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£ Pasukan 
   

ra? 320 mil sebelah timur laut Sai 

        

nan Doe Ving ju ter E T ki- 
ra2 10 mil sebe hk Ang 
Khe, telah djatuh ditanya. pa- 
sukan2 Ho Chi Minh pada malam 
Rabu setelah 40 orang pasukan 
Perantjis memberikan perlawa- 
nan sampai orang jang terachir. 

Beberapa benteng pertahanan 
lainnja disekitar 
djatuh pula pada malam Rabu 
itu djuga atau pada Rabu pagi- 
nja, semuanja setelah terdjadi 
pertempuran seorang lawan se- 
orang. 

Beberapa pasukan bala-ban- 
tuan Perantjis dari pos2 jang 

terdekat pada malam Kemis-telah | 
dikirimkan ke Ang Khe untuk 
memperkuat garis2 pertahanan 
Perantjis jang terantjam bhahaja 

disepandjang djalan besar antara 
Kontum, Pleiku dan Banmethout, 
jaitu tempat kediaman wali ne- 
gara Viet Nam Perantjis, Bao 
Dai, jang sekarang, 3 

  

Gruenther: 
Serikat Tak Bisa Menahan 

Agressi 
DJENDERAL Alfred Gruen- 

ther kepala staf markas tertinggi 
Serikat di Eropa menjatakan bah 
wa negara2 Sekutu Pakt Atlantik 
tidak tjukup kuat untuk mentje 
gah sesuatu agresi, tetapi kuat un 

perlawanan terhormat, tetapi kita 
tidak tjukup kuat untuk mentje- | 

Ang Khe telah 
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DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

  

  

“Razzia 
Kudus 

san? Terdjadi 

ah Thompson, ketiga2nja adalah 
bijn Mauser, dua 

Menurut keterangan, sendjata? 
tersebut adalah milik grombolan 
jang bergerak dalam kota Solo: 
Jan beberapa orang diantaranjz 
telah dapat ditangkap dalam ge 
rakan pembersihan beberapa 
waktu-jang lalu dikota Solo. 

Selandjutnja wartawan kita 
dari Kudus mengabarkan, bahwa 

sedjak tanggal 15 hingga 18 Dja- 
nuari jbll CPM dengan dibanti 
oleh lain2 apparaten pemerintat 
djuga telah mengadakan penzgge- 
ledahan dan penangkapan dipel 

bagai tempat didaerah Kudus 
| Selain adanja pembeslahan sen 

djata di Selo tadi, djuga disalar 
satu mesdjit didesa Bae (Kudus! 
telah dapat disita 3 buah pistol 
sedang menurut kabar? jang be- 

|lum resmi, dikatakan Prahwa di 
kampung Burikan (Kudus) djugz 
dapat diketemukan suatu peti 
berisi sendjata milik anggauta es   gah sesuatu agresi militer.” | 

Djenderal Gruenther berpidato 
dimuka hi bekas pcla 
djar2 pada Balai pendidikan ting 
gi untuk pertahanan nasional Pe 
ranfjis. 

Batalion 426. Mengenai adanij2 
nenangkapan2 dikabarkan, bah- 

wa selain 2 orang pegawai Kan- 
tor Urusan Agama Kudus, djuge 
Nitangkap beberapa orang dari 

ramnung2 Mlati Lor, Nganguk 

Burikan, Bae Dawe, Kaliwungu 
  

Apa Pemerentah Akan 

Buka ,Gutji Wasiat? 
Sedia Memberi Keterangan Mengenai ,,17-0kt 

Dim Suatu Sidang Ple no Parlemen Tertutup 
Akan Ditanjakan: Adakah ,,Coup d'etat Atau Setidak- 
tidaknja Pertjobaan Coup?, 

.. Mosi Manai 
Dan Bagaimana Mengenai 
Sophiaan ? 

HARI KEMIS MALAM perdana menteri Wilopo akan me 
ngutjapkan keterangan 
istiwa 17 Oktober dalam 

sampai djam 23.00. Keputusan 
minggu jang lalu, diadakan rapat 
parlemen jang dihadiri pula oleh 

pemerintah mengenai soal2 disekitar per- 
suatu sidang pleno tertutup parlemen. 

Sidang pleno tertutup ini akan dilangsungkan 
ini diambil ketika pada hari Sabtu 

antara djam 19.39 

oleh panitya  permusjawaratan 
perdana menteri Wilopo. Dalam 

rapat ini menurut keterangan kalangan2 parlemen, perdana men- 
teri telah menjatakan sedia untuk 
tar peristiwa 17 Oktober, tetapi 
'pai z, karena proses sekitar soal 

Selandjutnja didapat keterangar 
pula, bahwa dalam rapat pleno te: 
tutup itu akan ada kesempatan pu- 
la tanja-djawab antara anggota? par 
lemen dan pemerintah. 

Keputusan pemerintah utk mem- 
berikan keterangan kepada parle- 
men ini, sesungguhnja diambil atas 
desakan, parlemen, jg tidak merasa 
puas akan Keterangan? jg telah di 
berikan oleh pemerintah disekitar 
soal ini. Pada mulanja seksi perta 
hanan parlemen telah meminta ke- 
pada panitya permusjawaratan supa 
ja mengundang pemerintah untuk 
memberikan keterangan disekitar 
soal ini. MAN 

Sesudah ini maka berturut-turut 
mengadjukan  pertanjaan2 tertulis 
kepada pemerintah anggota? parle- 
men Isa Anshary (Masjumi), mr, 
Djody  Gondokusumo (PRN) dan 
terachir Mustapha (Partai Buruh) di 
sekitar peristiwa 17 Oktober. 

Pertanjaan2 itu dalam garis besar 
nja berpokok pada soal2, 
ada ,,coup d'etat” atau setidak-tidak 
nja ,,pertjobaan coup”, siapa jg ber 
tanggung djawab akan soal2 itu, 
adakah pula dilakukan  pemeriksa- 
an hukum pidana dalam hal ini dan 
tindakan2 apa jg diambil 

Pertanjaan2 ini belum  didjawab 
oleh pemerintah. 

Apa jang akan ditanjakan. 
“Dalam kalangan2 parlemen terde/ 

ngar suara2, bahwa dalam pertemu: | 
an antara - parlemen dan perdana 
menteri Wilopo dalam rapat tertu- 
tup itu nanti, soal2 tsb. diatas itu 
akan dikemukakan. Para penindjau 

politik menduga, bahwa djuga nanti 
akan disinggung-singgung mosi Ma- 
nai Sophiaan, jg telah diterima oleh 
parlemen itu. Dapat diharapkan, 
bahwa ada anggota2 jg akan mena- 
njakan bilamana pemerintah akan 
membentuk panitya negara, seperti 
jg tertjantum dalam mosi itu, jg tu 

“gg 

apakah | 

terhadap 
mereka jg bertanggung djawab itu. | 

memberikan keterangan  diseki 
tidak dapat lengkap dari a sam- 
ini masih berlangsung terus. 

gzasnja a.l. ialah: menjelidiki pembe 
jan2, personeselsbeleid kementerian 
pertahanan dan angkatan perang, 
belum adanja undang2 pokok perta 
hanan, memadjukan usul2 jg kon- 
krit kepada pemerintah tentang ke- 
mungkinan adanja perobahan dim 
pimpinan dari organisasi angkatan 
perang dan kementerian pertaha- 
nan, dan berusaha  mempertjepat 
adanja perundang-undangan 
nai pertahanan negara, susunan ke- 

menterian pertahanan dan angkatan 

perang serta kedudukan hukum da- 
ri anggota2 angkatan perang. 

Dalam hal ini mungkin sekali 
aksen akan ditekankan kepada 

mutasi dalam pimpinan kemente- 
rian pertahanan dan angkatan pe- 

rang, dalam hal mana sampai se- 

karang terdengar disebut-sebut 
|aama2 mr. Ali Budiardjo dan 

KSAP, djenderal major Simatu- 

pang. . 5 i 
Sementara itu perdana menteri 

Wilopo atas pertanjaan menerang 
kan bahwa keterangan jang akan 
diberikannja dalam rapat tertutup 
parlemen itu akan pandjang. Atas 

'pertanjaan apakah keutuhan ang- 

Ikatan darat dapat dikembalikan 

Wilopo mendjawab: ..Bisa, aan 
ar sadja djangan tergesa-gesa 

a Besar?an Di 

Persediaan Sendjata Grombolan Disita — 
pati DI- Kudus Ditangkap — Pemere- 

Baru2 ini Paus Pius telah mengangkat 24 uskup (bisschop) dari pelba- 
gai negeri mendjadi kardinal. Pelantikan ini dilakukan di istana Paus 

9ON. | di Vaticaan, Roma. Sebagai tanda kebesaran, oleh: Paus telah diberikan 
ubiretta” (topi merah) pada tjalon2 kardinal ini. 

upatjara pelantikan para tjalon kardinal ini telah melakukan sembah- 
| jang bersama2. Tampak pada gam bar ke-24 tjalon kardinal tadi sedang 

: merebahkan diri sambil berdoa. 

Sebelum dilakukan 

aa aa NON 2 Dena 

& Solo 
.Bu? 

