masa jang lam 
pau. Negara? Eropa mengalami 
pertumpahan darah setjara besar 
besaran, tachta2 runtuh dan kera 
djaan2 lenjap, negara2 baru dila 
hirkan, : 
Bagi Amerika Serikat, bertambah 

besarlah 'kekuasaannja dan -demiki- 

  
an pula tanggung-djawabnja. Sete- lantiis di Dial 
lah mengemukakan hal2 jg sudah Lena 3 3 12 Pn di- 
tertjapai di Amerika Serikat dan aj. Kepada, penkrintahnja, jang 

isinja antara lain menjebutkan, bhw 
tidak adanja persesuaian dalam me 
njelesaikan masalah “Tunisia dan 
Marokko akan merugikan tertjapainja 
kerdja-sama antara bangsa2 dan 
akan menambah ketegangan dunia 

| internasional. 

tjara hidup jg ditempuh rakjat Ame 
rika, maka Eisenhower mengatakan 
bahwa musuh kebebasan tidak me- 
ngenal Tuhan, melainkan kekerasan: 
mereka mengabdi kepada kekera- 
san. 

Dikatakannja bahwa Amerika me 
ngetahui betul erbedaan antara | 3 7 
membimbing politik dunia” dan! Bengrihtah Indonesia TaAPar 
imperialisme” dan bahwa Amerika | TENegg aan Pen Done tah 
Serikat tidak akan berusaha memak ! MA ba Ie Na Na Na 2 Pun 3 tisnja kegontinge i i- sakan lembaga? politiknja dan lem sia/ din Marokko dan dapat me. 

  
     

baga2 ekonominja kepada negeri? -5 Para : Nan njslesa'kannja dengan penuh ka- 

Ekonomi jg berseimbang ' " judjuran dan tanggung-djawab 
aa "kekuatan militer Sesuaf “dengan piagam P.B.B.. 

Bisekhaur mengemukakan sefdetermination dan peri-kema- 
» nusiaan. Demikian isi nota protes 

isp. antara lainnja. 

Sebagai diketahui, baru2 ini di 
Cairo telah diadakan konperensi 
Wakil2  Diplomatik Afrika-Asia 
jang berada di Cairo dan dianta- 
ranja ikut hadlir Duta Indonesia, 
untuk membitjarakan masalah2 
Tunisia dan Marokko. 

Salah satu keputusan dalam 
konperensi itu ialah supaja ang- 

bahwa ia tjondong kepada dunia 
jang tetap bebas dan ditegaskan 
nja bahwa Amerika Serikat mem 
punjai ikatan dgn segala ,.bangsa 
merdeka”, bukan sadja dgn tjita2 
bersama 'jang lebih tinggi, tetapi 
djuga karena kebutuhan. 

Rakjat Amerika insjaf, kata 
Eisenhower, bahwa perekonomian 
jang berseimbang itu merupakan 
sjarat mutlak apabila kita meng | gota2 jang turut, mengusulkan 
hendaki kemiliteran jang kuat: | kepada  pemerintahnja masing2 

agar menjampaikan protes kepa- 
da" pemerintah Peranfjis. (Anta- 
ras 

oleh sebab itu maka EBisenhower 
jakan mengandjur-andjurkan — su- 
paja dimana-mana  produktivitet 
diperbesar dan supaja dilakukan 
perdagangan jg menguntungkan. 

Kemudian Eisenhower menja 
takan kepertjajaannja akan Perse 
rikatan Bangsa2, jang disebutnja 
lambang kehausan akan perda 
maian” dari Segala bangsa dan di 

»djandjikannja — bahwa organisasi 
tadi akan didjadikannja suatu ke 3 Dar. ! 
njataan jang konstruktif. | lagi, mungkin di Surakarta, akan di 

Demikianlah setjara singkat isi |angsungkan konperensi W.N, Indo- 
| pidato pelantikan presiden Ame- Inap Tiba fan Ha Hata 

rika Serikat jang baru, (Antara) ' beberapa kota besar di. Djawa Te- 
Ingah, antaranja di Surakarta, Peka- 
longan, Semarang, Tegal dan lain? 

SIRAJEYO. | tempat lagi telah mengadakan fee- 
Ledakan jang terdjadi pada hari | ling untuk .mewudjudkan konperensi 

Dium'at jl. disebuah instalasi militer, tsb. Kabarnja jang akan dirunding- 
| Yugoslavia dekat Serajevo ternjata (kan dalam konperensi itu a.l. soal2 
telah menewaskan tidak kurang dari jang mengenai kartu kuning (kartu 
26 orang dan melukai 65 orang. ,W.N. Indonesia) jang dapat diminta 

Para korban telah dimakamkan pajpada U.P.B:A.  dimasing2 daerah- 
da hari Minggu. “nja. 

Sebagai Permusuhan 

  

KONPERENSI W.N. INDONE- 
SIA TURUNAN ARAB SELU- 

RUH INDONESIA 

Di Surakarta?   Didapat kabar, bahwa tidak lama 

  

KORBAN LEDAKAN   
(ngan serangan2, jang bersifat anti- 
:Jahudi, dalam zaman Abad Perte- 
ngahan dan djuga dalam zaman ps- 

Imerintahan Tsaar. Israel mengang- 

| politik Sovjet. 

  

“Yentara Menjumbangkan Bakti-nja 
DALAM MALAM perkenalan antara pemangku KSAD Kolonel 

Bambang Sugeng dengan perwira? Territorium Bukit Barisan di Me- 

dan Senen malam ,Bambang Sugeng dalam amanatnja andjurkan 

supaja seluruh tentara menundjukkan bakti agar keluasan Indonesia 

berguna bagi hari depan. Djuga diperingatkannja, bahwa satu raha- 
sia jang diluar negeri orang2 bersiap-siap akan sesuatu jang menim- 
bulkan angin taufan kelak. Sugeng bertanja, apakah kita sudah ber- 

siap? Untuk ita, katanja, masih diminta tenaga dan pikiran Achirnja 

ia serukan supaja dihilangkan perasaan batas? daerah dan tetapkan 

dalam alam pikiran batas nusantara. 

adakan sidangnja jang berlangsung 

“Ida tangsal 6 Maret 1942 (Stbi. Ne- 

  

Wilopo 
Pertj aja: 

Tentara Bisa Diutuhkan 
Kembali 

Didalam keterangan kepada pers, 

Selasa malam Menteri Pertahanan 

ai. Mr. Wilopo menjatakan, bahwa 
ia pertjaja jang Angkatan Perang 

RI. akan dapat diutuhkan kemba 
Ii, asal sadja kita tidak bertindak 
dengan setjara tergesa-gesa. 

Djawaban ini diberikan atas per 
tanjaan mengenai perkembangan 
dalam usaha?nja untuk menjelesai 

kan persoalan Angkatan Perang de 

wasa ini selaku Menteri Pertaha- 
nan a.i. 

Wilopo tidak sedia memberikan 

djawaban terhadap pertanjaan?2 jg 
mengenai soal penetapan Kolonel 

Sadikin mendjadi Panglima T.T, 
VII itu. (Antara). 

Dari Sidang 
Kabinet 

KEMARIN KABINET tih meng- 

dari djam 17.00 sampai 20.30 diba- 
wah pimpinan P.M. Wilopo. 

Antara lainnja telah disetudjui 
rantjangan undang? untuk mempe 

pandjang waktu berlakunja atu 
ran? termaksud dalam pasal 3 ajat 

2 Ordonansi Devisen (Stbi. 1942 
n9, 141), rantjangah Peraturan Pe 

merintah tentang penghapusan ke 
adaan luar biasa jang dimaksud da 

jam keputusan pemerintah Belan- | 

derland 1242 no. C 18), rantjangan 

Peraturan Pemerintah tentang pem 

bentukan daerah otonom tingkat 
kabupaten Sulawesi Utara dan ran 
tjangan kepatusan Presiden ten- 
tang hari? libur 

Dengan hari2 libur dalam rantj: 

ngan keputusan Presiden tsb seiai: 

'hari2 Minggu dissbutkan hari2 ta 
hun baru 1 Djanuari, Proklamas 
Kemerdekaan, Nuzulul Gur'an, Mi 
radj Nabi Mohammad s.a.w Id'iilfi 

tri (selama 2 hari), Idi Adha, : 
Muharam, Maulud Nabi Moham 
mad s.a.w. Wafat Isa Al-Masil 

Paskah (hari ke-2), Kenaikan Is 
Al-Masih, Pante Kosta (hari ke-2) 

Natal (hari pertama) dan 1 Mei. 

Selain itu kabinet djuga meng: 

dakan pembitjaraan permulaan mt 
ngenai masalah Misi Militer Belai 

da. Diputuskan bahwa oleh Menti 
ri Pertahanan a.i. segera akan d 

madjukan suatu working-paper m 

Pemandangan waktu “gubernur Bu 

Tiong Ham Concern dilapangan mu 
Semarang. Mengenai soal pembang 

lihat verslagnia dihalaman 2:   

  

  

Pembangunan 
200 Rumah 

diono kemaren meletakkan batu per- 
tama guna pendirian 200 rumah rakjat jang akan dibangun oleh Oci 

ka rumah sakit Tiong Hwa 1 Wan 
unan rumah2 ini lebih djauh harap 

(Foto: OTH Concern)   
  

Dari Fan 

MENURUT KETERANGAN2 

memperpandjang waktu berlakunja 

njatakannja harapan bahwa 

Isi surat Kashani kepada per- 
dana menteri Mossadegh itu — 
jang tidak diumumkan oleh radio 
Teheran —  kabarnja tambah 
memperbesar djurang antara 
Kashani dengan Mossadegh. 

Diberitakan, bahwa Mossadeghn 

pada Senin malam dengan sia-sia 
mentjoba mengadakan kontak de- 
ngan Kashani, jang dahulu ada- 
lah sahabat karibnja dan kawan 
seperdjuangannja. Akan tetapi 
Kashani menolak untuk menga- 
dakan hubungan dengan dia. De- 
ngan dibubuhkannja sematjam 
antjaman samar-samar dalam 
suratnja kepada Mossadegh, ja'ni 
jang berkenaan dengan kemung- 
kinan2 penjesalan Mossadegh 

dimasa depan nanti, Kashani me- 
nundjukkan, bahwa ia mengaku 
sudah kalah dalam babak perta- 

“Ina. .perdjuangannja... menentang 

Mossadegh. 

Apa tjita2 pribadi Kashani? 
AFP lebih djauh memberita- 
kan, bahwa ambisi2 atau tjita2 
pribadi Kashani bukanlah tidak 
diketahui di Teheran. Ja mengha- 
rapkan akan mendjadi sematjam 
pemimp. tertinggi pan-Islamisme 
dan mendasarkan harapannja itu 
pada kemungkinan, bahwa ia pa 
da suatu waktu akan sanggup me 
mundukkan Mossadegh dengan 
suatu tindakan fanatik. 

Kalangan2 penindjau di Tehe- 
ran dalam pada itu berpendapat, 
bahwa Kashani telah bertindak 
djauh diatas kemarapuannja me- 
lihat kenjataan, bahwa semua de- 
monstra2 jang penuh ketesang- 
an baik di Teheran maupun di- 
lain2 kota di Iran adalah pro Mos 
sadegh.   

ngenai soal tsh kepada kabinet uli 
tuk membitjarakan masalah MMB 

ini selandjutnja setjara mendalam 

Aksi jang mendadak dari Ka- 
shani terhadap perdana menteri 
Mossadegh kini merupakan ba- 

  

Organisasi MEDO 
Akan Diperluas Sampai Pakistan-In 

dia-Ceylon dan Australia? 
DIKALANGAN PEMBESAR di London timbul pendirian, bahwa 

dengan terdjadinja krisis di Mesir achir2 ini, maka timbul kemungkinan 
supaja rantjangan pertahanan Timur Tengah akan dapat dirobah. Me- 
nurup rantjangan semula, Perantjis, Amerika dan Turki akan memdjadi 
anggota2-penegak MEDO (Organisasi pertahanan Timur Tengah): seka- 
rang timbul kemungkinan bahwa Inggeris akan memberikan inisiatifnja 
kepada Pakistan, India, Lanka (Ceylon) dan Australi. 
Dengan demikian, maka pada   

  
disamakan de- dato seorang wakil partai ,,Mapam” 

(berhaluan Komunis), jang membela 

mereka timbul dugaan bahwa ue- 
ngan adanja krisis di Mesir dan 
di Iran, maka lebih baik rentjana 
pertahanan tadi ditempatkan atas 
dasar jang lebih dapat diterima 
oleh Commonwealth, daripada 
rentjana atas dasar internasional. 

Pendapat baru ini timbulnja 
sesudah India menjatakan kebe- 

ratannja apabila Pakistan ikut 
serta dalam pertahanan Timur 
Tengah. 

Kalangan2 jang berkuasa d 
London menegaskan, bahwa ke- 
pada Pakistan tidak disampaikan 

undangan supaja ikut dalam 
MEDO jang diusulkan oleh Ame- 
rika, 'Inggeris, Perantjis dan 
Turki ketika Oktober 1951. Turki 

menjarankan, bahwa Iran dan 
Pakistan perlu duduk dalam 
MBDO. Inggeris mengakui perlu 
diadakannja tindakan tadi, tapi 
berpendapat supaja inisiatif tadi 
datangnja dari negara2 jang ber- 
sangkutan dan bukannja sesudah 

diundang. 

Ihd Israel 
« Waktu dimulai dengan pengambil 
yan suara dari mosi tsb 8 orang ang 
|gota partai Mapam meninggalkan 
iruangan sidang. Hal ini dianggap 

Ketua parlemen terpaksa memper- oleh beberapa penindjau sebagai sua 
gap fitnahan2 pihak Soviet itu seba ingatkan supaja sidang tenang kemba (tu tanda bahwa terdapat perpetjahan 
gai suatu tindakan permusuhan terhajli waktu anggota2 kabinet Israel la- (dalam partai Mapam dalam mengba 

  

dap negara Israel. Demikian Sharvett. finnaja besorak 
Sebelumnja perdana menteri Isra- taan setudju dengan 

jel, David Ben Gurion, memotong pi! Gurion tadi. 

Lembana Kebudajaan Indonesia 

Kom. Batanaasch Gonootichep 

senKunstanen Welsaschappan   

@ 

  

tak sebagai pernja- idapi soal penangkapan? orang2 Ja- 

Pembesar2 Inggeris selandjut- 
nja mengatakan, bahwa krisis me- 
ngenai keamanan Timur Tengah, 
mempengaruhi djuga Lautan In- 
dia maupun Laut Tengah. 

Kata kalangan tadi, sidang de- 
wan Lembaga Arab jang terachir 
sudah menundjukkan, bahwa 
Lembaga Arab tjondong kepada 

salah satu rentjana pertahanan 
untuk Timur Tengah jang ber- 

koordinasi, suatu tjita2 jang tar- 
vaknja dibangkitkan oleh menteri 
luar negeri Pakistan Muh, Zafrul- 
lah Khan, jang mengundjungi 
negara2 Arab ketika bulan Maret 
dan April tahun 1952. 

Achir2 ini Mesir menjatakan 
rasa persahabatannja dengan In- 
dia dan para pembesar di London 
memandang pernjataan tadi se- 
bagai suatu kemungkinan, bahwa 
negara2 Islam dan negara2 hu- 
kan Islam dapat bersatu untuk 
keamanan bersama, tetapi tanpa 
pembentukan blok2 militer, jang 
tidak disetudjui oleh India itu. 

(Antara). 
“ 6 

KEMAUAN MOSSADEO 
TERKABUL DJUGA 

Madjelis Iran Senen malam te 
lah memberikan persetudjuannja 
untuk memperpandjang  kekuasa 
an istimewa jang diberikan kepa 
da perdana menteri Mohammad 
Mossadeg dengan satu tahun. 

Pemangutan suara berachir de 
ngan 59 setudju, 2 menolak?dan   tindakan Ta aah di negara? komunis. (Antara — 

AFP3) 5 blangko, 

Mosaddegh Contra Khasani 
Ambisi Khasari lalah Mendjadi Sematjam Pemimpin 

Islamisme 

jang diperoleh hari Selasa dari ka- 
langan2 jang lajak mengetahui di Teheran, pada waktu ini telah timbul 
pertikaian terang-terangan antara perdana menteri Mossadegh dan ketus 
parlemen Iran, Ayatollah Kashani, pemimpin agama dan politik jang ber- 
pengaruh besar, Segera sesudah Madjlis (parlemen Iran) memutuskan utk 

kekuasaan2 penuh perdana menteri 
Mossadegh, Kashani mengirim surat kepada Mossadegh dalam mana di- 

perdana menteri tidak 
kekuasaan2nja itu bertentangan dengan kepentingan? rakjat Iran agar di- 
belakang hari nanti Mossadegh tidak akan sesalkan, bahwa ia telah me- 
minta perpandjangan waktu berlakunja kekuasaan2 penuh itu, 

akan menggunakan 

han komentar jang ramai di Iran 
dan pelbagai2 dugaan dikemuka- 
kan mengenai sebab2 daripada 
aksi itu. Beberapa kalangan penin 
djau hendak menghubungkan tin 
dakan Kashani ini dengan perun- 
dingan jang kini sedang di- 
langsungkan antara  Mossadegh 
dengan fihak Amerika mengenai 
masalah sengketa minjak Iran, 
masalah mana tampaknja menu- 
tut pendapat  Kashani dihadapi 
Vossadegh dengan sikap jang ti- 
lak tjukup tegas. 

Kalangan? tadi menganggap 
mungkin, bahwa Kashani dengan 
“ia-sia berusaha — mendjatuhkan 
perdana menteri Mossadegh dgn 
untuk menggagalkan perunding- 
an-perundingan mengenai sengke- 
ta minjak Jran.. Perlu. diketahui, 
bahwa Kashani terkenal sebagai 

perasaan anti-Amerika akan te- 
tapi dilain fihak ia tidak pernah 
mengutjapkan sesuatu jang me- 
sundjukkan adanja sikap jang 
tjenderung kepada Rusia. (AFP) 

Impian Wash- 

ington 

Sukar Diwudjudkan : 
Kata Peking 

. SIARAN RADIO Peking jang 
ditangkap hari Senen di Tokio 
mengatakan bahwa ,,impian Wash 
ington” untuk membentuk perse 
kutman anti-komuris di Pasifik 
»tidak begitu mudah dilaksana- 
kan.” 

Siaran tsb. mengutip sebuah ka 
rangan dalam harian Rakjat jang 
terbit di Peking, dalam mana pe 
nulisaja menuduh Dwight Eisen- 
hower dan John Fosier Dulles 
kini sedang berusaha .,memben- 
tuk keseimbangan tenaga di Pa- 
sifik bagi blok NATO jg agresif. 

2 

Kesulitan? ini terutama 
pada sikap bermusuhan 
bangsa2 di Asia terhadap 
Inggris—Amerika tadi, jg dibuat ber 
dasarkan pengalaman  turun-temu- 
run dilapang kerdjasama jg imperia- 
listis serta terhadap persaingan? se- 
ngit dan pertentangan kepentingan 
diantara negara imperialis itu sendi- 
ri, demikian penulis tsb. jg selen- 
djutnja mengatakan bahwa Inggris 
dan  Perantjis sedang berusaha 
menggoreng ikannja masing2 di Pa- 

terletak 
dikalangan 

rentjana 
  

sifik”. Perantjis. menghendaki ada- 
nja suatu blok jg agresif guna 
membantu mempertahankan dae- 
rah2 djadjahannja di Indo Tjina,” 
demikian siaran tadi, sedang Inz- 
gris mengharap bahwa sesuatu per- 
sekutuan Pasifik akan molitiinkan 
djalan masuk kedalam Pakt antara 
Amerika Serikat, Australia dan 
New Zealand”. (UP). 

Mononutu Du- 
ta Di Peking? 
PADA WAKTU ini baik dikala- 

ngan pemerintah maupun dikalangan 
PNJ. terdengar suara2 untuk men 
tjalonkan A. Mononutu (PNI) men- 
djadi .dutabesar Indonesia jang per- 
tama di Peking nanti. 

. Tetapi soal ini masih belum men- 
'djadi suatu keputusan kabinet. 

Mononutu sendiri, jang kini men. 
'djadi Menteri Penerangan, sewaktu 
ditanjakan mengenai soal pentjalo- 
nannja mendjadi dutabesar di Pekino 
ita menerangkan kepada pers sbh: 
Dutabesar itu didalam kedudakannja 
'adalah sebagai alat negara. Dan utk 
menentukan siapa dan dimana sese- 
orang dutabesar itu akan diadakan 

jadalah bagian-istimewa dari pemeria 
tah (kabinet). 

  
    

  

  

seorang jang mempunjai perasaan | 
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REBO 21 DJAN. 1953, 

antikan Pidato Pel 

    

Hi 

  

Ta aa mmm 

antara lain be rkata, 1 
kup besar, hingga mel 
dak agresik 

— — — — — Bagi 
rikat, maka pidato ver tsb 
Suara jang sudah biasa kita dengar. Hanja sadja jang mengutjapkan 
orang baru dalam pemerintahan. Seb : tiap hari bergulat dengan soal 
an lawan, maka seben 
ripada jang telah kita der 
— — — — — Bagi kita pi 
meter jang menundjukkan pada 
dikemudian hari. Dan apakah AI 
tangan halus hanja dia sendirinja jang dapat menentukan. Orang luar 
dapatnja hanja meraba serta ambil kesimpulan seperlunja. 
— —— — — Walaupun suara itu merupakan suatu barometer jang 
dapat kita pakai sebagai pengukur maksud Amerika Serikat, tetapi pi- 
dato selandjutnja Eisenhower sanggup membitjarakan dengan siapapun 
djuga tjara-tjara untuk melenjapkan sebab-sebab ketegangan dan untuk 
sangat mengurangi perlombaan persendjataan. 

-— — — Presis seperti jang biasa kita dengar dalam upatjara? 
pelantikan. Disamping mengeluarkan utjapan jang isinja menggambarkan 
maksud serta tudjuan, sanggup djuga berdampingan untuk mengadakan 
perundingan, agar pergolakan dunia dapat reda. Berdasarkan itu semua. 
maka satu-satunja djalan untuk meredakan dunia hanja pikiran jang 
sehat dan lepas dari segala loba-tama. 

n hati b 

           

   

kita, bagaimana niat Amerika Serikat 

     

lehahkan sikap jang agresif. A 
Djika sikap ini ditinggalkan kiranja semua usaha serta suara untuk 

.mendjauhkan dunia dari malapetaka hanja suatu move belaka. 
Dalam pada itu wadjib kita sekarang ini meneliti serta 

melihat sikap lawan Amerika Serikat, jaitu Sovjet Russia, sesudah Ei- 
senhower resmi menduduki Gedung Putih. 4 

— Apakah suara Eisenhower tadi mendapat sambutan 
jang adem atau hangat sedjarah nantinja jang akan memberikan bukti. 
Dalam hal ini sikap Sovjet Russia penting sekali diperhatikan, karena 
pidato Eisenhower tsb. sebenarnja ditudjukan padanja. Kita katakan 
hanja Sovjet Russia, karena negara-negara lain itu sebagian besar telah 
menentukan politiknja sesuai dengan paham jang dianutnja, jaitu Ame- 
rika Serikat serta Russia. 

Ringkasnja titik berat pidato Eisenhower tadi ditudju- 
kan pada Sovjet Russia sebagai pengukur kedjadian dihari jang akan 
datang. 

Linen | mekah, “alam PE 2 

antikan jang diutjapkan Eisenhower 
. membangun kekuatan jang tju- 

1 arang siapa mengandung kehen- 
Ke : 2 4 1 $ 5 : 

jang mengikuti djedjak politik Amerika Se- 
wer tsb. bukannja merupakan suara baru. 

ebagai seorang bekas djenderal jang 
militeran dan dapat mengukur kekuat- 

| tidak akan mengharap utjapan lain da- 

dato Eisenhower itu merupakan suatu baro- 

pan Eisenhower itu merupakan tan- 

Djadi tidak usah mengumpulkan kekuatan untuk me-j' 

tangkapnja Slamet Djasmin jang 

ibolan Multajat cs. pada tg. 29 - 
12 'S1, grombolan jang menama- 
kan diri P.K.R. (Pasukan Korban 
Kasionalisasi), sedikit demi sedi- 
kit telah terbongkar. Ass. Weda 

Ina Getasan M. Moeljadi telah di 
tangkap, karena ikut membantu 
Merapi Merbabu Complex. Kea- 
daan dalam bulan ini mendjadi 
sedikit keruh, oleh karena ada- 
nja pemberontakan jang telah di 
lakukan oleh Bn. 426 dan merem 
bes diwilajah Susukan. Gerakan 
Mobrig Getasan dan Susukan te- 
lah berdjalan berulang-ulang. Ka- 
rena kekurangan tenaga, maka 
Operasi didaerah Ungaran dan 
Ambarawa belum dapat didjalan- 
kan dan gerakannja hanja bersifat 
meerdaagse operasi”. Dengan 
tindakan ini grombolan telah ter 
desak ke djurusan Selatan dan 
sebagian -pula ke daerah Ungar- 
an. Fihak instansi pun berdaja 
upaja utk. mentjari sendjata. Pa 
da tg. 29-—30 Djanuari 1951 Pos 

rang oleh pengatjau, tetapi gagal. 
Begitu pula Pos Polisi Gebugan 
jang terdjadi pada tg. 31-1-'52. 

Akibat injeksi beras. 
Bulan Pebruari: Keadaan di. Se- 

marang Selatan makin keruh,  ka- 
rena Bn. 426 telah bersarang disela- 
tan Salatiga. Dengan adanja perem- 

besan. ini, maka gerakan Polisi ter- 
petjah belah mendjadi 2 bagian, jai- 

:tu menghadapi MMC dan Bn. 426. 
Sekalipun. demikian operasi tetap di 
djalankan terus. Hal ini terbukti 
dengan  didapatkannja 1 stengun 
dan document2 P.K.R. j 

Bulan Maret: Keamanan di Kota 
Semarang mulai baik. Ini disebab- 
kan karena injectie beras, hingga 
penduduk tidak mudah terpengaruh 
tekanan ekonomie. Disamping ini 

djata Grombolan - 
(Ijatatan wartawan kita sendiri) 

PADA WAKTU belakangan ini nampaknja keada': a 
nan di Karesidenan Semarang agak terganggu. Sekalipun demi- 
kian, fihak instansi jang bersangkutan senantiasa menaruh perha- 
tian besar dan dengan segala daja telah ditjari djalan untuk menga 

tasinja sehingga keada'an itu mendjadi normaal. 
Daja upaja dari fihak instansi itu telah terbukti dengan ada- 

| aja kabar2 jang masuk mengenai keamanan 
| dimana a.l. telah dibentangkan s-b.b.: , 

Juan Xjanuari: Dengan di- 
mendjabat sekretaris dari gerora- 

Polisi di Djatirunggo telah dise- | 

  

  

    

    cada'an keama-   

Jalam tahun 1952, 

bunuh. Djuga keada'an keamanan 
di Ambarawa kotihatan. meningkat. 
Perkebunan Banaran telah alami 
gangguan besar. Operasi Polisi ig di 
djalankan pada tg. 9 Djuni didesa 
|Turen  menjebabkan  tertangkapnja |. 

3 gerombolan dan diketemukannja | 
“beberapa peluru/stempel P.K.R. Ke 
idjadian ini ternjata membawa ak 
.bat. Fihak gerombolan lantas meng | 
jadakan pembalasan dan pada tg. 
112/13 telah menjerang Pos Polisi, 
|CPM dan Kawedanan Ambarawa.| 
| Beberapa toko pun mendjadi 

'telah diserang oleh gerombolan jg 
kekuatannja ditaksir ada 100 orang. 
Kerugian jalah 6000 kg. kopi glon 
dong. Mulai tg. 20 Djuni, fihak in- | p 
stansi telah mengadakan ,,operasi H 
'Lebaran.” Didaerah Salatiga gang- 
uan pada keamanan pun naik. Ke- 

Ilihatan tegas, bahwa fihak gerombo- 
Ijan mulai memindahkan sendjatanja 
keluar kota, Pada tg. 3/6 Asrama 
CTN Delik telah diserang dan dim 
bulan itu tertjatat djuga pentjegatan 
Bis Adam di Sruwen. 

Goa Gadjahmungkur su. | Tenaga Bantuan PBB Atau 
dang sendjata grombolan. 

Bulan Djuli: Kota Semarang men 
djadi aman. Hal ini ada berkat ker- 
Ujasama - antara Polisi, 'CPM, KM! 
KB dan OPR. Karena operasi jang 
terus menerus didjalankan, maka ke 
ada'an di Ungaran pun makin bark, 
demikianpun Ambarawa. Dalam bu 
Jan ini di Goa Gadjahmungkur te- 
lah diketemukan beberapa peti res- 
isi 36 peluru mortier dan 1 peti 
launser telah disita. Keadaan di Sa- 
latiga pun. mengundjukan — trurun- 
nja gangguan ' keamanan. Hal inik 
"mungkin sekali disebabkan . karena 
pendudukan Bn. 422 dan pendudu- Pemuda Rakjat 

Bukan Kominis 
kan Polisi dibeberapa  Ketjamatran 

Dalam suatu pertemuan jang di- 

Dengan dapat . backing ini, maka 

adakan berkenaan dengan kongres 

banjak 50 Ahli Internasional jg. 

rakjat pun kelihatan actief dan bera 
ni menghadapi gerombolan. Kedja- 
Hian2. tsb. menjebabkan gerombolan 
merobah -siasatrnja, sedangkan gang- 

     

Geladak kapal induk jg berben tuk 
kor-| dalam angkatan laut Amerika. Bentuk 

iban. Pada tg. 17/18 Ond. Banaran | untuk lebih banjak memberi ruang bagi 
2 Ta | besar-besar, supaja sedikit sekali kemungki 

'trole jg djuga ditempatkan digeladak tadi. Pa 
',Antitam” jg telah diperlengkapi dengan geladak 

Jg Ber-Ikatan Dinas Gadjinja Diatur Setjara PGP 

Pemerentah 
(Oleh Wartawan Kita) 

DALAM MEMBANTU negara kita membangun disegala Ia 
pangan, maka pemerintah telah mendatangkan dari luar negeri 
lebih kurang 300 tenaga ahli Asing jang kebanjakan berasal dari 
Eropa Barat jang bekerdja disini sebagai pegawai biasa jang ter- 
masuk dalam Ikatan Dinas Sementara (3 tahun). Dan ada pula se 

Amerika Serikat untuk menolong pemerintah Indonesia. Demikian 
keterangan jang diberikan atas pertanjaan kita oleh Panitia Urusan 
Tenaga Ahli Bangsa Asing (PUTABA). : 

  

kini te mulai dipakai 
ladak jg aneh tadi . dimaksud 

| 'pesawat2  pembom? jg 
snabrak menara kon- 

ar: kapal induk 
baru ini. 

Amerika Tidak Digadji Oleh 

diperbantukan oleh P. B. B. dan 

Diterangkan, bahwa tenaga ahli 
jang bekerdja dalam ikatan dinas 
itu, adalah tenaga ahli jg senga 
dja ditjari oleh pemerintah di 
Eropa Barat. Mereka pada umum 
nja meneken kontrak dgn peme 
rintah untuk bekerdja disini. 

Teniang berapa gadjinja dite- 
rangkan, bahwa pada - umumnja 

8 miljard, djadi kekurangan tahun 

    

    
SIDANG D.P.R. PROP. 

DJAWA TENGAH” 

Tiap tahunnja akan diku- 
rangi 12.000 pegawai ne- 
geri. 