1 
1 Di Semarang 

(Oleh wartawan kita) 
MENURUT BERITA interlocaal dari wartawan ,,Suara Mer- 

deka” di Solo, pada hari Rebo pagi kemarin CPM Solo bersama 
lain2 alat kekuasaan negara telah berhasil 
sendjata api disebuah rumah didalam kota Solo. Hasil baik 
telah diperoleh dalam suatu peng geledahan 
Rebo pagi antara djam 7-—10 jang memang chusus ditudjukan utk 

| mentjari sendjata gelap. Sendjata2 tersebut 
sebuah peti, dan terdiri dari sebuah sten-gun, sebuah Owen, sebu- 

mendmukan sedjumlah 
itu 

jang dilakukan hari 

diketemukan dalam 

sendjata otomatis, dua buah kara- 
buah karabijn biasa, sebuah pistol dan beberapa 

Sukolilo (Pati) dan djuga dibe- 
perapa daerah di Djepara. 
Diantara mereka jang ditang- 

kap ada disebut2 djuga nama2 
Ib. Abb. jang dituduh mendjadi 

,Bupati DI” didaerah -.Kudus- 
Djepara, sdr. Dw. seorang ang- 
yauta DPD Djepara, dan bebera- 

»a pemuda lainnja dari desa2 
jang menurut perkiraan semua- 
nja berdjumlah 25, demikian tu- 
Jis wartawan kita dari Kudus. 

Keadaan di Semarang 
Dalam pada itu, atas pertanjaan 

kita, apakah benar tampak tanda? 

aaiknja gangguan keamanan dalam 
cota Semarang, bertalian dengan 

idanja desas-desus di Kudus, bah- 
wa kota Semarang akan diserbu 
oleh gerombolan, -fihak resmi me- 

aerangkan, bahwa apa jang dide- 
suskan serbuan grombolan” ini 

ada terlalu dibesar?2kan. Benar da 
am kota Semarang achir? ini ter 

Jlapat beberapa aksi pemeresan, jz 

     

Hlakukan oleh orang2 jang meng- 
“aku dari Merapi — Merbabu Ccen 

»lex. Artaranja jang men kur 

Ijungan grombolan untuk dimintai 

uangnja ialah lurah desa Karang 
suri pada hari Senin malam Selasa 
telah didatangi oleh 2 orang bersen 

Jjata repolper, jang minta s 

an uang dari lurah tadi sebar 

Rp. 190— Kedua orang ini 
Su dari grombolan !M 

rah jang tak 5 j 
memberikan uang 

da-puluh rupiah (tid 
100.—) 

Pun kabarnja beberapa hari j! 

seorang Tionghoa jang berrumal 
di Pendrikan telah didatangi olsr 

beberapa orang jang minta sokong 

an. Untung permintaan ini dapat 
dihindarkan zonder terdjadi sesug 

tu peristiwa. Permintaan sokongar 

ini dilakukan dengan menundjuk- 
kan suatu lijst jang tak ada tiar 
izinnja dari Walikota Semarang: 

    

    
   

   

Fdjadi artinja tidak sjah. Bertaliar 

dengan hal ini sekali lagi kepade 

penduduk Semarang diperingatkan 

supaja kalau ada permintaan2 ds 
ma dengan lijst jang tak ada tjar 

nja dari walikota Semarang/supaja 
segera melaporkan hal ini kepada 
polisi atau CPM. 

Dalam pada itu oleh fihak jang 
berwadjib baru2 ini telah dapat di- 
tangkap seorang pemuda, jang telah 
mengedarkan surat2 permintaan so- 
kongan pada beberapa orang. Pemu-   

menge-| 

da ini" telah mengaku sebagai se- 
orang bekas anggauta ketentaraan. 
,Pengan tjara mengirimkan surat2 
"permintaan sokongan ini ia telah 
'berhasil mengumpulkan uang bebe- 

rapa ratus. Kini ia sudah meringkuk 
dalam tahanan akibat perbuatan2- 
nja tadi. 

Seterusnja didapat kabar pula, 
bahwa Sekolah Menengah Pandean- 
lamper beberapa hari jang lalu pada 
waktu siang telah didatangi oleh dua 
orang bersendjata pistol, jang minta 
sokongan dari guru2 dan murid? se- 
'kolah tersebut. 
Pun kedua orang tadi mengaku ada 
|anggauta gerombolan MMC.- 

Dalam pada itu fihak jang berwa- 
djib sekali lagi menjerukan kepada 
chalajak ramai di Semarang, bila 
sampai menerima surat2 antjaman 
atau surat2 pemeresan berbentuk 
apapun, supaja selekas mungkin su- 
ka melaporkan hal ini kepada fihak 
polisi atau C.P.M. Dengan adania 
bantuan — dari penduduk " demikian 
ini, maka pekerdjaan. pengusutan 
dari fihak jang berwadjib dalam 
mendjaga keamanan seluruh kote   mendjadi agak ringan karenanja. 

Kownas 

pung2 tersebut. 

| Australia Ingin 
. Damai 

Dengan Negara2 Tetang- 
ganja Di Asia 

MENTERI urusan Imigrasi 
Australia “Iaroid Hoit hari Sela 
sa menjatakan dalam pembukaan 
konversi kewarganegaraan jg di 
langsungkan di Canberra, bahwa 
Australa ingin hidup damai dgn 
megara2 tetangga di Asia dan 
tidak bisa mengabaikan kemung 
kiman timbulnja sesuatu sengketa 
dimasa depan. 

Australia harus mengusahakan 
segala sesuatunja agar supaja Aus 
tralia mempunjai penduduk dan 
madju, sekalipun usaha2 sedemiki 
an memberatkan kepada rakjat 
umumnja. : 

Diterangkan selandjutnja bah 
wa Australia dim perkembangan 
nja dewasa ini harus berichtiar 
membiajainja dari sumber2 peng 
hasifan negeri sendiri dan inilah 
antara lain jang menjebabkan mi 
grasi dalam tahun 1952 terpaksa 
dikurangi. (UP) 

Lagi Perkela- 
hian Di Parle- 
men Italia 

TINDJU-MENINDJU dgn he 
batnja telah terdjadi dalam si- 
dang perwakilan rakjat Italia ma 
lam Rebo, setelah lebih 2.000 
orang ditangkap dan 200 lainnja 
mendapat Juka2, ketika polisi 
membubarkan pemogokan2 serta 
demonstrasi jang dipimpin oleh 
kamm Komunis. 

Sidang parlemen jang membi 
tjarakan perobahan undang2 pe 
milihan untuk sementara terpaksa 
di-schors, setelah terdjadi pertje- 
tjokan antara wakil2 Kemunis 
dan golongan kanan. 

Dan perkelahian terdjadi, setela! 
para anggota mengadakan  sidang- 
nja S1 djam berturut2 mengenai pe 
robahan undang? pemilihan itu, d: 
lam mana pihak Komunis menudui 
undang? tsb. hendak digunakan ut! 
menentang mereka. 

Sebagai diketahui atas seruan pi- 
hak Komuns dalam usaha untuk mc 
nentang perundang?an itu hari Sel 
sa sore telah terdjadi pemogokan c 
sedjumlah pabrik2 di' Italia. 

5 (Antara—UP). 

  

15 Djuta Rakjat 
Perantjjis Pilek.. 
Tjuatja Buruk Meliputi 

 Eropah 

UNTUK KEDUA belas hari- 
aja berturut-turut Jalu lintas di 
Inggris terhalang karena kabut 
tebal. 

Diseberang The Channel, 15 
djuta orang Perantjis, kira2 seper 
tiga dari seluruh penduduk Peran 
tjis diserang oleh epide pilek... 
Di perairan2 jang berkabut dimu- 
ka pantai Nederland malam hari 
aja terdjadi tubrukan2 dalam ma 
na tersangkut lima buah kapal. 

Akibat kabut tebal lalu lintas 
udara dilapangan terbang Lon- 
don demikian pula lalu lintas ka 
pal disungai Thames terhalang. Ka 
rena gangguan itu lapangan ter 

bang London menderita kerugian 
kira-kira 150.000 dollar. sehari. 
Hari Selasa hanja sebuah pesawat 
terbang jang dapat bertolak dari 
London Airport. 

Di Vlissingen kapal penum- 
pang Oranj€tontain jang beratnja 
10.547 ton dari dinas pelajaran 
Belanda-Afrika telah bertubrukan 
dengan kapal motor Djerman 
Sucliberg, sehingga terdjad: petja 
han sedalam.36 kaki diburitan 
kapal Oranjefontain. Kapal Djer 
man hanja mendapat kerusakan 
sedikit. 

Kapal barang Italia  Oregon 
5473 ton bertubrukan dengan ka 
pal barang Djepang Arima Maru 
jang beratnja 8.696 ton kemudian 
dengan kapal barang Inggris Wal 
ter Scott jang beratnja 6.150 ton, 
korban2 manusia tidak ada. 

Arima Maru mendapat lekukan 
Jakim tubuhnja, Kapal tersebut 
Jari Selasa tiba di Rotterdam me 
lalui. Antwerpen dengan memba     ya muatan mainan kanak2 dari 
Tokio. (UP) 

Sembahjang Dengan Telandjang? 
Lagi Satu Aliran ,,Mistiek“ Baru Jg Sesat Di Padalarang 
Djawa-Barat Tampaknja Nierupakan Tanah-Subur Bagi Pelbagai Matjam Mistiek 
KANTOR URUSAN AGAMA propinsi Djawa Barat kemarin memerintahkan kepada kantor bawah 

annja di Padalarang untuk memcriksa sampgi dimana kebenarannja berita tentang suatu ,aliran mys- 
tiek”, jang dalam waktu belakancan ini berkembang dibeberapa kampung dalam daerah ketjamatan itu. 
Menurut berita jang disampaikan kepada pihak berwadjib di Bandung, aliran mystiek itu mempunjai 
anggauta'nja dikampung? Tjisalada, Tjirawa, Balekambang dan Tjikalong. Djumlah anggautanja be- 
lum diketahui, tapi orang2 pengikutnja biasanja memisahkan diri dari 

Mengenai ibadatnja dikabarkan, 

bahwa para pengikutnja laki-pe- 

rempuan tiap hari kira pukul 08.00 

mengadakan sembahjang bersama 
dengan telandjang bulat. Mereka 

itu sewaktu? tidak makan nasi, ta 
pi mengutamakan makan palawi- 

adakan musjawarah. 

dengan makan nasi 

Aliran? mystiek- timbul- 

tenggelam. 
Menurut keterangan pihak Kan 

tor Urusan Agama propinsi Djawa 

Barat, aliran2 mystiek di Djawa 

Barat ini timbul-tenggelam sadja 

Sebab2nja menurut pendapat pihak 

kantor tersebut ialah karena orang 

masih mentjari pegangan dan ha- 

kekat Tuhan. Keadaan demikian 

Bana digunakan oleh orang2 jg 
kurang perasaan tanggung-djawab 
nja. 

Pihak berwadjib dalam usaha 

mentjegah hal2 jang tidak dikehen 

daki, hanja dapat berihtiar dengan 
penerangan pengertian agama, baik 

Islam maupun Kristen. Dlm pada 

itu perlu diketahui, bahwa Negara 

Indonesia mengakui kebebasan me 
meluk agama, asal djangan meru- 
zikan masjarakat sadja 
Mengenai aliran2 mystiek jang 

sekarang masih tetap ada pengi- 
kutnja, walaupun tidak banjak, bi 
sa disebut ,,agama Madrais” Pelo- 
por ,agama” itu, jakni Madrais- 
nja sendiri telah “meninggal, tapi 
anaknja jang bernama Tedjabuwa 

Satria melandjutkan agama” tsb 

didaerah Kuningan. 
Djuga aliran Kawula Warga Na 

Juri masih ada pengikutnja didae 
rah Tjiamis. 

Djuga aliran ,,ilmu pawa- 
jangan” mulai berkurang. 

Dari sumber lain ,,Antara” men 

dapat kabar, bahwa achir2 ini di- 
kampung Tjidjeruk, desa Bunihara 

(dekat Anjer) suatu aliran mystiek 
jang dipimpin oleh orang jang me 

ajebut diri Satria. 
Orang2 jang mau mendjadi peng 

ikut harus bajar Rp. 30— dan sesu 

Iahnja. bersudjud. kepada kaki. 

| lengkul dan kepala guru-besarnja 
TEL, 

| Dikabarkan, bahwa murid?nja.ba 
Hak “jang berziarah kekuburan 
1jah Satria itu di Tjigondang. Tapi 
eh karena penerangan dari pihak 

'ang berwadijih dipergiat, maka pe 

ngaruh aliran tersebut mendjadi 
perkurang. 

Dapat diketahui, bahwa aliran 

itu disebut djuga ,,azgama Bantat” 
Ian ilmunja adalah ,elmu pawaja- 

ngan”, jang kabarnja sedjak tahun 

1946 disebarkan oleh seorang.ne- 
rempuan Nji Sitti. Dulu orang2 jg 

mendjadi pengikutnja mendapat 

nama2 seperti Ardjuna, Bima Ga- 

totkatja, Sumbadra dsb.nja. Tjara 
memberikan . adjarannja disesuai- 

kan dgn adat dan tingkah laku js 
biasa kita lihat pada lakon wa- 

jang jaitu sambil bertari2an. Mu- 

la2 aliran itu terdapat dikampung 

Kadupalasi (desa Kubangboros), 
rampung Djalatengah desa Satum 

Tentang diri Nji Siti itu dite- 
sangkan, bahwa manusia itu ada- 

lah seolah2 manusia legendaris 

atau dengan lain perkataan hanja 
xda namanja sadja. 

Tjalon penduduk sors2, 

Selain dari pada itu, djuga ,aza 
na Djaja Allah” didaerah Kadiva 

ten (Madjalengka) menarik perha 
tian jang berwadjib. Aliran ini pun 

mengutamakan apa jang disebut 

.elmu gaib dan kebatinan” Dida- 
am prakteknja orang2 pengikutnja 
sering berkumpul untuk ,mengadii. 

Gurunja dianggap pandai .mengo- 
ati orang2 jang kesurupan” (ke- 

masukan) dan guru itu radjin se- 
sali menemui para pengikutnja 

»Aliran agama baru” atau Tare- 
kat Djanijah terdapat didasrah kr 

yupaten Bogor, seperti didasra! 

ketjamatan Tjiteureup, Guhungpu 

tri, Kedunghalang - dan 'Tjiomas 

Menurut para pemimpin aliran ini 

»engikut2 Tarekat itu pasti akan 

masuk sorga dan mendjadi kader? 
penjambut kedatangan Imam Mah 
di didunia. 

Demikian beberapa aliran mys- 
Siek jang dewasa ini mendjadi bu 

ah perhatian jang berwadiib. - 

Jahudi Terus Mengalir 
Ke Berlin-Barat 

Hari Selasa: pelarian2 Jahudi te- 
rus mengalir ke Berlin Barat, kare- 
na chawatir akan ditangkap atas tr 
duhan ,,mata2”. 

Pembesar2 Jahutdi di Berlin Bara: 
dalam pada itu meramalkan bahwe 
pelarian ini masih akan terus me- 
ningkat dalam “hari2 ini. Diterane- 
kan bahwa pada hari Selasa sudah 
ada 25 pelarian Jahudi jg minta per 
lindungan di Berlin Barat. Dengan 

. demikian "maka djumlah orang2 Ja- 

:hudi jg melarikan diri dari Djerman 
tempo dua hari mendjadi S5 orang. 

(Eh 

  

  

dja. Seminggu sekali mereka meng| 

Aliran itu idjuga mengenal puasa | 
seminggu. Tiap hari selama waktu 

puasa, mereka buka (fathur) sekali | 

Ididikan kader2 tentara kita dine 
Igeri Belanda “dapat dilandjutkan 

na dan mantunja bernama Elang | 

pada orang2 lainnja dari kam- 

Penggan- 
tian MMB 

Babaruddin Setudju ! 
Diganti Den Instruk- | 

teur2 Djerman 

WAKIL KETUA Seksi Perta- 
hanan Parlemen atas pertanjaan 
Antara menjatakan, bahwa soai 
pemakaian tenaga2 bekas militer 
Djerman dalam Angkatan Perang 
Republik Indonesia sebagai peng 

| ganti Misi Militer Belanda, belum 
dikemukakan dalam Seksi Perta 
hanan. Tetapi ia persoonlijk me 
njetudjui penempatan tenaga2 be 
kas militer Djerman sebagai ..in- 
Istruktur2 sebagai ganti M.M.B. 
dan sebelum mereka didatangkan 
harus terlebih dulu diadakan pe 
njaringan terhadap pendirian poli 
tik mereka. 

Menurut Baharuddin selandjut 
nja, tentang penghapusan M.M.B. 
tidak lagi mendjadi soal dan ka 
Jaupun mereka nanti diganti oleh 
tenaga2 Djerman itu, maka pen- 

terus atau kalau tidak, maka ka 
der2 tsb. dapat dipindahkan ke 
Djerman. 

Tentang kesulitan2 jg mungkis 
timbul didalam soal pendidikan m 
ngenai soal bahasa umpamani: 
Zainal — Baharuddin menerangkan 
bahwa hal itu hendaknja djanga 
sampai menimbulkan kechawatira 
pemerintah untuk tidak berani me 
ngambil tenaga2 Djerman. 
Dalam pada itu dapat dikaba: 

kan, bahwa antara pemerintah da 
pimpinan Angkatan Perang te:ah « 
ladakan pembitjaraan mengenai px 
narikan kembali M.M.B. dan ke 
lmungkinan pemakaian tenaga? bc 
kas militer Djerman itu. Kalangan” 
Angkatan Perang pada umumnji: 
berpendapat, bahwa apabila seba- 
gai pengganti M.M.B. didatangkar 
tenaga militer jg lain, soaf ini seha- 
rusnja mendapat persetudjuan lebit 
dahulu berbagai golongan? politik. 
agar dimasa jg akan datang tidal 
akan timbul, kesulitan? jg baru. 

Sebagai diketahui, sidang kabinei 
Selasa malam telah mengadakar 
pembitjaraan permulaan mengenai 
masalah M.M.B. (Antara). 