Kemaren, sebagai sidang pertama 
dari D.P.R. Prop. Djawa Tengah da- 
lam tahun 1953 ini, oleh ketua Mul- 
jadi Djojomartono telah dibentang- 
kan hasil D.P.R, selama 1952 jl. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa per- 
golakan politik pada waktu bela- 
kangan ini adalah salah satu akibat 
dari peristiwa 17 Okt. Ditambah 
pula dengan makin suramnja ke- 
uangan negara jang mengharuskan 
mempertahankan deficit sebanjak 1.8 
miljard rupiah. Berhubung dengan 
adanja penghematan keuangan Ne- 
gara, maka segala routine uitgaven 

akan diperketjil, bahkan akan di- 
kurangi sedjumlah 60.000 pegawai 
negeri dalam waktu 5 tahun, demi- 
kian Muljadi dalam kata pembuka- 
annja. — Na ap 

Selandjutnja, Gubernur Budiono 
selaku kepala daerah dalam kata 
sambutannja — menerangkan — soal 
struktur perekonomian Negara kita. 
Perekonomian dalam Negara kita 
ini masih kurang berdjalan - buik, 
hingga mengakibatkan berkurangnia 
deviezen Indonesia diluar Negeri. 
Berhubung dengan ini, maka Peme- 
rintah Pusat terpaksa — mengambil 
tindakan dengan mengurangi routi- 
ne uitgaven dalam tahun 1953 jaitu 

tuk pengeluaran modal disediakan 
1.65 miljard rupiah: pendapatan 
Negara sendiri dalam tahun ini ada 

ini ada 1,8 miljard, tahun jl. 4,3 
miljard, semuanja ada 5 miljard ru- 
piah. 1 Ta , 2 i 

Setelah itu, lalu Mr. Wongsone- 
goro selaku ketua Panitya, Negara. | 
bentangkan soal penghapusan -or- 
gaan pamong-pradja dengan tingkat 
permulaan penghapusan residen. Se- 
telah sidang dischors 10 menit la- 
manja, maka sidang diberi kesem- 
patan memadjukan pendapatnja atau 
mengemukakan sesuatu jang kurang 
terang tentang soal penghapusan re- 
siden itu. Kesempatan ini diguna- 
kan oleh 20 pembitjara jang kesin- 
pulannja menjatakan setudju adanju 
penghapusan residen tsb. Diantara 
pembitjara ini, Mr. 'Gouw Soei 
Tjiang madjukan usul, supaja bila 
waktu penghapusan orgaan pamong- 
pradja itu didjalankan, maka harus 
dipikirkan sebaik-baiknja, siapa jg. 
akan menggantikan pihak pamong- 
pradja itu. Kalau soal ini diserah- 
kan kepada DP Dina Hasi ae 
rah, maka ia chawatir, jang nanti- 
nja akan menggantikan pamong-pra- | 
dja itu, ada orang2 jang djuga ti- 
dak kapabel dan acceptabel dalam 
soal pemerintahan. 2 

BANTUAN KEPA Mi 

   

    

    

      

- Pengadilan Negeri 

jan tjengkeh 796 : 

idari Rp. 32,— mendjadi Rp. 37.— 
Tt c i it kan lagi men- sebesar 8.15 miljard sedangkan un- dan kemudian diturunkan lag 

Inen pengadilan tentara Tegal 

Nang 

No. 2087 

Untuk sementara nomor tilpun 
redaksi dan administrasi ,,SUA- 
RA MERDEKA” djadi satu, ia- 
lah No. 2087. 

Harap dimaklumi. 

PENDUDUK SATU DESA 
MINTA DJAMINAN RUMAH. 

Seluruh  rakjat esa Semampir, 
daerah kota besar Semarang, jang 
terdiri dari Lk. 100 keluarga “atau 
Lk. 500 djiwa, kabarnja telah minta 
kepada pemerintah kota besar un- 
tuk didjamin perumahannja - kalau 
pemerintah hendak - membongkar 
perumahan mereka sekarang karena 
tanahnja diperuntukkan keperluan 
lain. 

Menurut keterangan, tanah desa 
Semampir luasnja kira2 125.000 M4 
milik pemerintah kota, tetapi sebe- 
lum perang tanah jang tadinja .ber- 
udjud rawa dan alang? dibangun 
(oleh penduduknja sekarang, hinega 
mendjadi desa seperti sekarang. Tiap 
keluarga membajar padjak sebesar 

'berwadjib. (Ant.). 

PERKARA TJENGKEH 
100 TON. 

dibawah pim- 
'pinannja Mr. Gunawan pada tg. 20 
'ibl. kemaren telah melandjutkan pe- 

meriksaan perkara tjengkeh 100 ton. 
"Dalam sidang ini saksi2 Tjoa Kian 
/Sie dan Soeharto telah didengar ke- 
terangannja mengenai soal2 potong- 

dan harga atjar2 

'djadi Rp. 32,—. Setelah ini peme- 
riksaan telah diundur lagi dan pada 
nanti tg. 26 Djanuari j.a.d., dimana 
Djaksa Soedarto akan memberikan 
reguisitoirnja, sedangkan pembela 
Mr. Ko Swan Ik akan memberi pem- 

belaannja. 

PEMBUKAAN K.P.U./C DI 
SEMARANG. 

Oleh Inspeksi Pendidikan Masjara 
kat mulai. besuk 1 Pebruari 1953 di 
Semarang akan dibuka Kursus Penge 

berian peladjaran akan diatur setjara 
kuliah dan akan diachiri pada buian 
Desember 1953. Jang akan diberikan 
ialah peladjaran2: Pengantar hukum, 
Ekonomi, Sociologie dan Ethica. Me 
reka jang hendak .mengikut kursus 
ini harus mempunjai serendah2nja 
idjazah SMA dan berumur paling se 
dikit 25 tahun. Pendaftaran mulai ha 
ri'ini hingga tanggal 28 Djanuari "53 
pada sdr. Hermany Djumany, Progo 
H1/38, pada tiap hari Selasa Kemis 
dan Sabtu djam 16.30 — 18.90. 

PUTUSAN PENGADILAN 
TENTARA TEGAL. 

Dengan dipimpin hakim ' overste 
Murdiman dan djaksa major Ach- 
'mad Tjokrokusumo, pada hari Se- 

Ine- 

meriksa perkara letnan Il J., jang 
'dipersalahkan — telah membunuh se- 
orang bernama Gondosubroto pada         

   

            

  

2 sampai 3 rupiah setahun pada je. | 

irang maupun di Demak, 

panen padi sudah berada didepan 
mata. Polisi atjapkali telah meng- 
adakan pembersihan didjalan2 umum 
untuk mentjari sendjata api gelap, 
tetapi agaknja tidak begitu ada. Ini 
terbukti dengan adanja pembegalan, 
dimana setelah dibikin terang, si 
pendjahat telah menggunakan  sen- 
djata mainan terbikin dari kaju. Se- 
baliknja di Semarang adalah ke- 
amanan di Demak mulai ouruk jg. 
mana disebabkan karena hasil pa- 
nen padi telah gagal, adanja ban- 

djir dan djuga terganggunja keaman- 
an itu lantaran aksi dari Sumadi 
'Bondjor cs. Kekatjauan di Semarang 
Selatan (Salatiga) telah turun, dise- 
babkan operasi jang terus didjalan- 
ikan oleh alat negara dengan meng- 
jadakan bezetting djuga oleh Mobrig 
' dibeberapa tempat. Pada waktu itu 
isemangat rakjat untuk membantu 
Pemerintah tampak tegas, malah di 

Susukan penduduk desa berhasil 
| menghadapi sendiri para gerombol- 
“an. Perhatian dalam soal mengusut 
perkara kekatjauan itu di Satatiga 
mengundjukkan tanda2 kesulitan, 
karena beberapa pengatjau telah bi- 
sa berlindung......... Tindakan poli- 
sioneel oleh Kepala Polisi Karesi- 
idenan ini berachir sampai tg. 25 
“Agustus 1952. 

Sumadi Bondjor cs. di- 
gulung. 

| Bulan April: Baik di kota Sema- 
gangguan 

(keamanan kelihatan merosot. Hal 
lini disebabkan, karena Sumadi Bon- 
idjor cs. kena digulung. Di Sema- 
irang Selatan djuga mulai baik dan 
idisebabkan karena eperasi jang se- 
'nantiasa didjalankan. Turunnja gang 
'guan ini mungkin hanja merupakan 
i,adempauze” sedangkan gerombolan 
MMC kelihatannja menjusun kem- 
'bali kekuatannja. 

Bulan. Mei: ' Keadaan - mendjadi 
keruh kembali. Diduga hal ini dise- 
babkan, karena gerombolan mera- 
ruh dendam hati berhubung dengan 
tindakannja, Polisi berulang-ulang. 
Djuga berhubung dengan berhasil 
larinya  Sujitno, Suradi dan Sukir 
dari pendjara di Ambarawa. 
Dalam bulan ini di Kendal, 

derneming Biting telah 
oleh gerombolan dan mengalarmkan 

| kerugian sendjata Mauser, karabijn 
idan pistol. Pada tg. 24/25 Mei Ond. 
Ngobo telah diserang oleh gerom- 

|bolan dan Sinder Munandar telah 
kena tembakan. Pada tg. 5/6 Mei 

  
On-   

tahuan Umum C tingkat ke III. Pem:Pos Pelisi di Bringin telah diserang 
'gerombolan dan menderita kerugian 
: Ivstengun dan 9 karabijn. 

Pada tg. 10/11 Pos Polisi di Giri- 
margo (daerah Ungaran) telah dise- 

|rang oleh gerombolan dan menda- 
'pat kerugian 2 sendjata Lee & 
Field. Tgl. 14/15 Mei Tengaran dji 
ga alamkan serangan, tetapi gagal. 
Gangguan di Kota Semarang mulai 
naik, karena makin banjaknja pe- 
ngangguran dan pemetjatan buruh. 

Operasi lebaran. 
Bulan Djuni: Keada'an didalam 

(Kota Semarang makin baik. Berhu- 
bung dengan akan datangnja hari 
| Raya Lebaran, maka pendjaga'an di 
isekitar kota telah diperkeras. Semen 
"tara ini fihak tentara pun mengada 
| kan razia terhadap orang2 gelanda- 
ngan. Gangguan keamanan di Ken- 

'dal mulai naik. Panen padi sudah se 

4 
$ 

selesai dan panen kopi sudah bera- ' 
'da didepan mata. Pada tg. 17/18 

diserang 

guan pada rakjat mulai kurang. 
Bulan - Agustus: Keamanan di Ko 

ta Semarang tambah bagus. Pento- 
lan2 pendjahat banjak jg ditangkap. 
Purwadadi gangguan keamanan te- 
lah naik, disebabkan keadaan eko- 
nomie, sedangkan di Kendal telah 
merosot. Didaerah Ungaran mulai 
naik, demikian pun di Ambarawa, 
dimana terdjadi  banjak . pembunu- 
han'dan dilakukan oleh gerombos 
lan. Siasat dari gerombolan ini 
mungkin sekali “didjalankan untuk 
menekan kepada fihak pendjaga ke 
amanan dan mematahkan penduduk 
dalam membantu usaha Pemerintah. 

Bulan “September: Pada tg. 
Sept. ini Pos Mobrig di Suruh telah 
diserang gerombolan dan mendapat 

Pada tg. 12/13  Jajasan” Senopa 
dan Asrama CTN di Delik telah 
serang. Para penjerang telah pakai 
.Symbool K.P.M.” dan dalam bulan 
ini tertjatat pembegalan mobil di 
Kaligandu. Di Semarang keamanan 
terus baik dan fihak jg berwadjib 
telah mengadakan pembersihan ter- 
hadap orang2 gelandangan. 

Bulan Oktober: - Kota - Semarang 
tetap baik, tetapi keamanan di 
Ungaran, Ambarawa dan Salatiga 
masih belum kelihatan turun.: 

Bulan Nopember:  Kedjahatan di 
dalam kota Semarang ' mulai | naik. 
Ini mungkin disebabkan, karena da- 
tangnja musin hudjan. Keadaan di 
Semarang Selatan makin buruk. Ke 
kuatan gerombolan kelihatan tam- 
bah besar dengan sendjata2 jg mo 
'dern. Pada tg. 18/19 Sinder  Djati- 
ronggo telah dibunuh, sedang pada 
tg. 12/1 Nop. kota Salatiga alami 
Iserangan dari gerombolan. 

Bulan Desember: Gangguan. di 
'Kota Semarang kelihatan naik. Dju 
'ga di Kendal, dimana terdjadi pe- 
'rampokan2 jang dilakukan oleh ge- 
rombolan. Keada'an di Ungaran te- 
tap belum baik. Pada tg. 6/12 Pos 

(Polisi di Karangdjati telah diserang. 
Keada'an Ambarawa pun belum 
'baik. Kemungkinan disebabkan ka- 
rena Bn 427 meninggalkan kota Am 
barawa. Kepindahan ini rupa?nja 
telah digunakan oleh gerombolan 
dan pada tg. 14/15 . Desember, ge- 
Irombolan telah mentjoba melaku- 
kan serangan pada Ambarawa dan 
perbuatan ini telah diulangi lagi pa 
da tg. 18/19 dengan melakukan se- 
rangan pertjoba'an pada Pastoran. 
Demikian  pandengan mengenai 

kekatjauan didalam tahun 1952. 

Di Selatiga kriminaliteit djuga naikif 
1 2 

kerugian 12 putjuk sendjata net 

pemuda rakijat rjabang Djawa Timur 
digedung nasional di Surabaja, tuan 
S. Hamzah. dari pengurus besar pe- 
muda rakjat antara: lain menerang- 
kan bahwa pemuda rakjat tidek ko- 
munistis. e@Pemuda  rakjat memang 
mendjadi anggota WFDY dan In- 
ternational Union of Students teta- 
pi—tidak lain hanja karena kedua 
organisasi tersebut bertudjuan mene- 
gakkan perdamaian dunia. Dalam 
kongres itu antara lain diputuskan 
untuk memberantas buta huruf de- 
ngan seksama dan "mendesak kepa- 
da pemerintah ..supaja memperluas 
pengadjaran. 

Retak 
SIARAN R.RI. SMG. 

Rebo, 21 Djanuari 1953: 

gadji mereka itu berdasarkan pe 
raturan gadji B.A.G. Besar ketjil 
nja gadji itu adalah menurut ke 
tjakapan dan pengalamannja ma 
sing2. Ada jang mendapat gadji 
pokok Rp 400 sampai Rp 1200. 
Dan semuanja gadjinja dibajar de 
ngan mata uang rupiah. Selain 
dari pada itu mereka itupun men 
dapat beberapa tundjangan seper 
ti expert-toelage sebesar 2045 da 
ri gadji pokok dan ditambah 
pula dengan 2596 lagi sebagai 
Kort Verband Toelage jg mesti 
dibajar dengan valuta negerinja 
masing2. Tentang haknja disini 
adalah disamakan dengan  pega 
wai biasa sadja. 

Tenaga Ahli Internasional jang 
disumbangkan oleh P.B.B. atau 
Amerika lebih kurang 50 orang 
itu dipekerdjakan oleh pemerintah 
merurut ahlinja masing2. Dalam 
melakukan tugas pekerdjaan disi- 

        ni, mereka itu pada umumnja 
mendapat gadji dari P.B.B. dan 
ahli Amerika dari Amerika sendi 
ri. Menurut kabarnja gadii mere 
ka itu mentjapai djumlah 10.000 
dollar sebulan. Kewadjiban peme 
rintah kita hanja membajar uang 
saku sebanjak Rp 40.— sehari 
dan djikalau mereka pergi tour 
nee diberikan sebanjak Rp 70.— 
Selain dari pada itu, pemerintah 
berkewadjiban pula menjediakan 
tempat tinggainja dan menjedia- 
kan keperluan transportnja. 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 
Taman Kusuma Asuhan: 17.30 Pe- 
ngumuman dan berita daerah: 17.45 
Rajuan: 18.00 Ruang Pendjata Terr. 
IV:/ 48.15 Staf muziek Terr. IV, 
19.00 Tanda waktu — warta berita, 
19.10 Ibu kota hari ini: 19.15 Sia- 
ran Penerangan, 19.30 Puspowarna 
O.K. Tjahaja: 20.00 Sari warta be- 
rita, 20.05 Siaran Pemerintah: 20.30 
Pilihan pendengar, 21.00 Berita Ba- 
hasa Djawa: 21.15 Ditepi pantai 
Hawaii, 22.00 Warta berita: 22.10 
Program esok hari, 22.15 Hidangan 
Rudjak Wuni: 23.00 Tutup. 