  

   

  

Djuga uskup besar (aartsbisschop) India, dr. Mehta, termasuk salah se- 
orang diantara 24 uskup2 jang diangkat mendjadi kardinal. Pada gam- 
bar waktu dr. Mehta turun dari kursinja untuk menerima berkah dari 

Paus Pius, 

  

3/4 

GMT telah mengutjapkan 

orang. Beberapa saat sebelumnja 

Perdjalanan terachir dari Eisen- 
hower sebagai penduduk  pereman 
ialah pada Selasa pagi ketika ia me 
ngundjungi Geredja Presbyteria na- 
sional bersedjarah, dimana  dilang- 
sungkan sembahjang istimewa utk. 
bakal presiden itu. Upatjara adalah 
singkat. sederhana tetapi. meninggal 
kan kesan. Ketika menudju geredja 
roman Eisenhower kelihatan lebih 
sungguh2 dari pada biasa. Di gere- 
dja ia dengan menundukkan kepala   

MAJOR IMAM SUKARTO ! 
DJABAT TUGASNJA | 

SEMULA. i 
Biro Penerangan S.U.A.D. ka-! 

barkan, bahwa mulai ts. 21/1, 
Major imam Sukarto, jang seba- 
gai diketahui baru kembali dari 
Amerika telah mendjabat kemba- 
li tugasnja semula sebagai Kepala 
Biro Penerangan S.U.A.D.-V, se- 
dang Kapten E.A. Sumardja Adi- 
djaja jang selama ini mewakilinja 
kembali kedjabatannja jang pan 
la. 

mendengarkan chotbah, jg bermo- 
hon kepada Tuhan, moga2 hendak- 
nja mengaruniai presiden baru dan. 
.keimanan terhadap Tuhan, kese- 
hatan, kebersihan djiwa dan panda- 

ngan jg tepat”. 

Upatjara. 

Presiden baru dan presiden jg 
mengundurkan diri Harry S. Tru 
nan bersama-sama naik limousi- 
1e hitam terbuka dan dari Ge- 
dung Putih menudju  Capitol. 

  

Bisa Hidup 
Kapitalistis: K 

komite Partai Komunis Sovjet Uni, 
ingatan bari ulang tahun ke-29 dar   

| Sebaliknja, kata Mikhaelov, se- 
djak Lenin meninggal, partai 
Komunis Sovjet Uni telah me- 
mimpin rakjat Sovjet kearah 
kemakmuran dan dikatakannja 
bahwa Sovjet Uni sekarang meii- 
djadi ,,harapan umat manusia jg. 
progresif diseluruh dunia”. 

Mikhaelov mengatakan sete- 
rusnja, rakjat Sovjet Uni jakin 
bahwa negara2 Blok Barat dan 
Blok Timur dapat hidup berdam- 
pingan setjara damai. Negara 
Sovjet. tjondong kepada perda- 
maian dan sanggup bekerdja ber- 
sama dengan negara2 Kapitalis, 
termasuk djuga Amerika Serik: 

Diperingatkannja supaja Barat 
djangan melupakan adjaran2 se- 
djarah. Kalau Barat kobarkan 

Perang Dunia III, maka sistim 
intrperialis akan runtuh sama se- 

kali. 
Djumlah anggota dan 

anggota Partai Komunis Soviet, 
menurut pembitjara pada waktu 
ini ada 7 djuta orang, ,,Kom »is: 
me sedang menang dan akan 

menang terus. Tidak ada Kokus 

   

fidio 

Sovjet Ingin Damai 
Den Negara? Jg Bersistim 

ata Mikhaelov 
Kominisme Terus Mendapat Kemadjuan 

Dan Kemenangan 
N.A. MIKHAELOV, seorang anggota baru dari presidium sentral 

hari Rabu mengutjapkan pidato per- 
ipada meninggalnja Lenin. Pidato jg. 

diutjapkannja di Gedung Theater Bolshoi di Moskow tadi disiarkan me- 
lalui tjorong radio. Sudah pada per-mulaan pidatonja, Mikhaelov dengan 

pedasnja menjerang Amerika Serikat, 
dekaan bangsa2”. Menurut Mikhaelov, keadaan Amerika pada saat ini 
adalah sebagai berikut: Persiapan perang, perlombaan  persendjataan 

raksasa, dalam mana kaum miljuner mendjadi bertambah kaja lagi. 

jang disebutnja ,,pentjekik kemer- 

mematahkan segala rintangan. 
Rakjat Sovjet dengan penuh rasa 
kepertjajaan dan dengan kukuh- 
nja berbaris dari kemenangan 

kemenangan!” Demikianlah kata 
Mikhaelov. 

»Awas mata2 musuh!” 
Seterusnja Mikhaelov menga- 

takan, bahwa Sovjet Uni harus 
berwaspada terhadap mata2 mu- 
suh dan saboteur. ,,Sosialisme 

sudah menang di Sovjet Uni”, 
kata Mikhaelov”, tapi dinegeri ini 
masih ada penganut2 pendapat2 
berdjuis, musuh2 dalam selimut 

jang telah mendjual dirinja kepa- 
da, tukang makan urang dan pe- 
milik budak dari Amerika dan 
Inggeris. Rakjat Sovjet harus 
terus-menerus memperkuat anz- 
katan perangnja dan djawatan 

rahasianja. Dibawah pandji2 
Lenin, dan Stalin, madju kearah 
kemenangan Komunisme”, kata 

Mikhaelov.  Hadlirin bertepuk 
tangan. z 

N. A. Mikhaelov berumur 39 
tahun. Ia bekas pemimpin umum 
organisasi pemuda Komunis Sov-   tan didunia jang mampu mena- 

han Komunisme. Lenin dan Sta- 
lin telah mendidik Partai, untuk   iot ,,Komsomol” dan ia sekarang 

mendjadi anggota jang paling 
muda dari presidium. (Antara). 

  

dengan kebidjaksanaan . 

.Mononutu: 
Pidato jang pertama dari seorang 

Presiden suatu negara jang sangat 

penting dan berarti dalam pergolakan 

politik dunia, tentu mendapat perha 

tian jang besar sekali dari dunia se 

kalian. Dan saja jakin,, bahwa apa 

ig dikemukakan oleh Eisenhower se 

laku pemimpin jang tertinggi dari 

Amerika Serikat tentu djuga menda 

'pat perhatian sepenuhnja dari peme 
  

  

Pidato Ike 
rintah Indonesia. Demikian ketera- 

| pendapatnja terhadap pidato Eisen- 

hower pada hari pelantikannja seba 
| gai Presiden Amerika Serikat itu, 

Atas pertanjaan, bagaimana kesan 
“Menteri dari pidato itu, Menteri. Mo 
Inonutu mendjawab, bahwa ta hanja 

  

| harapan, 

Banjak Pengaruhnja Dalam Pergolakan Dunias 
dapat memberikan pendapatnja jang 

ngan Menteri Penerangan Mononutu (tidak mendalam, karena ia tidak ta 

atas pertanjaan ,,Antara” bagaimana hu apa background jang sebenarnja 
dari kalimat2 dalam pidato itu. Akan 
tetapi sebagai reaksi jang pertama, ia 

dapat mengemukakan, bahwa dilihat i8 dari principalia-nja dalam pidato 
dari sudut moreel-politis. pidato per 

Amerika Serikat 
memberi 

tama dari Presiden 
mempunjai faktor2 jang 

bahwa Eisenhower 

mempertahankan « sedapat2nja perda ta2 bangsa kulit berwarna seperti ter mana ia tetap memegang teguh ke 
maian dunia, teristimewa atas dasar2 'niata di Afrika Selatan, pernjataan | hormatan dan perhatian sepenuhnja 
perikemanusisan 
mandang bangsa atau warna kulit se | nonutu, mempunjai arti jang lebih da 
perti jang dikemukakan dalam pasal 

pelantikan itu. 

Pada waktu ini dimana timbul kem 
akan bali kurang pengertian terhadap tji- 

  

Lam 

  

3ga Kebudayaan Indonesia 

nKom. 
tan Kunstaenen Waluntcha psen! 

Batavassch Gansarnchap 

    

lam didalam pergolakan politik du- 
nia, 

  

Pada achirnja Menteri Mononutu 
Tana perhatian terhadap pasal 9 
Idari pernjataan2 Eiscahower, dalam 

dengan tidak me-j Bisenhower itu, menurut Menteri Mo terhadap serikat bangsa2. Pernjataan 
| 
ini menundjukkan, bahwa pengaruh 
senator Taft dan teman2 sependiri- 
Ka rupanja tidak dapat kemenang 
jan jang diduga. semula dalam .poli- 
itik internasional Amerika Serikat jg 
jakan datang mengenai PBB, (Anta- 
ra). 

  

Upatjara Pelantikan : 

Presiden EKisenhower 
Sebelum Pelantikan Sembahjang Dahulu--Ra- 
lusan Ribu Orang Menjaksikannja-Doa Doa Di- 
"5. utjapkan Oleh Pelbagai Pemimpin2 Igama 
Upatjara Pelantikan Berlangsung Tidak Lebih Dari 

Djam 

DWIGHT D. EISENHOWER pada hari Selasa pk. 17.31 
sumpah selaku presiden ke-34 Ameri 

ka Serikat dalam sebuah upatjara jang dihadliri oleh Ik. 125.000 
— pukul 17.23 GMT — R. Ni- 

xon mengutjapkan sumpah sebagai wakil presiden Amerika Seri 
kat. Ribuan orang berdjedjal-djedjal dilapangan muka Capitol dan 
berderet-deret sepandjang Pennsylvania Avenue, Washington untuk 
menjaksikan saat penting itu. Banjak jang telah menunggu dari 
sedjak pagi dalam kabut jg menggantung diatas kota Washington. 
Kechawatiran bahwa tjuatja buruk akan mengurangi semaraknja 
upatjara keramaian hilang dan mendjelang siang harinja, matahari 
pun memantjarkan diatas ibukota. 