Perburuhan Dan 

Perkawinan 
Mendjadi Atjara Penting 
Dim Kongres PERWARI 

Kemis, 22 Djanuari 1953: 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 
Lagu Kanak2: 17.10 Dongengan 
Kanak2 oleh Bu Mari: 17.30 Peng- 
umuman dan berita daerah: 17.45 
Orkes Claude Thornhill: 18.00 Men- 
djelang malam O.K. Hoo Hap Gie 2 : 
Bu Kiok: 18.30 Pengadjian: 85 DIANTARA SOAL2 jang dja- 
Mendjelang malam: 19.00 Tanda|di bahan pembitjaraan dalam 
waktu: 19.10 Ibu kota hari ini:| Kongres perwari kelima di Ban- 
19.15 Tindjauan mingguan ekonomi: | dung ialah usul2 dari berbagai 
19.30 Tepatkah?, 20.00 Sari warta|ltjabang mengenai perburuhan. 
berita: 20.05 Siaran Pemerintah:| Tentang 'ini telah dimasukkan 
20.30 Mimbar Islam oleh Pena: |usul oleh tjabang2 Sumbawa, Bo- 
20.45 Tjiptaan dan gubahan Hardy:|gor, Magelang, Salatiga, Tulang- 
21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 agung. 
Santiswaran oleh Studio dengan pe- Usul2 itu diantaranja meminta 

  
sinden ' Madularas,  Sudjijem dan supaja kepada pemerintah dide- 
Djatminah, 22.00 Warta berita: | cak jami 
2210 Programa esok hari: 22.15 Na epatan.  djanigi bagi buruh wanita diperusahaan 

partikelir jang sungguh2 dilaksa- 
nakan dan disamping ita djuga su 

Warna-warni malam hari: 23.00 Tu- 
tup. Pa 

  

200 Rumah Dibangun 
mw | Paja pengusaha2 mengadakan ru 

Naa penitipan anak2 buruh wa- 
nita, : 

Usul lain meminta supaja Per- 
wari menjokong organisasi2 bu- 
ruh untuk memperkeras penga- 
wasan terhadap pelaksanaan Un- Tiap Rumah Akan Didjual Seharga 

Rp. 5000 Dgn Huurkoop. . ! 
3 

Pada tanggal 20 Djanuari kemas: 
ren telah dilakukan perletakan batu 
pertama oleh gubernur Budiono un: 
tuk pembangunan 200 rumah rakia: | 
dilapangan muka rumah sakit Tiong 
Hwa I Wan. Perletakan batu perta- 
ma ini sengadja dilakukan pada 
tanggal 20  Dianuari, bertepatan |koop dalam tempo 5 tahun. Pemba- 
dengan tanggal hari Tahir mendiang | gian rumah2 ini - akan diserahkan 
Oei Tiong Hauw. Menurut rentjana , kepada pemerintah untuk mengatur- 
pembangunan rumah2. ini nanti jnja dan kabarnja jang ' mendapat 
akan selesai dalam tempo 2 tahun. 'prioritet pertasia adalah pegawai2 

nja sendiri tak begitu besar, hingga 
bagi penghuni2nja masih berkesem- 
patan untuk menambah pembangun- 
an sendiri, Rumah2 “ini ditetapkan 
seharga kira2 Rp. 5000-— sebuah- 
nja dan para penghuninja akan da- 
pat memiliki rumah ini setjara huur-   

  

  

Mulai tg. 21 Djanus 3 hing-|tanggal 2 Agustus 1952 didesa Klu- (Pos Polisi di Limbangan telah dise- | dan rumah2 jang dibikin memang ' negeri. Tjara membuat dinding2 ru- 

ga tg. 4 Februari 19: antor Pen- | wut, Bulakamba daerah Brebes. 'rang oleh gerombolan. Keada'an di sengadja untuk perumahan rakjat. mah ini ialah menurut suatu sisteem 
didikan Agama Propinsi Djawa Te-| Adapun tindakan letnan IT J. ini Ungaran makin keruh dan pada tg. ' Tiap rumah akan menempati tanah | massa produksi jang sudah pernah 
ngah akan me Naa uang ban- didasarkan, karena menurut bukti2| 6/7 bulan itu A.W. Klepu telah dihalaman seluas 50 M', tapi rumah- dipertontonkan dalam Festival of 
tuan kepada mz 'asah2 menengah jang ada jang dibenarkan oleh pen- | Britain. | Bila pembangunan peru- 

dan rendah diseluruh 'Djawa 'Te-| duduk desa Kluwut sendiri, menja- | y Nagan mahan ini sudah selesai, maka Se- 
ngah untuk kw. HI I dan IV th. itakan, bahwa Gondosubroto ini se- | DIDENDA RP 10.000. melanggar peraturan paktur. Ta su-(imarang akan mendapat tambahan 
1952 sebanjak Rp. 989,50 dan lalu mengaku dirinja seorang letnanj 1 : : .tdah mendjual benang dengan tidak |suatu pekampungan baru dengan 
dibagi sbb: Madrasah ah 89| Mahkamah Djawa Tengah jang bisa Pada hrai Senen ibl., Hakim di ada pakturnja. rumah2 baru jang radjin. 
buah dengan murid besar menentukan nasib orang jang dita- Pengadilan “Negeri di Semarang te-| Selain 2 perkara tersebut, seorang Dalam kata sambutannja waktu 
Rp 92.185,50.  Madr rendah ' wan. “ Pun Gondosubroto ini telah lah memeriksa petkaranja 2 peda- pedagang H.S,R., pendjual ikan meletakkan batu pertama kemaren, 
2089 buah de gan ' murid 52.100 banjak melakukan pemeresan pada gang besar di Petudungan, jaitu 'asim di Pasar Djohar telah didjatuhi | Gubernur memberi ere-saluut, peng- 
sebesar Rp 1 10.864 AA atau dgn. | penduduk dan melakukan lain? tin-, T.P.T, dan S.P.L. Mereka dituduh hukuman denda Rp. 750,— atau 3hormatan jang sebesar2nja kepada 
perhitungan masing? dari dakan pengatjauan. telah melanggar peraturan ge bai kebeara masuk pendjara, karena ti-j O.T.H.-Concern, jang ternjata mem-     

   
   

dari ma- d : 

  

drasah rendah a R 
drasah rendah A R 
3 kwartaal. Dengan telah diberikar- 
nja uang bantuan sebanjak Rp 550. 
000,— dalam kw. 1/1952 maka da 
lam tahun 1952 seluruhnja oleh Kc 
menterian Agarna kepada 
sah2 itu telah diberikan bantuan se 
banjak Rp 1782.989,50. SA 

selama 
  

  

f 

Oleh Djaksa dimintakan hukum- 
an djanggelan pendjara 6 bulan de- hukuman denda sebesar Rp. 10.000 pendjualan ikan asin. 
ngan pertjobaan 1 tahun. Setelah 
pembela kapten Suparjo membcri- 
an laannja, maka hakim la- ekonomi, ia djuga dipersalahkan ti- j Blakangkebon 
Ke Dena pembukuan jang kuman denda Rp. 3000,— atau 3 lu putuskan hukuman  djanggelan 

pendjara 3 bulan dengan pertjabaan 
6 bulan. Putusan diterima oleh ter- dihukum denda Rp. 10.000,— atauj kan 
dakwa, 

Terdakwa T.P.T. achirnja didjatuhi 

atau 4 bulan masuk pendjara. Sela- 
in terdakwa - melanggar peraturan 

dak 
sempurna, 

mempunjai 

4 bulan pendjara, karena dituduh 

' Terdakwa S.P.L. djuga | bulan pendjara, 

pergunakan modalnja tidak melulu 
untuk mentjari "keuntungan sadja, 
tapi djuga memikirkan 'usaha2 so- 

dak membubuhi tanda harga etjeran 

| Terdakwa G.K.H., pengusaha si- 
'lah satu paberik rokok kretek difsial | untuk kepentingan penduduk. 

telah  didjatuhi hu-| Walikota — Semarang  menjatakan, 
bahwa dengan adania 200 rumah 

karena dipersalah- | baru ini nanti, kurang lebih. 1000 
tidak mempunjai pembukuan 

jang baik.   tolong perumahannja, 

dang2 Kerdja diperusahaan2 par- 
tikelir sampai kekabupaten2 dan 
mendesak kepada pemerintah su' 
paja mengadakan undang2 ter- 
hadap pekerdja anak2. 

Perhatian dari beberapa  tjabang 
pun ditudjukan kepada soal pensiun 
djanda, jang mengharap supaja di- 
keluarkannja djangan terlambat, ka- 
rena menurut kedjadian2 jang su-   dah dialami, baru setelah setahun. 
Dalam pada itu lebih 20 tjabang 

telah mengemukakan usul2 disekitar 
masalah perkawinan. Sebagian be- 
sar meminta supaja pemerintah se- 
gera melaksanakan undang? perka- 
winan dan menolak peraturan pe- 
merintah no. 19 serta minta supaja 
berlakunja peraturan itu ditunda 
sampai ada undang2 perkawinan. 
Dikemukakan oleh tjabang Sura- 

baja supaja pemberantasan perka- 
winan dibawah umur diperkeras, se- 
dang oleh tjabang lain diminta su- 

wenang2, lebih2 dikalangan ,,rakjat”. |   
djiwa penduduk Semarang akan ter- 

Tjabang Surabaja djuga mengusul- | 
kan supaja Perwari mendesak pe- 
.merintah untuk membolehkan pe- 
imudi kawin dengan tidak idzin 
Orang tuanja sesudah umur 22 ta- 
'hun dan pemuda sesudah umur 25 
tahun. 

Dapat diterangkan, bahwa sambai 
(sekarang Perwari mempunjai 215 
tjabang diseluruh Indonesia dengan 

djumlah anggauta 160.000 orang. | 

Penasehat 
Utk In 

   
   

  

donesia 
Ditempatkan Di Dewan Perantjang Negara 

BERHUBUNG dengan permintaan pemerintah Indonesia ke- 
pada Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai ahli2 untuk Dewan Pe 
rantjang Negara, kini biro baniuan tehnik PBB sedang mengada- 
kan seleksi ahli2 untuk ditempat kan dipelbagai kedudukan dalam 
dewan tersebut. Menurut kabar jang diperoleh koresponden PI-A 
neta, hingga dewasa ini telah diangkat dua orang ah 
akan bekerdja di Dewan Perantjang Negara dan « 
gung djawab langsung kepada pe perintah Indonesia. Sa 

Mereka 
an bertang- 

secorang 
diantara mereka, seorang ahli dilapangan moneter (keuangan) dan 
padjak akan mendjadi direktur ps nasehat dan pembantu pada biro 
urusan import dan perdjandjian2 barter, masalah? paran belan 
dja, soal2 penaksiran dlsb. Ia akan bekerdja-sama dengan kemen- 
terian2 keuangan dan perekonom ian. BEAN 

Jang lainnja, seorang ahli per- 
tanian akan menjusun rentjana2 
untuk memperbaiki pengairan 
dan pendjualan hasil2 pertanian 
dalam kerdja sama dengan F.A.O. 
la selandjutnja akan memberikan 
nasehat2 mengenai  tjara2 untuk 
mentjegah erosi tanah. 

Ahli2 lain jang kini sedang di- 
pilih untuk ditempatkan di De- 
wan Perantjang Negara meliputi 
ahli2 dilapangan penghasilan na- 
sional, sumber2 alam, perkemba- 
ngan industri, statistik, transmi- 
grasi, statistik penduduk dan tata 
usaha pemerintah. Disamping itu 
kepada mereka akan diminta un- 
tuk membantu pendidikan staf 
Dewan Perantjang Negara dan 
memberikan kuliah2 diuniversitet 
Indonesia, ' 

Perserikatan Bangsa2 selandjut 
nja atas permintaan. pemerintah 
Indonesia sedang mentjarikan se- 
orang penasehat dilapangan peng- 
awasan- “anggaran belandja. “dua 
orang ahli untuk memberikan na- 
sehat mengenai pendirian beng- 
kei2 untuk kendaraan bermotor, 
seorang ahli untuk memberikan 
nasehat dilapangan pengangkutan 
interinsuler dengan kapai2 milik 
pemerintah. 
Paritya bantuan teknik dalam hu- 

bungan ini merjatakan kepada PI- 
Aneta, bahwa dalam dua tahun jang 
lalu dua orang ahli jang telah diki- 
rimkan oleh PBB telah memberikan 
nasehat kepada pemerintah Indons- 
sia mengenai perkembangan umum 
industri2 ketjil dan bahwa ahli2 jain 
telah bekerdja pada lembaga pendi- 
dikan dilapangan ini di Indonesia, 
diantaranja seorang ahli kimia, se- 
orang ahli dilapangan 'hasil2  kera- 
mik, seorang ahli dilapangap pem- 

buatan gelas, seorang insinjur ba- 
agunan mesin dan seorang ahli ka- 
toen. Untuk  gelongan ini masih 
akan diangkat seorang insiniir jang 
mempunjai keahlian chusus dilapang 
an keradjinan, dua orang ahli dila- 
pangan standardisasi dan dua orang 
ahli dilapangan perabuatan bahan2 
bangunan. 

Dua orang ahli rami dan kulit te 
lah selesai dengan pekerdjaan mere- 
ka dalam bulan September tahun j.l. 
Beasiswa2 jang diberikan kepada In 
donesia dalam tahun jang lalu meli 
puti lapangan perkembangan indus- 
Iri, pengawasan legislatif, pengaturan 
industri, tata-usaha tarif2 dan pa- 
bean, dan tata usaha pegawai? pe- 
merintah, demikian keterangan sekre 
taris PBB: kepada koresponden PI- 
Aneta di New York. 

Utk Bikin Ge- 
dung Parlemen 
Sebuah Jajasan Didirikan 

  

DI DJAKARTA telah berdiri 
sebuah jajasan bernama: .,Jajas- 
an Pendirian Gedung Pariemen 
Baru”, jang bermaksud mengum- 
pulkan uang dari rakjat untuk 
mendrikan gedung baru untuk 
parlemen. Pendirian gedung baru 
ini beralasan kenjataan bahwa ge 
dung parlemen sekarang ini, ter- 
utama dengan mengingat masa 
depan, djauh dari mentjukupi ke- 
butuhan parlemen. 

Untuk sementara pengurus ja- 
jasan terdiri dari: R.P. Suroso 
(Menteri Urusan Pegawai) ketua, 
Mr. J. Adiwinata (kepala  Dja- 
watan Imigrasi) wakil ketua, Su- 
dji (Kepala Exploitasi K.A. Dja- 
wa Barat) penulis, S. Gondokusu 
mo (pedagang) bendahara dan be 
berapa anggota lainnja antaranja 
beberapa anggota parlemen. 

Komisi tehnik untuk — projek 
gedung d.LI. terdiri dari Ir. Dipo 
kusumo, Prof, Ir. Suwandi, ir. 
Sutario. Ir. Kamid dan Sundjoto. 

Demikian dikabarkan oleh pe- 
ngurus jajasan. 

Kanan 

EB 
5       

PATI 
TERROR TJOPET MENG- 

GANAS. 

Pada hari Minggu jbl. di pasar ko 

ta Pati telah terdjadi keributan, ber 

ihubung tindakan seogang pentjopet | 

jg sungguh? kurang adjar. Seorang 
lelaki jg hendak ditjopst dompetnja 
berhasil menggagalkan usaha mak- 
sud pendjahat, tadi: tapi kemudian 
pentjopet jg merasa tidak puas se- 
bab usahanja tak berhasil, terus 
mendapat luka2. Waktu polisi da- 
bannja hingga jg belakangan 'ini 
tang memberi pertolongan, pentjo- 
pet jg kurang adjar tadi sudah ka 
Yur. Meskipun  banjak pedagang: 

paja ada penghulu wanita jang da-'dan bakul2 ig melihat peristiwa ini. 
“pat mengurangi pertieraian jang se- tapi mereka tak berani memberi per! 

tolongan, karena takut antjaman ka 
wanan tukang2 tjapet ig makin be- 
rani djalankan aksinja. Pernah se- 
orang pedagang jg mengingatkan sc 
orang pembelinja, supaja berhati? 
mendjaga uangnja, tlh diantjam begi- 
tu rupa oleh kawanan tjopet, hingga 
ia merasa ketakutan. “Maka oleh 
chalajak ramai di Pati sangat diha- 
rapkan, agar fihak jg berwadjib Ie- 
kas2 memberantas gangguan kea- 
manan dalam pasar ini. 

" 

  

MEKADJAYAT 

——————-— aa 

Monopoli BTC 
Ditjabut 

3 Monopoli import bahan2 batik 
jang diberikan kekuasaan penuh 
oleh pemerintah kepada N.V. Ba 
tik Trading Company dim ta 
1952, akan ditjabat kemba' 
pemerintah. Dan gantin 

|rintah telah mendirikan 
mi jang dinamakan | 
han Perindustrian jg 
tugas meng-import b: | 
tuhan perindustrian di Indonesia. 

Langkah pertama Jajasan itu 
akan bertindak mendatangkan ba 
han2 perindustrian batik. Demiki 
an kabar jang dapat ditangkap 
dari kalangan jang mengetahui di 
Kementerian Perekonomian. 

    

     

    

  

  

Selandjutnja dari kalangan jg 
bersangkutan kita mendapat ka 
bar, bahwa pemerintah akan te- 
tap memberikan hak sepenuhnja 
kepada Gabungan Koperasi Batik 
Indonesia (G.K.B.L) dalam mem 
bagikan bahan2 kebutuhan perin 
dustrian batik ini. 

) 

Perlu diketahui, keputusan pe 
merintah menundjuk N.V. Batik 
Trading Company monopoli me- 
import bahan2 batik ini menda 
pat tantangan jang maha hebat 
dari importir bangsa Indonesia 
sendiri. 

    

SEKITAR KEDJUARAAN 
TENNIS PAKISTAN, 

Di Dacca, Pakistan, sedjak bebera 
pa hari berlangsung tournament ten 
nis nasional Pakistan, jang” diikuti 
djuga oleh pemain2 luar negeri. Ma- 
ngenai pertandingan? finale dari ke 
djuafaan nasional Pakistan itu, AFP 
mengabarkan, bahwa pemain Brazi- 
lia, Viera telah menangkan kedjuara 
an single laki? mengalahkan dalam 
finale, djuara Pakistan, Ahmad Ifti 
kar dengan angka 6 — 8 4-6, 
6 — 457 — 5,6 4. 

Dalam pertandingan finale single 
puteri, pemain Inggeris Missus Joy 
Mottram mengalahkan pemain Dije- 
pang, Miss Kamo dengan angka 6 — 

ble jaki2 dimenangkan oleh pasang 
an Itikar Ahmad/ Motram jang da- 
lam finale mengalahkan pasangan 
Viera/Huber (Austria) dengan angka 
3 56,6 6 — ne na 
& 

  

SEKITAR KEUANGAN PA- 
NiTYA PON mm. 

Panitia PON HI di Medan bagian 
keuangan menerangkan, bahwa pada 
bulan Desember 1952 telah diterima 
lagi sumbangan untuk PON If uang 
sebanjak Rp. 889.893,50. Dengan pe 
masukan jang terdahulu, maka djum 
lah sumbangan uang jang masuk ke 
kas PON III sampai achir Desember 
adalah Rp. 2.380.623.46. Pengeluar- 
an sampai achir Desember jang di- 
pergunakan untuk pembikinan stadi 
on dan lain2 berdjumlah Rp. 1.035, 
140.81. Saldo dalam kas keuangan 
PON III pada permulaan PDjanuari 
1953 berdjumlah Rp. 1.345.489.65, 

RAY KILGORE MENANG 554 
—532 DARI MASAKO KAT- 

SURA.   
UP mengabarkan dari San Francis 

co bahwa dalam pertandingan tanta 
ngan antara Ray Kilgors pemain bo 
li-sodok jang terkuat dari Amerika 
melawan pemain wanita sedunia jang 
terkuat Masako Katsura dari Dje- pang jang diadakan pada hari Sabtu 
di Frisco telah berachir dengan ke- : 
menangan pemain laki2 Amerik 

iRay Kilgore dengan Na 564 lawan 532. 

aa 

    

   
LOJOKJA 

| KOPERASI TEMBAKAU F | (HA RAKJAT TAN Ikobi Josia kini telah berdiri Operasi tembakau bernama Usah: ' Rakjat Tani” (URAT), jang Pa 
njai daerah arcal tanaman tembakau sebanjak 800 ha. jang dapat ditanami dua kali tiap2 tahunnja. 

L. Menurut keterangan pihak pengu- rus koperasi itu areal ini meliputi 6 kelurahan didaerah Sorogedug dan  Wanudjojo (Fogia sebelah timur) jg pada zaman Belanda merupakan sa- tu2nja daerah tembakau jang terke 
nal diseluruh Djawa: 

| Selama ini koperasi tsb dapat meng 
hasilkan tembakau sebanjak 800 ton 
setiap tahunnja sedang menurut tak 
siran apabila perlengkapan sudah 
mentjukupi, koperasi itu dapat meng 
hasilkan tembakau Virginia sebanjak 
Lk. 1200 ton. 

Rata2 harga tembakan tsb Rp: 15x 
tiap2 kg., sedang tembakau ini telah 
mempunjai pasar jang tetap, jaitu 
didjual kepada B.A.T, 

Kini oleh pengurus koperasi itu se 
dang direntjanakan untuk memper- 
besar produksi tembakau itu sehing 
ga dapat mentjapai produksi jang se tinggi2nja. Menurut rentiand untuk usaha tsb diperlukan sedikitnja mo- 
dal sebanjak Rp. 3.090.000... Pihak pemerintah telah memberikan modal 
sebanjak Rp. 40.000, 

sebuah 

' 

5 

1, 3 — 6, 6 — 2. Pertandingan dou “ 
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- pertumbuhan jang djelas dalam sim- 

  

   Peringakan 

  

Na nja untuk keperluan membela diri dan bukan untuk perang agre- Kan 5 dj sif. Lebih landjut diterangkannja, bahwa mereka ingin mer Ka, 
: Pemerint ok berulang2 | definisi jang tegas tentang apa 2 up dimaksud oleh Eisenhower ke- iclah met kan protes kepa- | tika ia menguraikan politik: ,,Asians fighting Asians”. Djepang da pem 2 Philipina dan ingin memperoleh djaminan, bah wa Amerika Serikat »tidak akan Thailan terhadap penindasan pen- | Menggunakan Djepang sebagai tu dung utk kemudian disepak bila 

duduk Tiongh Ani kami mem | taufan sudah berhenti”. he 1 Ban Ah ngatkan kedua pemerintah itu, 
penduduk Tionghoa di 

ai dan Philipina mempu- 
tanah air jang kuat dan bah- 

ap bermusuh terhadap me- 
i bermusuh terhadap 

T, demikian radio Peking da- 
am siaran jang terdengar di To- 

     
    

      

. kio. (Antara-UP). - 

Apa Maksud 
Wright Ke 

Pakistan ? 
Desa Bala Te 

tan Dim Pertahanan Timur- 
72 Tengah? 

  

SNN bahwa Pakistan 
mungkin an menggabungkan 
diri ke-pakt pertahanan Barat di 
Timur Fak, hari Senen men 
djadi hangat dengan  tersiarnja 
berita bahwa laksamana muda 
J4. Wright, komandan pasukan2 
angkatan laut Amerika Serikat di 
Atlantik Timur dan Lautan te 
ngah pada achir bulan akan me 
lakukan kundjungan2 resmi ke 
pelabuhan2 - di Pakistan, India 
dan Sailan. Tentang keberangka 
tannja ito diumumkan oleh mar 
kas besarnja jang berkedudukan 
di London pada hari Senen. 

Ini adalah kundjungan pertama- 
tama dari laksamana Wright kebagi- 
an2 Timur dari teritoriumnja semen 
djak ia diangkat dalam djabatan ter 
sebut pada musim panas jg lalu. Ia 
akan melakukan separoh perdjala- 
nan dengan menaik kapal dan seba 
gian dengan pesawat terbang. Menu 
rut rentjana ia akan bertolak dgn. 

pesawat terbang dari London pada 
tg. 23 Djanuari menudju Napels dil 
mana ia akan berkonperensi dgn. 
laksamana Robert Garney, koman- 
dan NATO bagian Selatan dan dgn. 
para komandan Amerika bawahan- 
nja di Lautan Tengah. Ditempat? 
lain jg disinggahinja 'ia akan berte- 
mu dengan pelbagai pembesar mili-f 
ter Serikat dan wakil2 diplomatik. 

Pemuda Djerman Pro Nazi 
Menurut Pendapat Mereka Sistim NAZI Tak 

BEN Begitu 

DALAM SEBUAH laporan 
komisariat tinggi Amerika Serikat 
hasil penjelidikan pendapat umum, dinjatakan 
Maka Porn Pepanga diliputi t jita-tjita membentuk ,,sebuah par- 
tai nasional jang satu2nja serta kuat” dan bahwa dikalangan pa 

kian besar pendapat, bahwa dalam ra pemuda tersebut tampaknja 
gerakan Nazi 
rukan. 

Dalam laporan tersebut dikemu- 
kakan, bahwa 49 persen daripada 
para pemuda diantara 18 sampai 24 
tahun berpendirian bahwa - faham 
nasional-sosialisme achirnja tidaklah 
demikian buruknja dan bakwa ha- 
nja 29 persen mempunjai pendapat. 
bahwa dibelakang gerakan Nazi itu 
terdapat lebih banjak keburukan da- 
ripada kebaikan. 

Laporan tadi mempunjai arti jg. 
chusus djika ditindjau " atas dasar 
penangkapan? jang dilakukan baru? 
ini oleh fihak Inggeris terhadap se- 
djumlah bekas pemimpin pemerin- 
tahan Nazi jang dituduh telah ikut 
serta dalam suatu komplotan mela- 
wan pemerintah dewasa ini di Djer- 
man Barat. 

Lebih djauh dinjatakan dalam la- 
poran diatas, bahwa gerakan Nazi 
mendjadi suatu masalah jang lebih 
besar di Djerman Barat daripada 
masalah komunisme. Diperingatkan, 
bahwa selama tahun 1952 terdapat 

pati-simpati pro-Nazi diantara ang- 
gota partai demokrat merdeka dan 
lain2 partai dari sajap kanan. Da- 
lam kategori ini ada 59 persen jg. 
berpendapat, bahwa gerakane Nazi 
mengandung Jebih banjak kebaikan 
daripada keburukan sedangkan ha- 
nja 35 persen jang berpendirian se- 
baliknja. 

Keterangan kanselir Ade- 
nauer mengenai gerakan 

Kanselir Adenauer dalam sua- 
tu keterangan jang dikeluarkan- 
nja pada hari Senin malam di 
Bonn meni , 
ada bahaj 
Djerman 

perebutan 
lima orang » 

  

   

  

   

          

    
kas pemimpin2 Nazi jang dike- 
palai oleh Werner Naumann, be- | 

ganda Goebels diwaktu zaman 
Hitler, telah berhasil mengadakan 
infiltrasi kedalam sara 
terhitung sajap kanan. 5 

kas tangan kanan menteri propa- 

Dalam keterangannja jang per- 
tama jang diutjapkannja didepan 
umum mengenai peristiwa pe- | 
nangkapan bekas  pemimpin2 

| Nazi, Adenauer lebih djauh me- | 
“'njatakan bahwa ia jakin penda- 
pat umum di Djerman Barat: 
akan menghindarkan setiap an- 
tjaman dari fihak pengikut2 ge 

         

|fighting” dan bahwa bangsa2 
Jakan pertama-tama 

'maksa republik Rakjat Tiongkok le 

jak regime sedjenis 

terkandung lebih banjak kebaikan 

blikasi komisariat tinggi 

adalah diluar kebiasaan bahwa ia 
untuk pertama kalinja dari fihak 
badan2 pers mendengar sesuatu 

gembar-gemboran 

jang 

    Ta Pet | : s 

| Hanja 
| Djepang Tak Sudi 

Utk Kemudian 
: Dibutu 

baga Perhubungan Pasifik 

mempersendjatai kem ri 

Amerika. harus mendjelaskan apa 
ig dimaksudkan dengan ,,persendja- 
taan kembali objektif”, apa biajanja 
|dan apakah .persendjataan itu be- 
'tul2 dimaksudkan untuk pertahanan 
jatau untuk melakukan serangan ter 
hadap daratan Tiongkok, demikian 
para utusan tadi jg selandjutnja me 
nerangkan, bahwa bila Amerika Se- 
rikat menundjukkan dengan- djelas 
bahwa persendjataan kembali itu di 
maksud untuk pertahanan, 
bantuan umum di Djepang akan le- 

Ibih besar. 
— Para utusan Amerika menjatakan, 
bahwa jg dimaksudkan diatas harus 
diartikan sebagai ,,Asian for Asian 

Asia 
: memperhatikan 
daerah mereka sendiri tetapi dalam 
ipada itu tidak lepas dari pertanggu- 
ngan djawab jg pokok pula. 

| Salah seorang utusan ' Amerika 
mengatakan, bahwa ,,akan lebih mu 
dah bagi. Amerika Serikat dalam 
memberikan bantuan, bila orang2 
itu mau menolong diri sendiri. Da- 
lam pada itu tidak boleh dilupakan, 
bahwa Amerika Serikat masih mem 
punjai kewadjiban2 lain dibagian 
bumi lainnja ketjuali Asias demikian 
utusan2 Amerika Serikat. 

'Utusan Djepang selandjutnja me- 
njatakan, pendapat bahwa blokade 
angkatan laut akan merupakan ke- 
untungan langsung dalam djangka 
'pandjang dilapang kemiliteran, akan 
tetapi sebaliknja mungkin akan me- 

bih: mendekati Rusia daripada ke- 
mungkinan mereka akan memben- 

marsekal Tito. 
Mereka selandjutnja ragu2 apakah 
sesuatu kampanje Nasionalis jg dile- 
paskan dari Taiwan akan mentjapai 
sukses. (U.P:). $ 

ATTLEE AKAN MENULIS 
TTG KESAN2-NJA 

Harian Partai Buruh Inggris ,,Dai- 
'y Herald”, hari Senen mengumum- 

kan, bahwa pemimpin partai tsb Cle- 
ment Artiee, akan berturut? . menu- 
is 3 karangan tentang kesan2-nja 
mengenai kundjungannja baru2 ini 
ke Pakistan, India dan. konperensi 
sosialis Asia di Rangoon (Birma). 

Karangannja jang pertama “akan 

diterbitkan hari Rebo ini. 
  
jang diumumkan bari Senin oleh 
di Djerman Barat berdasarkan 

bahwa kaum pe- 

daripada kebu- 
£ 

Amerika 
Serikat di Djerman Barat tentang 
laporan mengenai adanja simpati2 
pro-Nazi dikalangan para pemuda 
di Djerman Barat. Ia merasa heran 

tentang penjelidikan pendapat umum 
jang diselenggarakan oleh komisari- 
at tinggi Amerika. 

.Semestinja rakjat. djangan dibi- 

kin terpengaruh oleh gembar-gem- 

bor bekas pemimpin2 Nazi, karena 

itu semata-mata 

bertudjuan hendak menjembunjikan 
kenjataan bahwa mereka tidak mem 
punjai pengikut2”, demikian kanse- 

IPersendjataan Dj 
Utk 

Djadi .,Tudung Amerika" 

hkap Lagi "0 
PARA PEMIMPIN Djepang 

dewasa ini 

maka' 

ep 

Bela- Diri 

2 0g 1 s5 : 

ang perensi internasional Lem 

itu i | bersedia 

  

Hasutan 

Serbu Manchuria.... 
KOMANDAN LEGIUN Ame 

ka (organisasi bekas2 serdadu pe 
rang dunia) Lewis Gough Ai 
hari Minggu mengandjurkan su 
paja suatu offensif bertjabang dua 

jang dipelopori oleh pasukan2 
Tiongkok Nasionalis dan pasukan 
pasukan Korea Selatan dilakukan 
untuk mengachiri perang Korea. 
Gough jang berbitj dalam se 
buah rapat tjabang Legiun Ame 
Ann Deo drs menjatakan, bah- 
wa kekuatan pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis adalah ,,hebat”, dan 
adalah suatu ,,ketololan” djika 
kekuatan itu tidak digunakan. 

kan offensif habis2-an utk. meng 
achiri perang Korea, Gough me 
njatakan, bahwa pasukan? Korea 
Selatan dan pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis dapat digunakan pada 
waktu bersamaan untuk serangan 
serangan frontaal dan serangan2 
amphibi guna memukul mundur 
pasukan2 Utara. Menurut Gough, 
spemimpin2 militer dan “bukan 

bolehkan memimpin perang Ko- 
rea,” dan ia menambahkan bah 
wa pasukan2 PBB harus di-idzin 
kan melintasi sungai Yalu untuk 
menjerbu ke Manchuria. (Antara) 

Pasal-4 
Akan Disodorkan Ame- 

rika Kepada Mesir 

  

Amerika Serikat akan  menjedia- 
kan kepada Mesir gandum jg sangat 
dibutuhkan seharga: lebih 8 djuta 
dollar dengan “ sjarat supaja Mesir 
menggunakan hasil pendjualan2  se- 
tempat dari bahan makan tsb. utk. 
mengadakan perobahan serta per- 
baikan dalam lapangan ekonomi 
dan sosial dalam negeri, demikian 
didapat kabar hari Senen. 

Menurut kalangan jg mengetahui, 
kini sedang -dirundingkan diantara 
pembesar2 Mesir 
buah projek, jg sedikit banjak  ma- 
suk dalam rangka Rentjana Pasal 4 
Amerika. Para pembesar 
tak mau memberikan komentar me- 

dan Amerika se- 

Amerika 

ngenai kabar. tsb. dan  menjatakan 
soal tsb. seluruhnja masih ,.prema- 
tur”. 

COHRAN MENEMUI 
MUKARTO. 