Para isteri dari pembesar? tsb. 
mengiringinja dalam mobil kedua. 
Mereka sampai di Capitol 10 me 
nit sebelum saat berachirnja dja 
batan presiden Truman, jakni pk. 
12 siang waktu setempat. 

Pukul 12” tepat barisan musik 
angkatan laut mulai bermain se 

Presiden lama . Trumar muntjul 
diatas mimbar, jang dibuat chu- 
sus dimuka Capitol untuk upatja 
ra pelantikan ini. Truman disertai 
oleh bekas presiden ' lama jang 
masih hidup, jaitu Herbert Hoo- 
ver. Beberapa saat menjusu! pula 
presiden Eisenhower diatas mim 
bar. 

Kemudian uskup Katholik Pa- 
trick A Boyle mengutjapkan doa ba 
gi presiden baru. Setelah itu penja- 
nji Dorothy Maynor menjanjikan Ja 
gu kebangsaan Amerika ,,The Star 
Spangled Banner”. Sesudah  kapsl 
angkatan laut  memperdengarkan 
musiknja, wakil presiden baru R. Ni- 
xon mengutjapkan sumpah. Menj:- 
sul njanjian tenor dari Metropolitan 
Opera dan Rabbi Abda Hillei Silver 
berdoa pula dan barulah - Dwight 
David  Eisenhower - mengutjapkan 
sumpahnja ditangan hakim tertinysi 
Vinson. 

Selesai diutjapkannja — sumpah 
oleh Eisenhower, presiden lama Tru 
man melangkah ke Eisenhower dan 
mengutjapkan selamat. Eisenhower 

beberapa langkah kesamping dan 
memeluk isterinja, sesudah itu ia 

menudju mimbar untuk mengutjap- 
kan pidato pelantikannja. 

   

Sesudah selesai berpidato presiden 
Eisenhower didoai oleh uskup Pr - 
ttestan Epicopale Henry Knox She- 
rill, Upatjara diachiri dgn. memaer- 
dengarkan lagu kebangsaan Amerika 
ig dimainkan oleh barisan musik 
angkatan laut. Upatjara seluruhsja 
memakan waktu kurang dari tiga pe 
rempat djam. 

Presiden  Eisenhower — menrima 
utjapan selamat dari banjak kepala? 
negara, ahli2 negara dan  pemuka2 
diseluruh dunia. Salah seorang jang 
mengirim utjapan selamat pada hxi- 
ri pelantikan itu ialah kaisar Hiro- 

hito dari Djepang. Selain dari itu 
Ia menerima utjapan selamat dari 
presiden Vincent Auriol dari Peran- 
tjis, presiden Elpidio “Ouirino dari 
Pilipina - dan presiden — Syngman 
Rhee dari Korea Selatan. 

Sepuluh menit sesudah Trumsn 
meninggalkan Gedung Putih, dua 
wagon barang besar masuk pekara- 
ngan kediaman presiden di Pern- 
sylvania Avenue itu. Wagon? tadi 
mengangkut barang2 kepunjaan pre 
siden Eisenhower jg untuk waktu 
empat tahun jg datang ini akan men 
diami Gedung Pulih. 

Presiden — Soekarno" telah menci- 
rimkan kawat kepada djenderal Fi- 
senhower berkenaan dengan pelanti 
kannja sebagai presiden Amerika Se 
rikat. Kawat tsb. berbunji sbh.: 
»Berkenaan dengan pelantikan tan 
sebagai presiden Amerika Serikat, 
saja merasa gembira dapat menjarm 
baikan kepada Jang Mulia utjapan 
selamat dan pengharapan baik deri 
bangsa Indonesia dan saja Sendiri”. 
Kawat ini ditandatangani .Soetar: 
no, presiden Republik Indonesia”. 

Bersamaan dengan “itu menteri 
luar: negeri Indonesia, Mukarto me- 
ngirimkan pula kawat kepada men- 
teri luar negeri Amerika Serikat ig 

| baru John Foster Dulles dengan 
| utjapan selamat berkenaan dengan 
pengangkatannja itu. 

  
  

Edisi SORE 

bagai tanda dimulainja uvatjara. . 
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terai)   
   

  

   

   

    

   

V. Saara Mera 3, Naa : 

odinatan Utara No. 11 A. 
aksi 3228, Rumah 1798 Smg. 

core ang ta rn 
.     

    

  

   

  

ribu anak masih 

DJUMLAH murid S. R. (belum lagi termasuk murid2 S. R. 

    
       
k ea Man n

an 1 jang akan turut udjian masuk Se- 
hun ini, terdaftar sebanjak 45.135 orang, 

254 dari Kabupaten Smg., 3310 Kota Besar Smg., 736 De- 
mak, 2.611 Grobogan, 1.642 Pe-kalongan, 2000 Pemalang, 2000 
Tegal, 1.300 Brebes, 4.330 Banjumas, 1.800 Purbolinggo,” 1.273 

  

gung, 900 Wonosobo, 3.900 
» 3.662 Magelang, 1.400 Temang- 
“woredjo, 1,700 Pati, 1.270 Kudus, 

900 Japara, 658 Rembang dan 1600 Blora sedangkan dari Kendal 
dan Kebumen belum dapat keterangan lebih djauh, djumlahnja de 
mikian keterangan Inspeksi S.R. Djawa Kengah pada wartawan kita. 

# 

  

- 

   Semarangan 

WATERLEIDING MODERN 

   
Menurut berita ,,Antara”, Pontia | 

nak akan dapat waterleiding jang pa 
ling modern sendiri seluruh Indone- 
sia sesudahnja Djakarta. 

Dengar berita itu, - Sir-pong tetep 
tidak tahu, apa ia harus beri selamat 
kepada penduduk Pontianak atau ti- 
dak. : 

Sebab kalau di-ingat bahwa sampai 
sekarang, masih banjak bagian kota 
Djakarta, dimana “kaluk kraan 'aer 
leidingnja dibuka, keluar airnja tju- 
ming tjitjak kentjing......, intjrat in 
tjrit tidak keruan: lantas bagaimana 
dgn waterleiding Pontianak itu nanti 
jang kabarnja masih nomor dua sesu 
dah Djakarta: dus masih kalah dju- 
ga dengan Djakarta? 
Apa keluarnja leidingnja nanti le 

bih buruk dari tjitjak kentjing: dus 
seperti tiitak sakit......... gindjel um- 

n - 

PEMANDANGANNJA 
MANDANGAN”. 

Harian ,,Pemandangan” di Djakar 
ta sorak-sorak. . Lihat itu, katanja, 
berita mengenai pembentukan ,,,Pa- 
nitya Hadji Internasional”, jg dimuat 
di ,,Pemandangan” sudah sebulan jg 
lalu, sekarang baru diberitakan oleh 
kantor-berita ,,Antara”. Kaluk begi- 

tu, kata ,,Pemandangan” seterusnja, 
Antara selalu ketinggalan betjak. 
Antaraa, Antaraaaaa, demikian ,,Pe 
mandangan”, gel@ng-gelengkan kepa 
lanja dgn penuh  zelfgenoegdzaam- 
heid. 

Batja itu, Sir-pong terus ingat so- 
al berita: ,,RMS dapat pindjaman be 
erapa miljoen dollar utk beli sen- 

djata”. yg 3 
Berita tadi dimuat. oleh ,,Suara 

Merdeka” kira2 pada pertengahan 
Nopember 1952. Berasal dari kores 

pondennja di Amsterdam. Karena ke 
lihatannja berita itu kurang ,diper 
tjaja” (sic) tak ada satu hidung-pun 

mau mengutip. Djuga ,,Antara” tak 
“sudi ngutip. Kemudian sebulan sesu 
dahnja, kira2 pertengahan  Desem- 
ber 1952, sekonjong-konjong ..Pe- 
mandangan” penuh bangga keluar de 
ngan ,.scoop” besar, ditulis dengan 
letter sebesar gelek gosong: diton- 
djoikan kemuka berita RMS tadi, jg 
sudah sebulan terlebih dahulu dibe 
ritakan oleh ,,Suara Merdeka”. - 

Ini kali, Antara” tidak ngantuk. 
Terus kutip berita ,.Pemandangan” 
mengenai RMS tadi jang sudah sebu 
lan Jungsuran berita jang dimuat 
,Suara Merdeka”. Dan lutjunja, ham 
pir seluruh koran di Indonesia me- 
muat berita kutipan ,,Antara ini 

Melihat. itu, apa sekali ini Sir-pong 
djuga boleh ikut ikut geleng geleng 
kepala seperti harian ,,Pemandangan” 
dan berkata: Ah. Pemandangaaaann,, 

»PE- 

   

Pemandangaaaaaaannn. FA 

t 

  

Bis Adam Ditjegat 
Gerombolan 

Tadi pagi djam 06.15 sebuah Bis 
Adam H-8033 jang berangkat per- 
tama dari Semarang menudju . ke 
Ambarawa, antara djalan Bawen 
dan Ambarawa. (dekat. kuburan 
Tionghoa) telah dihentikan ol 
orang gerombolan jang bersendjata 
6 stengun dan 1 karabijn. Kemudi- 
an gerombolan ini telah merampas 
barang2 serta uang tunai kepunja- 
anja conducteur sebanjak Rp. 35,75 
dan penumpang nj. Lit On: 

  
   

  

Liem Tiong Ham 
uang Rp. 40—,. 1 vulpen merk 
Sheaffer seharga Rp. 45,—, 1 tjin- 
tjin kawin seharga Rp. 200x— dan 
pakaian seharga Rp. 30,- 1 

Dengan hasil2 ,tsb. mereka lantas | : 
menghilang. : , 

UDJIAN DJURURAWAT | 
Dengan bertempat di R.S.U.P. 

(Purusara). Smg., pada tg. 13-14- 
16 dan 17 Djan. jbl, telah diada 
kan udjian Djururawat, jang di 
ikuti oleh 26 peladjar putera,”10 

“ peladjar puteri 'dan eladjar 
Bidan. Dari 38 kandidat that ada | 
26 jg. telah — tulus. Jang dapat | 
angka2 terbaik ialah sdr.” Sumar 
tinah bag. puteri dan sdr. Harso | 
no A. untuk bag. putera, : 

Tjalon2 lainnja jang Tulus “a.l. | 
sdr2 Ratinah,  Darismi Hendah- 
sih, Sutikno A, Sitar, Hanap 
Sudjari, Suwarsi, Saito, Satwoh 
tomo, Sj. Nadim, Kinut, Kaji 
Karsan, Harsono B, Iskandi: 
parmin, Conrad,” Ger 
rid, Ramsidi, Darsani 

. 

    

         

        

        

   

    

noto, Amar, Wagiso dat W.' 
gian. (PDKI) 1 Bel 

  

upon 

oleh 7, 
  

  

at 

| rintah, 

Diterangkan selandjutnja, “bah- 
wa dalam tahun 'SI jang turut 
udjian Sekolah Landjutan Perta- 
ma ada 29.829 orang, jang lulus 
hanja ada 5.209 atau 184, 
dang ditahun pengadjaran 1952, 
ada 340.605 orang jg ikut udjian, 
tapi jang lulus hanja 8.702 atau 
2670. 

Kalau tahun 1953 ada 3046 jg 
(lulus, sudah dapat dikatakan baik 

jang beri peladjaran pada S. R. 
itu ada 1.k. 30946 jang bevoegd. 
Kalau 3096 dari djumlah murid 
S. R., (belum lagi termasuk mu- 
dri2 S. R. partikelir) “itu lulus 
udjian terachir . dan meneruskan 
peladjarannja di Sekolah Lan- 
djutan Pertama, “mereka itu be- 
lum semuanja dapat tempat di 
Sekolah Landjutan Pertama, ka- 
rena sangat kekurangan tempat. 

Bagaimanakah nasib mereka 
ini, tidak dapat dikatakan. 

: Berpuluh-puluh ribu ana2k 
menanti tempat. 

Selandjutnja “diterangkan, 
belum berhasil memetjahkan soa! 
bagaimana tiara2nja murid2 dapa: 
tempat di Sekolah Landjutan Perta- 
ma, timbullah soal baru, ja'ini sda 
anak2 jang hendak masuk Sekolah 
Rakjat dalam tahun peladjaran ja.d 
Berpuluh-puluh ribu “anak2 di Dia- 
wa Tengah telah menunggu tempat 
dan untuk menerima semua itu pur 
tidak mungkin, disebabkan keku- 
rangan ruangan. Untuk “dapat me- 
nempatkan mereka semua, Peerin 
tah harus mendirikan Sekolah2 Rak 
jat dan djumlahnja  peling sedikii 
12.000 buah. Kalau di-ingar tentang 
adanja soal penghematan, “maka un 
tuk dapat mendirikan gedung sekiar 
banjaknja itu djuga tidak mung 5 
Pada saat ini di Djawa Tengah baru 
ada 4.468 gedung S.R., sedangkan 
jang baru selesai didirikan ada 4 
buah. 

  

    

  

Tidak setudja pembajaran 
uang sekolah. 

Lebih djauh Inspeksi S.R. Dja- 
teng menjatakan tidak setudju 
dengan pendapatnja P.P. dan K. 
Djateng mengenai pembajaran 
uang sekolah bagi murid2 S. R. 
berdasarkan beberapa faktor jg 
penting, dimana a.!. disebut, bah- 
wa untuk menerimanja uang seko 
lah itu harus diadakan tenaga lagi 
jang membereskannja, djuga utk. 
mengamat-amati uang Hu. ups 

Kalau sampai terdjadi demiki- 
lan? maka beban C.K.C: jang akan 
mengurusnja soal itu. akan. tam- 
bah berat. Kalau fihak PP dan K 
ingin mendapat uang untuk. Men 
didirikan gedung? sekolah, ini se- 
harusnja diadjukan kepada Peme 

rintah Pusat dan dikemukakan 
““' Htentang adanja ,.staatsloterii”. De 

ngan djalan ini,. maka kebutuhan 
12.000 buah sekolah itu akan da 
pat diatasi. : 

  

HASIL TEMPAT PEMANDIAN 
K. B. SEMARANG, 

Didapat kabar, bahwa hasil tem- 
Ipat pemandian Kota Besar Sema- 
rang dalam tahun 1952 ada Rp. 155. 
595,50 dan dikundjungi oleh seba- 
njak 68.092 -kanak2 dan 39.042 
orang dewasa. 

Selandjutnja' dari kalangan jang 
berdekatan dinjatakan tentang ada- 
nja perhatian jang besar itu sehing- 

'ga fihaknja Kota Pradja perlu me- 
|rentjanakan sebuah tempat peman- 
dian baru, jalah disebelahnja tempat 
pemandian jang ada di Stadion. 
fingkat tempat pemandian bara ini 
akan disesuaikan dengan ukuran in- 
ternasional. Tetapi berhubung deng- 
an adanja penghematan keuangan 
Negara, maka rentjana itu akan 
memakai djangka pandjang. 

  
   F 

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Hari Djum'at, 23 Djan.: Djam 

(17.00 Pembukaan, 17.05 Taman 
Petadjar, 17.30 Pengumuman 

Idan berita daerah: 17.45 Taman 
'Peladjar, 18.00 Tjahja Kemula, 
18.15 Bisikan Sendja, 18.40 Ad- 
zan,” 18.45 Bisikan Sendja, 19.00 

' Tanda waktu dan warta berita, 
19.10 Ibu Kota hari ini, 19.15 
Tindjauan Tanah Air, 19.30 Saju 
meraju irama Barat, 20.00 ' Sari 

warta berita, 20.05 Siaran Peme 
20.30 Langendrijan oleh 

Ikerawitan Studio atjara Menak 
s | Djingga Lena bag. I, 21.00 Beri 

|ta bahasa Djawa, 21.15 Langen 

drijan, 22.00 Warta berita, 22.10   ia |Programa esok hari, 22.15 La- 
“Angendrijan, 23.00 Tutup. 

Perampokan Per 

se- 

sekali, karena dari djumlah guru | 

selagi 

      

dilakukan oleh grom 

basis, mereka mempergun 
   

djalan jang berupa i 

dan polisi. 

Malah baru2 ini dalam rapat- 
nja didaerah “Gandrungmangun, 
grombolan' telah ' mengumumkan 

lum dapat diketahui dengan pas 
ti. 

Untuk mengimbangi gerakan 
kita, ialah pembentukan Organi- 
sasi Pertahanan Rakjat, gromboi 
anpun dimana2 berusaha  mem- 
beniuk badan? sematjam itu. Un- 
tuk mengatasi OPR2 bikinan D.I. 
|OPR2 kita jang telah mendapat 
latihan kemiliteran,  dipersendja- 
tai dan tetap dalam pengawasan 
dan pimpinan T.N.I.. Kegiatan2 
kearah penggemblengan tenaga2 
OPR kita kini nampak dibebera- 
pa“ ketjamatan 1 
Distrik Madjenang. Ketjuali latih 
an2 kemiliteran mereka ini djuga 

an setempat. 

Pengatjauan meningkat. 
Menilik angka? kekatjauan dalam 

tahun 'S2 sungguh2 lebih tinggi, dji 
ka dibandingkan dengan tahun 'S1. 
Untuk perbandingan dibawah ini ka 
mi sadjikan angka2 jg didapat dari 

3sg Tom. 
Tjengkeh 

Kekeliruan, Pelanggaran 
Atau Salah Faham ? 

Di SURABAJA kini sedang di 
adakan pembitjaraan2 antara wa 
kil dari Djawatan Perindustrian 
Pusat, wakil Dinas Reserse Krimi 
nii Pusat beserta pihak2 jang ber 
sangkutan dikota Surabaja, jaita 
wakil2 kepolisian dan Djawatan 
Perindustrian Djawa Timur. Ada 
pun jang mendjadi persoalan «ia 
lah tjengkeh. 

Dari salah satu pihak resmi jg 
bersangkutan ,,Antara” mendapat: 
keterangan, bahwa kini telah dida 
pat kesan, bahwa pihak kepolisian 

  

telah mendapat pengertian ten- 
tang duduk perkara sebenarnja. 

Beberapa orang dari PPT! (Pu 
sat Pembelian Tjengkeh Indone- 

   

   

  

     K3 m3 

gis untuk gerakan gerilja bagi.mereka. Dengan 
| 5 Ka atie, infiltratie, mereka 

rakjat jang tempat tinggalnja djauh dari pos2 

adanja Perang-Totaal:. Apa artil— 1 
jang dimaksudkan dengan itu, bel. 

dalam daerah | 

diberi peladjaran P.P.P.K. diba-| 
wah pimpinan instansie Kesehat 

jang mengusut soal tjengkeh itu | 

Ygkat 

    
   
   

   
   

Decem 

sepandjang 
» dan Tjiam ai terugyal- 

a « mempengaruhi 
pendjagaan Tentara 

Djapen Kab: Tjilatjap — sbb.: 
(1 Pentjurian dalam th: '51 
j1101, kalis pentjurian dalam th: '52 

2. Rumah2 penduduk dibakar ge- 
'rombolan th: '51 — 538 buah:  ru- 
imah2 penduduk .dibakar  gerombo- 
|lan th:.'52 — 1673 buah. 