Pada djam 10.00. Selasa pagi du- 
ta besar Amerika Serikat, M. Coch 
ran, telah mengadakan pertemuan 
elama I.k. 25 menit dengan Menteri 
#ukarto di Kementerian Luar Ne- 
geri. 
Menurut keterangan pembitjaraan 

adalah - meliputi landjutan ' usaha 
penglaksanaan perdjandjian T.CA. 
  2 - 

Sebagai pernah dikabarkan oleh An- 
tara-U.P., kota Wonsan boleh dika- 
Ita .habis rata sama “sekali akihat 
pemboman angkatan udara P.B-B. 
Bahwa berita tadi, agaknja ada pula 
kebenarannja, bisa dilihat dari gam- 
bar-gambar ini jang diambil di Won- 
san baru' ini. Gambar atas: sebuah 
bengkel - besar. kereta-api, tempat 
memperbaiki lokomotip besar. Gam-   lier Adenauer. (Reuter-Aneta). 

  

x 

  rakan Neo-Nagzi. 
Saja jakin bahwa setiap partai 

politik baru jang dibentuk atas da- 
sar demikian itu dan turut ambil 

| bagian dalam pemilihan2 umum jg. 
akan datang, akan mengalami keka- 
lahan jang melumpuhkan”, demiki- 
an Adenauer. 
Adenauer seterusnja r menjatakan 

keheranannja berhubung dengan pu- 

! 

| 

bar bawah: bengkel tadi. hantjur sa- 
ma sekali, akibat serangan'. 

  

ang 
Kn —- 

di Honolulu, hari Senin me- njatakan, bahwa Djepang jang baru sadja merdeka sei 
bah diri sen diri,akan tetapi semata-mata ha- 

Lewis Goug
h 

Lintasi Sungai Yalu Dan 

Setelah berseru supaja dilaku- | 

nja diplomat2 Amerika harus di. 

  

Ti: dumanari 
500 tahun jl., seorang Djerman dar 

repolusi besar dalam alam fikiran 

man sesuatu buku, harus diukir 
tiap halaman buku harus di-pers 

Betapa hebatnja kesukaran 
Barat dalam soal perhubungan, 

Barat dalam ,,Pers-overzicht” j 
nerangan Pemerintah Belanda. 

sar. Tambahan lagi tanahnja jang 

bahaja, dan lembah serta djurang 

,.Dinegeri jang begini keadaannja 
perhubungan diudara lebih baik, te- 
tapi belandjanja terlalu mahal”, ka- 
ta Wansink lagi, ,,Muatan jang da- 
pat diangkutnja terbatas, ongkosnja 

63 Djuta Bu- 
ruh Amerika 
Akan Mendapat Peker- 

djaan Dlm Lapangan 
“Industri Pertahanan 
#P88 DanfOtomobil! xxi 
ROBERT GOODWIN, direk 

tur dari biro pemakaian tenaga 
kementerian perburuhan Ameri- 
ka hari Minggu meramalkan, bah 
wa pemakaian tenaga buruh dim 
tahun 1953 akan mematahkan re 
kord jang lalu dengan mengerdja 
kan buruh sebanjak 
orang. ' 

Rekord dewasa ini sebanjak 
62.600.000 ditentukan bulan Dju 

  

rekord baru itu akan dapat diten 
tukan, bila panen hasil pertanian 
mentjapai puntjaknja di musim 
panas jad.: : » 

Ramalan Goodwin itu didasar- 
kan atas ,.diperbesar produksi un- 
tuk kepentingan pertahanan sedi- 
kit demi-sedikit serta pengluasan 
industri2 sipil, terutama pembua- 
tan Or0Mnobat”. 

Kaum produsen otomobil ber- 
harap akan dapat ambil keuntu- 
ngan dari mengalirnja bahan2 jg. 
kritis setjara bebas dengan mem- 
buat sebanjak Ik. 5.300.000 ken- 
daraan dalam tahun 1953 atau 
hampir sedjuta kendaraan lebih 
banjak dari pada produksi tahun 
jang lalu. 

Kemudian “dikatakannja, bah- 
wa dalam tahun 1952 pemakaian 
tenaga buruh rata2 ada 61.300. 
000 orang sedang pengangguran 
ada 1.700.000.     
  

telah berhasil menemukan sematjam alat 
|rang2 tjetakan. Dengan diketemukannja 

tjetaknja sesuatu pendapat atau fikiran 
dimana mana fikiran tadi, jg mengakibatkan 
lam kehidupan masjarakat di Eropah. Pada 
jg diketemukan oleh Gutenberg. Masih serba primitif 

dulu pada sebuah papan. 
. satu per satu pada 

tjiptaan Gutenberg tsb. 

potong-potong oleh sungainja jang lebar2, deras arusnja dan ber- 

63 djuta 

ni jl. Menurut pendapat Goodwin | 

   
   
   

  

   

  

   

   
   
        

  

il, genap 500 tahun sedjarah pertjetakan. Pada tg. itu, i Mainz, bernama Johan Gutenberg 
jg bisa 'memperbanjak ba- 

salat tjetakan” tadi, mulailah Manusia. Karena dengan mudah di 
baru, bisa lekas pula tersebar 

perobahan besar pula da- 
gambar “atas: alat tjetak 

sekali. Tiap hala 
Kemudian 

salat pertjetakan” 

Kesukaran Perhubungan 
Menimpa Segala Usaha2 Belanda Di 

Irian 

jang dihadapi Belanda di Irian dapat dibatja dalam karangan P.A. Wansink, Kepala Kantor Penerangan dan Urusan Radio di Irian jang dikeluarkan oleh Djawatan Pe- : »Satu dari 
|merintangi perkembangan Irian Barat adalah berbentuk soal dja- |lan2 perhubungan”, kata P.A. Wansink. »Djarak dari satu tempat ketempat lain didaerah jang djarang penduduknja 

banjak kesukaran jang 

ini, sangat be- 
bergunung-gunung disana sini di 

nja sangat dalam dan tjuram”, 

sangat mahal. Sebab itu pengang: 
kutan barang dengan pesawat ter- 
bang tidak bertanggung-djawab”. 

.Pembikinan djalanan biasa dan 
memeliharanja tidak ketjil pula ke- 
sukarannja. Terutama  pembikinan 
djalan2  dipegunungan kebanjakan 
meminta mesin? jang besar, dan 
djalan ini harus didjaga dan dipeli- 
hara, karena tanahnja kerapkali di- 
hanjutkan oleh  hudjan jang le 
bat2. Dan kerdja ini meminta tena- 
ga pekerdja jang banjak sekali, dan 
ini tidak dapat disediakan oleh Iri- 
an Barat”. " 

Sebab itu bagi pihak Belanda 
di Irian Barat jang terpenting bu 
kan tjepatnja sesuatu alat 
ngangkut, tetapi asal selamat tiba 
aja ditempat jang ditudju. Dan 
karena banjak sungai disana, 
dan sampai beberapa ratus kilo 
meter kedarat dapat dilajari, ma 
ka pihak Belanda mentjoba me 

| a jang diderita 
di sungai2 ini-ialah dari batang2 
kaju dan batu2 besar jang diha 
njutkan bandjir, setelah hudjan 
besar turun. Dan dibanjak tem- 
pat djeramnja kentjang, - hingga 
sukar sekali dimudiki. Meskipun 
begitu Pemerintah (Belanda) di 
Irian Barat lebih mementingkan 
pelajaran ini, dengan memperbai 
ki perahu2 dan kapal jang rusak 
atau terlantar selama perang,” 
kata Wansink. 
Dan menurut Wansink lagi, se- 

djiak beberapa jang lalu pihak  Be- 
landa di Iran Barat mulai - banjak 
membuat 'barkas ketjil2 jang ' kuat 
untuk pengangkutan barang di-su- 
ngai2, dan dibikin pula sedjumlah 
perahu2 motor pesisir untuk perhu- 
bungan disepandjang pantai Irian 
Barat, disamping perahu2 motor 
untuk patroli bagi Pamongpradja 
dan Polisi. 

Selandjutnja Wansink menerang- 
kan, bahwa sampai achir Oktober 
tahun jang lalu, telah 26 kapal ke- 
tjil2 berbagai type jang dibuat un- 
tuk Irian Barat, dan masih ada 10 
lagi jang sedang dibikin  dipaberik 
kapal dinegeri Belanda. Dan pada 
achir 1953 ini diharapkannja akan 
banjak kapal ketjil untuk mengang- 
kut berbagai hasil bumi Irian Ba- 
rat, dan seterusnja akan diangkut 
oleh K.P,M. ke-pelabuhan2 diluar 
negeri, dan djuga untuk mengang- 
kut barang2 konsumpsi untuk pen- 
duduk Irian Barat. : 

Gerak-Gerik .Kuomin- 
tang Di Batas Birma 
Menurut harian ,,Nation” jang 

terbit di Rangoon, pada permula 
an bulan ini pasukan2 Kuomin- 
tang telah menjerang pos pertaha 
nan Birma didaerah Bhamo. Di 
katakan, bahwa setelah pasukan2 
pemerintah Birma mengadakan 
serangan pembalasan, pasukan2 
Kuomintang itu mengundurkan 
diri kearah Yunan untuk mendja 
di bulan-bulanan pasukan2 pen 
djaga perbatasan RRT. 

dari 400 orang pasukan Kuomin 
tang jg berkedudukan didaerah 
Yerbatan Birma/Yunan, kini 
tingga orang jang terpetjah 
dalam gerombolan? ketjil. “ia 

(Antara). 

Akan Diperkeras 1 
Undang2 Anti-Kominis Di 

Amerika : 
Herbert Brownell djaksa 

Amerika Serikat jg baru diangkat 
oleh. presiden terpilih djenderal 
Dwight Eisenhower hari Senen me- 
nerangkan dimuka panitya hukum 
senat bahwa ia akan mengusahakan 
agar supaja undang2 anti-komunis 
di, Amerika Serikat diperkeras. 

  

Agung 

Ditanja oleh seorang senator apa- 
kah ia setudju bila diumlah kemen- 
terian kehakiman ditambah,  Brow- 
nell. mendjawabh bahwa ia. bermak- 
sud membuat undang2 anti-komunis 
ig sangat keras,   

Dikatakan selandjutnja, bahwa | 

  

Menjambung karangan2 kores 
'Iponden kita di New York, menge 

nai masalah2 Asia jang harus di 
hadapi Eisenhower, jang telah 
kita muat dalam warta-berita2 

kita semula, dibawah ini menjusul 
lagi karangannja mengenai soal 
tersebut diatas. 

| Taiwan. 
Pengaruh politik Korea bagi pe 

'merihtah baru Amerika Serikat 
dalam mengambil keputusan2-nja 
terhadap daerah2 lainnja di Asia, 
pertama-tama akan dirasakan 
oleh Tiongkok Nasionalis di Tai 
wan. : : : 

Sedjak dimulaikannja  pemili- 
han2 umum di Amerika Serikat 
|dari pelbagai fihak telah diadju- 
kan desakan kepada Eisenhower 
supaja mengadakan suatu persetu 
djuan dengan Chiang Kai Shek 
|supaja dua atau tiga divisi tenta 
ra Tiongkok Nasionalis dikirim- 
kan ke Korea untuk menambah 
(atau untuk menggantikan sebagi 
an) dari angkatan perang Serikat 
di semenandjung tsb. Akan tetapi 
beberapa kalangan lainnja mera- 
|sa chawatir bahwa tindakan sema 
tjam itu akan mengakibatkan le- 
bih diperluaskannja peperangan 

|di Korea tanpa memberi keuntu 
ngan bagi pasukan2 Perserikatan 
Bangsa2 untuk keluar sebagai pe 
menang dari peperangan tersebut, 
karena pemerintah Peking akan 
membalas tindakan tadi dengan 
mengirimkan lebih banjak  pasu- 
kan2-nja sehingga keuntungan 
mendapat bantuan dari Tiongkok 
Nasionalis itu dengan demikian 
akan lenjap lagi. Hai 

Selain dari itu pengiriman di- 
visi2 tentara Tiongkok Nasionalis 

| tadi akan menjebabkan bahwa per 
tahanan Taiwan mendjadi lemah 
dan akan menjebabkan pula bah 
wa serangan2 dari fihak RRT ter 
hadap semenandjung tsb. akan 
lebih banjak mendapat kemungki 
nan untuk berhasil. Kabinet Eisen 
hower harus selekas mungkin me 
metjahkan kesulitan? jang didjum 
pai dalam lapangan ini. 

Sementara itu para penindjau 
(diplomatik melihat terdapatnja 
petundjuk bahwa dewasa ini ia 
tidak begitu suka untuk mengada 
kan persetudjuan sematjam itu de 
ngan Chiang Kai Shek, karena 
dalam kundjungannja baru2 ini 
ke Korea, Eisenhower tidak mem 
pergunakan kesempatan ini untuk 
mengadakan kundjungan singkat 
ke Taiwan guna dapat memper- 
oleh kesan pribadi mengenai daja 
bertempur dari pasukan? Nasiona 
lis. (Banjak orang mengharapkan 
bahwa ia akan melakukan kundju 
ngdi”ke Taiwan itu). 

2 Indo Tjina. 
Diduga bahwa pemerintah ba- 

ru Amerika Serikat akan lebih 
banjak mentjurahkan  perhatian- 
nja kepada Indo Tjina daripada 
pemerintah Truman, jakni untuk 
mengambil aktivitet jang lebih 
luas lagi terhadap daerah terse- 
but. Benar ta? ada seorangpun jg 
memikirkan untuk mengirimkan 
pasukan2 Amerika ke Indo Tjina, 
akan tetapi baik kalangan partai 
Republik maupun partai Demo- 
krat bersedia untuk memberikan 
perlengkapan2 perang jang le- 
bih banjak kepada Indo Tjina, 
supaja dengan demikian negara 
tersebut dapat memperbesar sen- 
diri kekuatan pertahanannja. 

Kalangan2 ini mengharapkan 
bahwa dengan memberikan bantu 
an2 kepada angkatan perang Viet 
nam (lebih baik daripada kepada 
pasukan? Perantjis) Amerika de- 
ngan demikian dapat memberi 
sumbangannja untuk  menakluk- 
kan pasukan2 Vietminh dengan 
tak perlu dengan segera menda- 
pat tuduhan bahwa Amerika me 
rupakan suatu negara jang mem 
bantu kolonialisme. . 

Pastilah sudah bahwa pemberian 
perlengkapan2 perang kepada pasu- 
kan2 Vietnam dalam keadaan seper 
ti dewasa ini sama artinja «lengan 
memberikan bantuan kepada peme- 
rintah kolonial Perantjis, akan tete 
pi beberapa pembesar Amerika ber 
pendirian bahwa meskipun demiki- 
an terdapat djuga perbedaan jg -be- 
sar, Jakni bahwa pembangunan suc 
tu kekuatan pertahanan  bumi-putre 
akan memperkuat kedudukan kaum 
nasionalis dalam lapangan politik s 
hingga dengan demikian akan da- 
pat merupakan bantuan pula kepa- 
da Vietnam untuk menuntut sjarat: 
ig lebih menguntungkan bagi merc 
ka apabila kelak diadakan perundi- 
ngan2 dengan fihak Perantjis guna 
memperoleh otonomi bagi Vietnam. 

Akan tetapi pada fihak lainnja 
setiap penambahan dalam pembe 
rian alat2 peperangan kpd. Indo 
Tjina untuk sebagian besar ter 
gantung lagi kepada keputusan2 
jang akan diambil oleh pemerin 
tah EBisenhower terhadap Korea, 
karena apabila peperangan di Ko 
rea itu lebih dipergiat oleh Ame 
rika ini akan menjukarkan bagi 
Amerika untuk memberi lebih ba 
njak bantuan2 kepada Indo-Tji- 
na, apabila dikehendaki supaja 
bantuan kepada Eropa Barat oleh 
karenanja tidak akan mengalami 
kerugian. 

Dalam hubungan ini Churchill 
selama perundingan2-nja dengan 
Eisenhower baru2 ini dengan te 
gas telah mendjelaskan pendirian 
nja bahwa ,.Eropa hingga kini ma 
sih merupakan titik berat daripa 
|da pertengkaran dunia.” Hingga 
kini belum diterima kabar2 dari 
kalangan2 jg berdekatan dengan 
Eisenhower, bahwa ia tidak me- 
njetudjui pendirian Churchill ini. 

Dulies ke-Asia. 
(Kalangan2 jg rapat hubungan- 

nja dengan Eisenhower membe- 
narkan bahwa menteri luar negeri 
baru Amerika Serikat Foster Dul 
les mungkin dalam bulan Aprii 

'tahun ini bermaksud untuk me 
ngadakan kundjungan keps'bagai 
hegara Asia. Rentjana2 Dulles jg 
mula2 diumumkan oleh New   York Times” belum merupakan 

rentjana definitif jakni mengenai 
negara2 manakah di Asia jang 
akan dikundjunginja itu. Dapat 
dikatakan pasti bahwa Pakistan 
dan India dimasukkan dalam ren 
tjana kundjungannja tsb., akan 
tetapi dewasa ini tidak mungkin 
untuk menetapkan negara? Asia 
lainnja manakah jang akan dikun 
djungi pula. 

Rentjana Dulles untuk mengun- 
djungi negara2 Asia itu dalam pel- 
bagai hal adalah penting. 

Pertama-tama djika ditindjau da- 
ri sudut politik dalam negeri Amer: 
ka, kundjungan Dulles ini dianggap 
sebagai ' memenuhi diandii ig telah 
diutjapkan oleh partai republik selu 
ma. diadakannja pemilihan2 umum, 
bahwa pemerintah Eisenhower  ckan 
lebih banjak mentjurahkan perhati- 
annja kepada soal2 Asia daripada jg 
selama itu diberikan oleh  pemerir- 
tah partai demokrat (Acheson. telah 
mengadakan — kundjungan lebih dari 
20 kali ke Eropah akan tetapi tidak 
satupun ke Asia, demikian antara 
lain jig dikemukakan oleh partai Re 
publik selama pemilihan umum itu). 

Kedua djika ditindjau dari sudut 
politik internasional, kundjungan 
Dulles ini akan mempunjai harga 
propagandistis, pertama untuk nega- 
ra2 jg dikundjunginja itu sendiri, ke 
dua sebagai pernjataan goodwill ter- 
hadap Asia dan ketiga bagi negara2 
Eropah Barat pula seperti Inggris 
dan Perantijis jg hingga. kini masih 
mempunjai  kepentingan2-nja “besar 
di Asia. 

India. 
rentjana Dulles itu 

fihak lainnja mengandung pula -s- 
pek2 lainnja jg lebih konkrit. Kala- 
ngan tertentu di Washington berpen 
dapat, terdapat kemungkinan ketjil 
bahwa India setelah usulnja untuk 
menjelesaikan soal Korea itu ditolak 
oleh fihak RRT— Russia, akan me- 
nundjukkan kesediaan jg lebih ba- 
njak lagi daripada jg sudah2 untuk 
mengadakan hubungan jg lebih erat 
dengan Amerika Serikat. Kalangan? 
ini bahkan menjatakan kepertjajaan 
nja, bahwa Dulles bagaimanapun 
djuga akan berusaha untuk memper- 
oleh keuntungan dari keadaan ini 
dan karena itulah kalangan tsb. me- 
nganggap bahwa kundjungan Dulles 
ke Asia itu merupakan tindakan jg 
baik sekali. 

Kalangan ini tidak membantah 
bahwa penolakan Amerika untuk 
mengakui pemerintah Peking, bah- 
kan penolakan Amerika untuk mem 
pertimbangkan kemungkinan diakui- 
nja pemerintah Peking itu dewasa 
ini tetap merupakan rintangan be 
sar untuk mendjelmakan tali nerhu 
bungan jg lebih erat antara India 
dan Amerika, akan tetapi kalangan 
tsb. berpendapat, bahwa  diadakan- 
nja perundingan lengkap dan teranz- 
terangane mengenai soal ini antara 

' Akan tetapi 

Nehru dan Dulles mungkin akan 
membawa hasil jg baik djuga. 

Kalangan tsb. selandjutnja  meng- 
harapkan pula bahwa Dulles dari 
perundingan2 jg diadakan olehnja de 
ngan para. -pemimpin . Asia akan 
memperoleh  keterangan2 —- tentang 
pendirian para pemimpin2 ini menge 
nai dibentuknja pertahanan Asia jg 
dikoordinir untuk melawan kemung 
kinan timbulnja agresi dari fihak 
Russia. 

Mengenai 
Washington 
nja masing2. 

Salah satu diantaranja ' mengang- 
gap bahwa dewasa ini telah tiba 
waktunja bagi pemerintah Amerika 
Serikat untuk mengambil tindakan2 
ig djauh lai daripada “ kewadjiban- 

nja jang ditunaikan selama tahun 
1951 ketika diadakan tiga  perdjan- 
djian perdamaian tersendiri jakni de 
ngan Australia dan New Zealand, de 
ngan Pilipina dan dengan Djepang 
sehingga oleh karenanja mulai saat 
ini telah harus dipertimbangkan apa 
kah kini telah dapat diadakan usa- 

ha2 jg akan membawa hasil kea: 
rah dibentuknja suatu organisasi per 

soal ini  kalangan2 di 
mempunjai pendapat2- 

tahanan umum 
umungkinkan 
Indonesia 

Soal Jg Harus Dihadapi 
. Kisenhower Di Asia 
Bantuan Sendjata Utk Indo-China Akan Diberikan Langsung Kepada Viet- 

nam Dan Tidak Kepada Perantjis? 
bagi 

bagi India, Pakistan, 
dan “negara2 Asia 

Kainnja untuk turur serta dalam or: 
ganisasi tsb. Akan tetapi kalangan? 
lainnja menganggap bahwa pendiri- 
an ini adalah terlalu optimistis. 

Harian ,,New York Times” 
minggu ini dalam induk karangan 
nja mengatakan: .Memang terda 
pat alasan2 jang tepat untuk me 
ngadakan persetudjuan  kolektit 
semaijam itu di Asia Timur, akan 
tetapi sebaliknja tjita2 ini meng 
hadapi rintangan? jang besar. Sa 
lah satu diantaranja ialah sikap 
beberapa negara Asia jg mengang 
gap krisis dunia dewasa ini hanja 
sebagai pergulatan untuk ' mem- 
peroleh kekuasaan dan dominasi 
antara dua blok jang besar sadja. 
Dulles dapat memberi bantuannja 
untuk melenjapkan salah faham 
ini, demikian antara lain .,New 
York Times.” 

Menurut pendapat lainnja Ame 
rika harus memperluas sistim per 
djandjian2 pertahanannja untuk 
Pasifik dengan demikian rupa, se 
hingga Malaya, ketiga negara sa 
tuan Indo-Tjina dan Muang Thai 
dapat ikut serta. Mereka jang me 
njetudjui pendapat ini menundjuk 
kan bahwa adalah impian belaka 
bahwa dewasa ini dapat diadakan 
sistim pertahanan bersama di 
Asia jang mirip dengan 'perdjan 
djian pakt Atlantik Utara ' dan 
mereka selandjutnja berpendirian 
bahwa diadakannja serdjand ian? 
dengan Inggris, Perantjis seita 
Muarg Thai untuk melindungi ha 
gian2 jang lemah di Asia, dewasa 
ini merupakan tjara satu-satunja 
untuk mempsro'eh  penje'esaran 
dalam lapangan ini. 

Akan tetapi para penindjau Ji 
plomatik menjangsikan bahwa ren 
tjana2 untuk mengadakan koordi 
nasi dalam pertahanan di Asia 
dan Pasifik dapat digantungkan 
kepada penjelesaian soal diakui- 
nja atau tidak pemerintah Peking, 
demikian achirnja koresponden 
kita di New York... : 

-Mardjandjis Di- 
djalankan B. LN. 

Senen siang oleh Bank Industri 
Negara telah dilangsungkan  pembu- 
kaan kembali perkebunan teh ,.Mar- 
djandji” dekat ' Pematangsiantar. 
Perkebunan  ,,Mardjandit” ini: ada- 
lah “salah satu dari enam perkebu- 
nan teh bekas kepunjaan ,.Sumate- 
ra Tea Estate” jg ditutup sedjak tg. 
24 Diuni 1952 akibat maskapai itu 
mengalami kerugian empat djuta 
rupiah. 

Oleh Bank Industri Negara di 
maksudkan, akan membuka tiga dari 
enam perkebunan teh bekas kepu- 
njaan ,,Sumatera Tea Estate” jg te- 
ah ditutup itu, jaitu »Mardjandii”, 
dan ,,Nagahuta”. Untuk ini seka- 
rang telah terbentuk satu perseroan 
N.F. Mardiandji ig akan mengusa- 
hakan perkebunan2 tsb. 

Nasib Rosenberg 
Sekarang Ditangan Eisen- 

hower 

Kalangan2 di Washington ' mera- 
malkan, bahwa keputusan mengenai 
nasib suami-isteri Ethel dan Julius 
Rosenberg jg didjatuhi hukuman 
mati atas tuduhan melakukan peker 
djaan mata2 untuk Sovjet. Uni akan 
diserahkan - kepada presiden baru 
Amerika Serikat: djenderal Dwight 
Eisenhower. Kantor kedjaksaan 
Agung menerangkan, bahwa ' masa- 
zih itu belum selesai dipeladjari 
yan bahwa dossiernja belum dibawa 
ke Gedung Putih, 2 

  
  

Usaha ..Jajas 

Pengurus Jajasan Kesedjaht 
nja kepada pers mengenai maksu 
nerangkan sbb: Sebagai landjutan 
adakan oleh Kongres Wanita Ind 
tember 1952 jang lalu, diputuska 
jang diberi nama ,,Jajasan Kesedj 
lam prinsip didukung oleh semua 
sia dan bukan merupakan organi 
sasi wanita. 

Pada Kongres Wanita pada 
tanggal 22 Desember tahun jang 
lalu di Bandung, jajasan baru ini 
diakui dan disjahkan kedudukan- 
aja sebagai pusat untuk seluruh 
Indonesia. 

Tentang maksud dan tudjuan 
jajasan ini, dikatakan, bahwa usa 
ha2nja ditudjukan kearah mem- 
bawa dunia kanak2 ketingkat ke- 
sedjahteraan jang sempurna lahir 
dan bathin. Dalam rentjana-usa- 
hanja terutama diperhatikan usa- 
ha2 mempertinggi kesehatan dan 
deradjat penghidupan kanak  de- 
ngan membantu terselenggaranja 
tempat2 kanak2 berlibur (kinder- 
vacantie-kolonies), mendirikan bi- 
ro konsultasi kesehatan untuk ka- 
sak2, turut membantu mengemba 
likan anak2 terlantar kepada ke- 
luarganja atau ketempat pemeli- 
haraan kanak2, memperhatikan 
rumah2 jatim dsb. Diantara usa- 
ha2 untuk memperkaja penghidu- 
pan kanak2 dimaksudkan untuk 
menjiarkan buku2 dan madjalah 
kanak2, menjelenggarakan pera- 
aan2, menambah djumlah kebun 
Jan taman kanak2 da... 

Pengurus dalam keterangannja 
ebih djauh menjatakan, bahwa 
meskipun pada mulanja dikota 
Djakarta telah lama ada tempat? 
sermain baik atas usaha pemerin- 
ah kota. mupun atas inisiatip 
perseorangan, setelah dibukanja 
tebun2 ,,Terate” di Pasar Ming- 
yu dan Melati” di Sunda Kela-   »a, bangunlah perhatian masjara- 

an Kesedjah- 
teraan Anak2” 

eraan Kanak2 dalam keterangan- 
d dan tugas pekerdjaannja a.l, me dari aksi Tan Kanak2 jang di- onesia, maka pada tanggal 29 Se 
a untuk me aka suatu kaan ahteraan Kanak2”, Jajasan ini da 
anggota Kongres Wanita Indone sasi kepunjaan salah satu Organi- 

dilain2 tempat djuga dibuka tem- pat2 untuk bermain itu. Menurut rentjana jajasan, dalam tahun 1953 akan dibuka 20 kebun lagi sesuai dengan djumlah ketjama- tan jang ada dikota ini. Dikan- dung maksud agar kewadjiban memelihara dan mendjaga keada- an dikebun2 kanak2 ini ditugas- kan kepada tenaga jang istimewa " ditundjuk dan dibiajai oleh jaja- 
san. P 

Mengenai usaha2 dilapangan 
kesehatan, dikatakan Kanya Vga konsulat untuk kesehatan jang te- lah dibuka di Pasar Minggu pada tanggal I Nopember j.I. dibawah 
pimpinan seorang bidan dari Ika- 
tan Bidan, ternjata mendapat per- natian sedemikian begar dari pen- duduk Pasar Minggu, sehingga 
banjak pasien? terpaksa tidak da- pat diterima ' berhubung tenaga 

djururawat tidak tjukup. 
Oleh Seksi Urusan Pekan Ka- nak2 sudah mulai direntjanakan atjara perajaan pekan kanak? ig. |diadakan nanti dalam bulan Mei sebagai landjutan dari perajaan 

dalam tahun Jang sudah. 
. Mengenai soal pembentukan 
tjabang2 Jajasan untuk lain? dae- 
rah, dikandung maksud untuk me 
minta bantuan dati para ibu Gu- 
bernur ditiap? ibukota propinsi 
untuk serta mengusahakan pendi- 
rian badan2 konsulat tsb.” Demi- 
kian al. keterangan tentang tugas 
pekerdjaan ,,Jajasan Kesedjahte-   sat ramai jang menghendaki agar traan Kanak2”, 
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Kabar Kota (f ! ——- kan datang 
PERSATUAN PEDAGANG 

KETJIL. 5 | 
Atas initiatief S.O.B.R.I. tjabang |: 

Semarang dalam waktu jang tidak (1. 
lama lagi, dikota ini akan dibentuk |f 
Persatuan Pedagang? ketjil, umpa- 
manja Penak rokok baik jg. pa-| 
kai gerobak dan lainnja lagi. 1 
Menurut keterangan, namanja per- | 

satuan ini, ialah Saribudi (Serikat | 
Buruh Dagang Indonesia).  Belum|i 
diketahui azas dan tudjuan Saribudi | 
In. Sy 1 

So 350 0x 

SOLE - IMPORTERS 
. Raya - Trading Coy 
“DJAKAR TPA. 

“     
PERSATUAN PEGAWAI KETIJ. || 

— SEMARANG BARAT. | 
Aras Inisiatief sdr. R. S. Kusumo- (HF 

hadiprodjo, pada tg!. 16 Djanuari j. 
diadakan pertemuan dikantor j Ff 

Ketjamatan Semarang Barat, dengan | 
“dikundjungi oleh segenap pegawai ” 
kantor ketjamatan tsb. Dalam perte | 

  

   

Service - Persediaan 

AGENTS : KWEEF PO EM Dj. Gajam 77 Tegal. TOKO “sFORTUNA? Keplekan 130 Pekalonsan, 

5 TOKO ,LIBFRTY” Pekodjan Kudus, TAN HONG BO Djokja. . 

Agen2 untuk Semarang -Solo d.lI. tempat -di Djawa Tengah masih terbuka, condities, memuaskan, | 

   

  

    EN Rana, nb md dn an mens Manan Sg 

S.S. POLYPHEMUS 
. SPEDA- 

— BERMOTOR 
-OUICK 

08 ce | 

DISTRIBUTOR DJAWA TENGAH : 

WESTERN MOTORCYCLES 
KARANGTENGAH 19 SEMARANG. 

  

    
200 ce 

onderdeel tjukup.     
  muan ini berhasil dibentuk Persatu | “ma 
  an Pegawai Ketjamatan Semarang | 

Barat” dengan susunan pengurus sbb: | rm 
Pengawas sdr. Sosrosubroto( tjamat) | 
Ketua: sdr. R.S. Kusumohadiprodio: | 
Penulis sdr. Saparjo dan Bendahara | 
sdr. Ibnu Usman dibantu oleh sdr. | 
Sastropawiro. Perhimpunan ini bertu 
djuan: mempererat tali persaudara 
an, menggerakkan semangat mena- 

t   
KR. KODJO UTARA TJEPAT | 
Meskipun masih lama, tapi pendu 

“duk kampung Karang Kodjo Utara: $ 
telah siap2 pula untuk merajakan'$ 
Hari 17 Agustus 53”. Kini oleh: 
penduduk kampung tadi sudah di- 
bentuk suatu ,,Panitya.- Hari 17 
Agustus 1953” dengan susunan pe- 
ngurus sbb: Ketua: Sdr. Ramelan,: 
wk. ketua Sdr. Legijo, penulis Sdr. 
Goei Giok Tijoe, bendahara Sdr. 
Njoo Kiem Hong: dengan dibantu 
lain2 bagian seperti bagian penera- 
ngan dan bagian keramaian. Dalam 

bung dan mengadakan kredit koope | “ | .M A R 1 N | # 
rasi. H 1 ANN 1 - | 1 N 5 / 

  

Purwodinatan Utara 11—11A 

  

S 

      
  merajakan ,,Hari Kemerdekaan” ta- 

  

Tenang 
si akan diselenggarakan suatu per- 
diamuan - makan sederhana. dan 
akan diadakan djuga perlombaan? 
untuk anak2 dengan diberi hadiah2. 
Kapan lain kampung menjusul? 