   

   

  

3. Perampokan/penggedoran dim 
th: 51 — 234 kali, perampokan/ 
penggedoran dalam th: '52 — 1015 
kali. Nan en 
| 4. Pentjulikan/pembunuhan dim. 

orang. 

nak (sapi/kerbau) jg digarong dim 
th 52 5 297 ekor. 

|. 6. Pertempuran 
'S1 — 63 kali: pertempuran terdja- 
|di dalam th: 52 — 82 kali. 

lan. 
| Dengan: angka2. perbandingan di 
atas, djelaslah bagi kita, bahwa ge- 
'rombolan dalam th: '52 nampak ki- 
an mengganas dan meluas, teruta- 
ma gerakan? mereka jg berupa pen 
tjulikan2 dan pembunuhan2  terha- 

'dap orang2 jg dianggap sebagai mu 
Isuh mereka, boleh “dikata hampir 
8 x lipat dari kedjadian2 dalam th: 
'St Dalam pertjakapan. dgn warta- 
wan kita, Sdr,: Soedarsono (tjamat 
'Wanaredja) . menerangkan, - bahwa 
gerombolan jg selalu berkeliaran di 
sekitar daerah Madjenang terdapat 
dua matjam golongan: pertama go- 
longan jg lazim disebut D.I., dan jc 
lain ialah suatu golongan jg dalam 
gerakannja seolah? mentjela gera- 
kan D.I, tetapi djuga memusuhi 

kita. 2 
Sering terdapat 'plakaat2 jg ditu- 

djukan pada golongan D.I. jg isinja 
mentjela tindakan D.I. itu. Gerom- 
bolan ini aftief dalam gerakan peng 
gedoran2. Dari. aliran apakah ge- 
rombolan ini, tidak diketahui. 

HUKUMAN PENDJARA UN- 
TUK ,,LINTAH DARAT”. 
Pengadilan Negeri ' Bandung, 

jang diketuai oleh hakim Mr. A, 
Astrawinata hari Selasa mendja-   

#lan dalam pertjobaan 2 tahun ke 
pada R. Gaspers dan hukumanf 
'pendjara 4 bulan kepada E. Lem 
i mens, jang dipersalahkan 

Matjam Grombolan - DI Bentuk Djuga Barisan OPR | 

: “(Oleh wartawan kita sendiri) i 
BERDASAR ATAS berita2 resmi, dapat diambil 

bahwa gangguan Kegipgnan dlm daerah Kab: Tjilatj: 

ber '52 ini masih tetap berkisar di 
latjap, Banjumas, Brebes, Kuningan dan 

kesimpulan | 
barat jang | 

tasan Kab: Tji | 

in .strate- | 

th: S1 — 16 orang, pentjulikan/f 
pembunuhan dalam th: '52 — 122) 

5. Ternak (sapi/kerbau) jg diga-| 
'rong dalam th: 51 — 32 ekor: ter-| 

terdjadi dlm th: 

Ada dua matjam grombo- | 

tuhkan hukuman pendjara 3 bu-f 

telah $ 

J.W.Tj. telah diminta keterangan | buka dan mendjalankan perusaha 
nja: antara laitf tentang penjimpa ' an untuk memindjamkan uang ti 

sia), diantaranja Mr. Tj.B.H. dan | memindjamkan uang atau mem-f 

aan tjengkeh import sebesar 350 
ton jang tidak ada izinnja - dari 
jang berwadjib, kewadjiban-admi 
Sistrasi jang tidak dipenuhi jaitu 
tidak menjimpan daftar stock dan 
mengadakan pembukuan tidak me 
nurut sjarat2 jang- telah ditentu- 
kan. Sebuah buku dan daftar tim 
bangan dibeslah oleh jang berwa 
djib. 

Dari pihak Djawatan Perindus 
trian didapat keterangan, bahwa 
PPTI mengerdjakan urusan tjeng 
Keh ini untuk pemerintah, sehing 
ga dianggap tidak perlu untuk 
mempunjai izin jg. dimaksudkan 
diatas itu. Sementara itu izin dibe 
rikan djuga jang oleh pihak Dja 
watan Perindustrian dianggap se 
bagai formalitet sadja. 

Tentang 350 ton tjengkeh. 
Tentang tjengkeh itu dikata- 

kan, bahwa dengan djalan barter 
(tukar karet) telah dapat dimasuk 
kan via pelabuhan Surabaja dari 
Singapura sebanjak 350 ton tjeng 
keh. Dari djumlah ini ternjata 
setelah ditimbang kembali di Su 
rabaja ada 'kekurangan 32 ton. 
Dihisrung dengan harga pemerin- 
tah, hal jini berarti kerugian 
Rp. 1.840.090.— atau djika dihi 
tung dengan harga pasar gelap 
Rp. 3.200.000.— Sementara itu 
Sisanja, 318 ton telah dibagi ke 
seluruh Indonesia, menurut imba 
ngan jang sudah ditetepkan, jaitu 
Diawa Timur dan. Sunda  Ketjil 
34Yc dan Djawa Tengah kebarat 
6690. Hal ini semua dikerdjakan 
oleh PPT! dengan diketahui dan 
dibawah pengawasan “ Djawatan 
Perindustrian, dan oleh karena 
nja tidak ada diberikan izin pe 
nimbunan seperti jang diharuskan 
oleh Peraturan Penimbunan Tjeng 
keh 1952. Transaksi2 itu terdjadi 
sedjak permulaan Nopember jg 
falu. Sementara. itu kiriman kedua 
telah pula masuk dari Singapura, 
jaitu sedjumlah 200 ton. . Dari 
djuralah ini diturunkan “di Sura 
baja 68 ton dan di Djawa  Te- 
ngah 132 ton, sesuai dengan im 
bangan jang sudah ditetapkan itu. 
Menurut kabar jang diperoleh 
Antara” djumlah tjengkeh jang 
hendak didatangkan dari Singapu 
ra dengan djalan barter itu ada 
900 ton. ! 

Ramalan Achirnja 
. Hudjan   

  

Djawatan Meteorologi dan Geo- 
Jisik mengumumkan, bahwa menu- 
rut keterangan “jg ada,  hudjan di 
Djawa dan Madura “akan berachir 
kira2 1 — 2 decade tebih dahulu da 
ripada biasa. 

Untuk berbagai-bagai' daerah mu- 
sim kemarau akan mulai sbb.: Dia- 
karta decade jg ke-I dari Djuni: Tji 
rebon—Pekalongan ' decade jg ke-2 
dari Djuni: Klaten decade jg ke-1 
'dari  Djuni: “ Surabaja—Djombang 
decade jg ke-2 dari Mei: Pasuruan 
decade jg ke-2 dari Mei: Madura se 
belah. Timur  decade jg ke-2 dari 
Mei, Djember  decade jg ke-3 dari 
Mei, Dampit decade jg ke-2 dari 
Mei: Blitar decade jg ke-2 dari Mei: 
Bandjar decade jg ke-1 dari Djuni, 
Bodjonegoro  decade jg ke-1 dari 
Mei: Semarang—Kendal decade jg 
ke-3 dari Mei dan Banjumas decade 
jg ke-1 dari juni. 

  

dak dengan izin dari pihak ber- 
wadjib. 

| Dalam pada itu hakim menjata 
kan djuga, bahwa hukuman sebe 
rat itu dimaksudkan  supaja 
orang2 “lintah darat”, jang seka 
rang banjak disinjalir, terkedjut 

  

Gambar dekat dari kerusakan pada 
akibat dari benturan dengan kapal ,, Willem Ruys” awt Merah bar 
ini. Betapa besarnja lobang kerusak an dalam hidung kapal tadi, dapat 

dibandingkan dengan gam 

  

Indonesia 
Dari laporan2 tersebut jg 
kutip beberapa kalimat 
kut: ,,Resim import 

jang 
sudkan dalam hal ini 
mungut padjak sebanjak 

untuk menolak barang2 jg 

harga import barang2 tersebut. 

Beberapa importir — memperoleh 
perlindungan jg istimewa dari peme 
rintah. Pengaruh organisasi para Im 
portir semakin hari kian bertambah 
besar, demikian laporan tadi: 

Dikatakan selandjutnja, bahwa pe 

merintah Indonesia berusaha men- 
djalankan politik jg ditudjukan utk. 
setjara progresif membebaskan per- 
ekonomiannja supaja djangan lagi 
tergantung kepada Juar negeri dan 
untuk mentjapai ini segala usaha- 
nja itu dikerahkan untuk mentjipta- 
kan industrialisasi. 

Menteri keuangan, Sumitro Djojo- 
hadikusumo kini telah menjusun 
rantjangan industrialisasi tadi. 
Akan tetapi ada beberapa faktor 

  

Bantuan Zon- 
 derSjarat? 
Amerika Tawarkan 

200000 000 Dollar Untuk 
| Pembangunan Indonesia 

' Menurut ichtisar bursa dari 
Van der Werff en Hubrecht, duta 

t di Indone 

    

untuk memberi sumba 
ngan sebanjak 200.000.000 dollar 
untuk pembangunan Indonesia de 

diaannja   karenanja. 