ROMBONGAN C.L.N. KE 
KALIMANTAN. 

LOTERIJ UANG Rp. 16.— 14 
Rp: 9— V4 Rp. 5.—. Trekkl. & 

BEK?? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp 20.- 4 ds. Rp 76.-. SCHOON- 
HEIDZALF Rp. 10.— POEDER 

porto VRIJ. BUAH DADA LEM |   
Didapat keterangan bahwa 12: Rp- 10— VITANOL EXTRA 

Kompi C.T.N. di Djawa Tengah ki-' KERAS Rp. 60.— untuk laki2 
ni sedang menunggu keberangkatan-' ada umur atau jang sangat lem- 
nja ke Kalimantan. Enam Komp: bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
lainnja akan ditjarikan sumber penz- sih tenaga baru, tidak bukti uang 

.hidupan di Djawa. Keberangkatan kembali a Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76.- 
dari pada 12 Kompi itu akan diusi-, RIGASTA untuk laki2 tahan la- 
hakan selekas mungkin atau dida-, ma (nikmat) Rp. 20— SORGA 
lam tempo & bulan ini. Selandjut-3 ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 
nja didapat keterangan, bahwa un-f gung memuaskan 2 fihak Rp. 20 
tuk keperluan C.T.N. diseluruh Ir-14 ds. Rp 76-— Porto Rp. 2— 
donesia 'ini termasuk djuga usaha? prijsc. gratis. 

  
  

          
  

B.R.N., oleh Pemerintah Pusat te- 1 
lah disediakan beberapa djuta ru- Ae Na Ga 
piah. ana enies alta an 2 

Tjepat — Kuat — Irit — Stabiel dan Menarik 

SEPEDA BERMOTOR 

  

DEALER BESAR UNTUK INDONESIA 

Super Ladio Company 
DJAKARTA - SUKABUMI - BANDUNG - SEMARANG -SURABAJA 

     

  

SERVICE STATION UNTUK DJAKARTA : 

bana £ Raoio ,,KRAMAT" Kramat 91,Tet. 1114-5155, Gme     
Slag : 39 mm. Negeri asal : Italia. 
Boring : 40 mm. Motor "2 tak 
Cylinder : 48 mm. Kekuatan mendaki: 22 & dgn 
Putaran : 4500 per min. tidak usah (stijgvermogen) di- 
Kekuatan : 1,2 PK. dajung. f 
Persnelling : 2 -- 1 vrijloop. Ketjepatan : Lk. 60 KM. 
Lampu : dari motor Pemakaian bensin : 1 liter — 

60 KM. 
Onderdeel disediakan dan service selalu didjamin. 

Distributeurs di Djawa - Tengah : 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
5 TJABANG SEMARANG SETERAN (DUWET) 5 

  

    

  

| MENTJARI KONGSI 

| SEBUAH PERUSAHAAN FOTO 
jang sedang berdjalan baik, mentjari seorang Kongssi 
jang sanggup membeajai usaha memperbesar peru- 
sahaan, terletak di Centrum Kota. 

Mereka jang mempunjai hasrat dapat berhubu- 
ngan dengan: | 

Pimpinan Pusat ,,L AIK A" 
Karangtempel 202, — Semarang 

| Pagi: dj. 9-12 — Sore dj 5—6 

  

        

  

  

  

  | Roy Rogers Pa Peta a n 

  

    
  

HARIAN - 

»duara Masjarakat” 
Suatu .harian nasional progressief, suaranja tenang tetapi men 

dalam dan terbit dikota Pahlawan, Surabaja. 

Inilah harian saudara2 untuk mengikuti kedjadian sehari-hari. 
Harga langganannja hanja Rp. 11.— sebulan. 

Mau djadi agen paling sedikit harus memasukkan 10 langga 
nan dan komisinja 2070. 

Memasang advertensi didalam ,,Suara Masjarakat” tentu me- 
muaskan, tarief lepas Rp 0.70 tiap millimeterkolom. Kontrak 
advertensi boleh berdamai. Redaksi harian ,,Suara Masjarakat” 
dipimpin oleh sdr. Saruhum dan dibantu oleh penulis2 jang ahli 
dan ternama. f 

Kirimiah surat pada : 

»Suara Masjarakat” 
Djalan Penghela no. 2 (atas) 

Surabaja 

Til pun Selatan 4369 dan Selatan 925, 
  

Maen ABI ENNN BAL KO RE SENAR NE 

— PENGUMUMAN ' 
KURSUS PENDIDIKAN BIDAN ikatan dinas di” Rumah 

Sakit Pantirogo Surakarta membutuhkan S orang murid baru untuk 
klas I, sjarat2 jang harus dipenuhi: 

Wanita umur I.k. 18 s/d 22 th, dan jang belum kawin. 
Warga Negara Indonesia. 
Mempunjai idjazah S.M?P. Negeri atau jang sederadjat, jalah 
tamat dari S.M.P. partikelir jg lulus menempuh udjian Negeri. . 
Berbadan sehat. » F 
Berkelakuan baik. ES di 
Sanggup dengan ikatan dinas. ) 6 

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 tgl. 31 Djanuari 1953, selewatnja tidak akan 

mendapat perhatian. “ 

Keterangan lebih iandjut dapat minta pada Kepala pendidikan. 
Wk. Kepala Pendidikan Bidan di 

R. S. PANTIROGO SURAKARTA. 
(Dokter Prabowo) 

TA EN AR Ra TT EBENI    
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“PENGUMUMAN 
Rapat-umum istimewa dari pemegang-saham, jang dilangsung- 

kan di Pekalongan pada bari: Djum'at tanggal: 16 Januari 1953 
dan jang dihadliri oleh 13 dari 15 pemegang-saham telah meng- 
ambil keputusan dan menentukan NN. V. Trading & Shipping 

Jafar Talib & Co tidak bekerdja (non-actief) untuk waktu sela- 

ma satu tahun, terhitung mulai tanggal:  16-1-1953 sampai 
dengan 31-12-1953. 

Harap jang berkepentingan maklum hendaknja. 

N. V. TRADING & SEHIPPING JAFAR TALIB & CO 
» NON-ACTIEF” 

Kuasa-umum, 

  

    

    

     

Sinche D J1 5 GOE SAN 
, Djam bitjara: Pagi 9 —11 Sore 4—7 

di Toko Obat ,NGO HOK TONG" 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658 

Dapat menjembuhkan dengan tjepat segala penjakit, 
b ik dalam maupun luar. 

raktijk untuk: Orang2 lelaki, wanita, tua, muda dan anak2.      

  

  
  

      THIS MONEY WILL HELP 
PAY SUNNY FOR THE 6         THING5 EVEN UP, DYNAMITE/ON 

ERUB MALLOY WAS CRUSHEP 

     

    
Ca AND HELP 

TO DEATH BY THE BEEF HE 
' EBULD THE TRESTLE 

Sp PN » FOR NY KAILROSp/ 
RUSTLEP FROM SUNNY KANE/ / Mg 4      

            Pr AI 

        
— Segala sesuatu mendjadi beres, Dynamiete! Grub Malloy telah ter- 

tindih sehingga binasa oleh daging jang ia tjuri dari Sunny Kane! 

— Uang ini akan bantu hbajar Sunny buat ternaknja, dan djuga ban- 

tu pembangunan kembali tjagak2 untuk djembatan kereta-apiku.   tjis prei seumur hidup di djalanan menjelenggarakan hotel, saja harus 
kereta-api dari Hogan! 

( Tnceer, its Tim WE 
| KESTEP, BUTIF THAT OLP | 
FAKER WILLIE O'POOLEY Nu ) 
(5. RUNNIN'A HOTEL, CL Ve / 

GOT TO SEE IT 2 

PIKEVILLE 
Ide Dpooley 
SN Pre. 

  

YOU GOT 
( KEMEMBER, 

A LIFETIME        

     
   

PASS ON THN 
HOSAN SHORT ) 
LINE RAILROAL/ 

7 ye P : 

        

   

  

        

  

      

  

(Kemudian). 
— Banjak untung Roy! 
— Ingatlah, bahwa kau dapat kar- si penipu tua 

— Trigger, sekarang sudah wak- 
tunja kita beristirahat, tetapi kalau 

Willie O'Dooley “tu 

melihatnja: 

(Dipinggir djalanan tampak pa- 
pan merk, jang menjatakan — bahwa 
ada sebuah hotel dibawah pengurus- 

s an Willie O'Dooley, sahabat karib- 

nja Roy R !   3) 

    

  

  

  

  

PERHATIAN untuk Ng 

Buku ,PANDU” susunan Ibrahim Muhamad, Komisaris Besar 
Umum Pandu Islam Indonesia, telah siap dan dapat dipesan dari 
sekarang. 
Buku tsb. diberi kata penghantar oleh beberapa orang terkemuka. 
antara lain: Mr. Moh. Recm, Dr. Bahder Djohan dan Moh. Nat- 
sir, Pelindung Pengurus Besar Pandu Islam Indonesia. : 
Buku ini diterbitkan oleh Kwartir Besar Pandu Islam Indonesia. 
Sebuah buku jang lengkap dan jang belum pernah diterbitkan di 
Indonesia. 
Buku ,PANDU” ini sangat tepat untuk sesuatu pandu dari golo- 
ngan manapun dan memuat hal2sbb.: Undang2, istilah dan pem 
bagian kepanduan, bentukan barisan, sembojan2, tanda2 peta. 
regu2, lalu lintas, perkemahan, tali-menali, api unggun dan ba- 
njak lagi soal2 dan peladjaran2 jg sangat berguna bagi pandu2. 
Disamping itu buku ini dihiasi dengan gambar2 Bapak Pandu se- 
dunia, dll. dan disertai gambar2 dan keterangan mengenai pela- 
djaran memandu. 3 
Ditjetak atas kertas putih halus (HVS) tebalnja 278 muka ukuran 
A3 NG 2S Cm 
Harga sedjilidnja Rp 14.- Pesanan luar kota tambah Porto Rp 1.— 
Pada pedagang dan Toko Buku diberi potongan memuaskan. 

Keterangan dapat pada PUSAT PENDJUAL. 

Firma Gunung Agung“ 
d/h THAY SAN KONGSIF 

Kwitang 13 — Kotakpos 135 
Djakarta 

    

TG. 5 FEBRUARI 1953. 
  

DIBUKA 

KURSUS?: : Lisan. 

I. Administrasi : Penting bagi Perdagangan, Perusahaan dan 
Pegawai-pegawai Kantor. 

II. Bahasa Inggris I: Penting bagi semua jang menghendaki Kemadjuan. 
Pembajaran: Masing-masing sampai tammat I. Rp. 40, — Il. Rp. 50.— 

(dictaat diberi pertjuma .). 
Tempat pendaftaran dan Kursus: S.R. Latihan S. G. B. Kristen 
Bandjarsari-sebelah Kanan Djawatan Air Minum »Surakarta, 
Djuga memberikan matjam-matjam Kursus Tertulis lainnja. Prospektus boleh 
minta Pertjuma. af 

INSTITUUT ,,HASRAT" SURAKARTA   
  

  

  
- Dengan diperlengkapi loopvlak anti-slip ber- 

tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta 
liatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR jang diutamakan untuk men- 
tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

Vt Letih ) banjak muatan? berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek ! 

GOOD/AYEAR 
Untuk SEMARANG: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBI EL. 
Selandjutnja agen2 diseluruh Ind onesia. 

  

  

Pusat Peladjaran dengan Surat 

"DUNIA PENGETAHUAN” 

SSAMPURNA — 

  

      Teromol pos 151 SEMARANG. 

  

“Ini - Malam Premiere 
ORION 5.-7.-9.- (17 th) 

Burt Lancaster— Robert Walker 

Joanne Dru—Salley Forrest 

.Vengeance Valley” 
M-G-M's Technicolor 

    

  

Besok Malam Premiere 

METROPOLE 5.-7.-9. 
Errol Flynn-Olivia De Havilland Basil 
Rathbone-Claude Rains 

sTHE ADV. ROBIN HOOD" 
Copy Baru (TECHNICOLOR) :: 

Ini malam penghab: 4.45 -7.00 - 9.15 
Tyrone Power —Rita Hayworth 

BLOOD & SAND” ten 
| DJAGALAN Ini Naa Na 

Film Tiongkok paling mentereng 
sedari hikajat kenal! 

sTEARS OKATHE 
YANGTSES 

Tunggulah sedikitfhari ! !! 

Samson and Delilah" 

  

  

Ini malam d.m.b. 

REX 5-10 (13th) 

Betty Grable-Dick Haymes : 

The Shocking 

Miss Pilgrim" 
Techateolor 

  

    
Perijerakan Smg, No. 584/MI/A/118 

“ 

“ 

  

  

    
SPEDA MOTOR 

EXCELSIOR Twin 250cc 
Spec: UNIVERSAL 125 cc 

Sudah dateng. dibarep pemesen2 suka 
dateng ambil. 

Masi ada sedikit persediaan   

  

  

  

  
TOKO OBAT .ENG 

Et Besok malam 

  

      

    

   

   

     

    

ANGGUR KOLESOM DAN 
ANGGUR WANITA TJAP 
GARUDA BoOt4 DUNIA 
MEMANG SUNGGU TA BOLEH 
TERDISA DARI RUMAH TANGGA 
KARENA KALAU SWAMI ISTRI 
JANG SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

BISA DAPAT BELI DI MANA? TOKO 

    

PUSAT PENDJUAL: 

Agen Semarang : 
Toko Obat Toen Djin Tong. | 8. 
Toko Obat Hwee Djoen. 9. 
Toko Obat Fie Min Yok Fong | 10. 
Toko Obat Hway Aan Tong. 

. Toko Obat Eng Tay Ho. Ti! Toko Tar Sin 
Pekodjan 101. 
oke Ot 12. Toko Eng An. . Toko Obat Weng Len. 2. n » 

. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tong Dispensary, 

Toko Obat Ngo Hok Tong. 

Toko Obat Tek Sing Tong. 
Toko Obat Eng Tay Ho 

Gang Warung 1. 
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DJIEN HO? 
1614 — SEMARANG. 

untuk periksa sh , 

  

       

     
   

  

  

PEKODJAN 85 TILP. 
| Sekarang sudah bisa terima tamu . 1 
'jang dipimpin oleh sinshe LIE YOK SONG dari Tiongkok, 
satu ahli segala penjakit jang amat pandai. Pe 

| Periksa penjakit di lakukan dengan gratis, ketjuali djika dapat 
| panggilan. 

  

Aan 
  

Philipina Film Dengan Bahasa 
Indonesia (untuk 13 tahun) 

| 

mEBEKEA CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 
  

  

5.—1-9 . . 66 Daan »sThree Musketeerss 
INI MALAM DnLbe TIGA SERANGKAI 

dgn. Cesar Raminez — Tessie — Martinez— Oscar Mareno Indra Norma Valles — Fred Montilla — Myrna Delgado 
ara 

si 

15, -715,-9.15 - MENARIK — HEIBAT — MENGGEMPARKAN ! Tu 

  

Jean Arthur-— Lionel Barrymore — James 
Stewart-Edward Arnold—Mischa Auer — 

Ann Miller 

-Jou Can't Take It With You" 
4451. — 915 

Pena eRANe 

G rand Ini malam penghabisan 
5.-7,-9, uu, Joan Evans-Melvyn Douglas-Lynn Barri 

Too much Liberty 66 

29 Or Ll The Loose Too Little”love Vi 1 

Scheolgirl by Day ... .Thrill.Seeker by Night. ..!1 
I want to have FUN, and nobody's going to stop me! 

A lot of things you neverfind in schoolbooks! 

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

premiere (a. 13 th). 

LUX 

  

  

  

BESOK MALAM Walt Disney's — Story Of 
GRAND : 1 Color by 

»Robin hood Technicolor 

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

Tas. Gas. Bas RICHARD TODD —JOAN RICE in 
Aa naa WALT DISNEY 

ROXY SF ,ROBINHOOD" 
(lo — Gila 

Kr bstea BUDI MULIA 

  

Coler by Technicolor 
  

film Malaya 

terbesar! 
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