BERHUBUNG DENGAN 

saan Agung sedang menjiapkan 

dukan perusahaan asing dan 

Umum sudah mengetahui, bahwa 
organisasi D.E.I.P. menjetudjui pe- 
narikan modal asing asal sadja disa 
tu fihak memakai sjarat2, supaja te- 
naga2 Indonesia dipergunakan dim. 
djabatan2 penting dan diberi kesem 
patan kepada modal nasional utk. 
turut serta, dan dilain fihak supaja 
kepada perusahaan2 asing jg sudah 
'ada dipaksakan sjarat2, sedjalan de- 
ngan tjita2 vestigingswet. 

Dan peraturan ' sematjam 
gingswet ini rupa2nja tidak lama la 
igi kita bisa harapkan. 

Bagi dunia “usaha nasional, kita 
harapkan dalam tahun ini pula sua- 
'tu ordening. Rupa2nja pemerintah 
dengan djalan her-registrasi  impor- 

Itir Indonesia akan mulai dengan pe 
inilikan jg lebih keras baik mengenai 
permodalan importir itu, supaja be- 
Inar2 sebagian “ terbesar modal 
| bersifat nasional maupun mengenai 
kesungguhan bekerdja dan mutu pe- 
rusahaan.  Rupa2nja.. pula aturan 

' benteng” akan diganti" dengan tja- 
ira perlindungan jg lain. 

Dalam ' menghadapi kemungki- 
'nan2 diatas, D.E.LP telah memadju 
ikan konsepsi kepada pemerintah. 
/Konsepsi itu didasarkan atas pendi- 
'rian, bahwa ordening dalam dunia 
usaha nasional harus diselenggara- 
kan setjara integraal untuk segenap 
'Japangan perekonomian. / 
| Bersamaan dengan rentjana 'peme 
rintah untuk mengadakan ordening 
|dalam golongan importir Indonesia, 
maka D.E.I.P. berpendapat, supaja 
disediakan pula rentjana untuk -per- 
kembangan bagi perdagangan-mene- 
ngah, perdagangan inter-insulair, 
perdagangan export dan pertumbu- 
han. industri nasional. 

Dari semula D.E.I.P. berpendapat, 
bahwa politik untuk  mengandjur2- 
kan import dengan mengabaikan 
usaha2 jg produktif seperti industri 
adalah kurang benar. Dalam men- 
djalankan politik-irhport ini sebenar 
nja pemerintah melandjutkan poli- 
tik pre-federaal ,dari tahun 1945- 
1949, tatkala pemerintah Hindia Be 
landa memang membesarkan im- 
port guna menjediakan barang2 un- 
tuk ,,mengamankan” daerah2 jg pa- 
da waktu itu didudukinja. 

Dalam keadaan jang  terdjepit 
seperti sekarang ini, maka DEIP 

2 

  
    

Ordening 
Harus Dilakukan Setjara Integraal Dan 
Disegala Lapangan Usaha Nasional 

vesti- | 

itu 

ngan tiada sjarat2 istimewa. 

Ekonomi 

keterangan2 dari pihak pemerin- 
tah, bahwa Kementerian Perekonomian bersama dengan Kedjak 

tindakan2 dilapangan perdaga- 
ngan, maka atas pertanjaan ,,Antara” ketua harian Dewan Ekono 
mi Indonesia Pusat Suchjar Tedjasukmana menjatakan, bahwa mak 
lumat Kedjaksaan Agung mengenai soal itu adalah merupakan ' 
suatu permulaan dari kehendak pemerintah untuk mengadakan or- 
dening dalam dunia perusahaan pada umumnja. Mengenai kedu- 

k modal epentingan 
asing, maka organisasi D. E. I. P. mengharapkan tidak Jama “lagi 
suatu keterangan dari pemerintah. Hip Serta | 

sekali lagi mengambil kesempatan 
untuk mengandjurkan  perindus- 
trian, mengandjurkan export dan 
mengandjurkan . perkembangan 
perdagangan didalam negeri, per 
dagangan mana amat “penting 
baik untuk distribusi ' keperluan 
masjarakat, maupun sebagai per- 
antaraan untuk melantjarkan ex- 
port. K : aa 

Guna pertumbuhan perdagang 
an dalam negeri dan perindustri- 
jan, D.E..P. berpendapat, bahwa 
harus ada aktiviteit dari daerah2 
otonoom, propinsi dan. . kabupa- 
ten. Kepada konsulat2  D.E.I.P. 
dipropinsi2 sudah “diberikan in- 
struksi untuk mengadakan  hu- 
bungan guna kepentingan ini de 
ngan pemerintah daerah masing2. 

Untuk kepentingan industriali- 
jsasi ini, maka D.E.LP. menun- 
djukkan aktiviteitnja dalam hubu 
ngan dengan luar negeri, teruta 
ma Djerman Barat dan Djepang 
joleh karena negaraZ inilah jang 
'mempunjai kesangg untuk 
mendjual 'alat2 perindustrian. Be 
ar pula Pa bean be 

nar2 pembajaran kerugian pera 
Djepang oleh karena dibatapsi 
pembajaran itu sebagian akan di 
lakukan dengan alat2 perindustri 
an. 

  
|. Guna pertumbuhan ex) na 
sional, D.E.I.P. telah mengadakan 
berbagai pembitjaraan baik dgn 
Djawatan Hubungan Luar Negeri 
maupun dengan Djawatan Perda 
|gangan Pusat dari Kementerian 
| Perekonomian. Terutama dengan 
negara2 jang baru seperti Djer- 
man Barat, Djepang dan negara2 
komunis, D.E.LP,  memadjukan 
exportir2 Indonesia untuk dipakai 
sebagai alat tema dor €x- 
port jang dibimbing (geleid) oleh 
pemerintah sendiri, SA 
...Achirnja baik diterangkan, bah 
wa dalam rangkaian usaha pem 
bangunan nasional ini diandjur- 
kan kerdja-sama antara semua 
golongan warga-negara Indonesia. 

Demikian Suchjar Tedjasukma 
na. ee 

  

Belgi Mau Lihat? Dulu 
| Keadaan Perekonomian Di 1 

Sab naa 
Ieehuah Pertjikan Laporan . Delegasi Ekonomi Belgi Jg 

Baru2 Ini Kundjungi Indonesia 

sangat sulit. Oleh pemerin 

  

         

    

   
ran sebagai 

i 
hid I,0ran 

Ruys” di Laut Merah baru2 

bar orang didekatnja itu. 

   

Indonesia Kurang 

MISI EKONOMI Belgia jg baru2 ini telah mengundjungi 
telah berikan laporan2 mengenai pendapat2-nja. 

Prsebut je dimuat dalam ,,Financicel Dagblad” kita 
diantaranja jang mengatakan sebagai beri 

di Indonesia menundjukkan pelbagai gai ' aspek 
tah telah diambil tindakan2 res- 
tidak sangat penting. Jang dimak 

jalah adanja ,.sistim indusemen” jang me 
k 100 sampai 2007c atas import barang2 

setengah mewah dan mewah serta mewadjibkan kepada para im- 

portir supaja mereka terlebih dahulu harus menjetor 4070 dari 

jang dapat dianggap sebagai rinta- 
Ingan2 bagi politik ini, umpamanja 
kekurangan modal, kekurangan te- 
naga2 ahii dan jg terdidik, kurang 
tjukupnja alat2 pengangkutan, alat2 
energi dan sebagainja. Sebaiknja da 
pat. dikemukakan bahwa Indonesia 
mempunjai —bbahan2 mentah jg tak 
terhingga: -banjaknja dan tjadangan 
tenaga manusia jg besar pula. 

Modal. 

Ditindjau setjara normal, Indo 
nesia harus minta bantuan dari 
modal asing untuk rentjana? per- 
ekonomiannja itu. Tindakan? jg 
sampai sebegitu djauh telah diam 
bil untuk membatasi pengaruh da 
ri dunia perdagangan asing, da 
pat dikatakan kurang menarik ha 
ti. 

Akan tetapi kini terdapat pe- 
tundjuk2 bahwa pemerintah akan 
mengambil arah. lainnja.. Demiki 
an antara lain disebut-sebut akan 
diberikannja djaminan2 bahwa pe 
nanaman modal asing selama 10 
tahun jang pertama tidak akan 
dinasionalisasikan. Akan tetapi 
dalam hubungan ini orang dapat 
menanjakan, apakah tindakan ini 
akan sedemikian rupa, sehingga 
dapat tjukup menarik bagi modal 
asing, demikian laporan tersebut. 

Keadaan jang sukit. 

Dewasa ini Indonesia sedang 
menghadapi keadaan jang sangat 
sulit. Perdagangan jang berdasar 
kan penukaran barang2 disebab- 

utama Indonesia, mengalami ke- 
rugian besar. Ini: menjebabkan 
timbulnja kekurangan besar da- 
lam anggaran belandja negara 
jang menurut taksiran baru2 ini 
untuk tahun 1952 akan melam- 
paui djumlah Rp. 4.000.000.000.- 
Untuk mentjegahnja, pemerintah 
mengambil tindakan2 paksa jang 
oleh para ahli disebut sebagai tin- 
dakan se-tengah?2 (lapmiddel). 

Tindakan2 dalam djangka pan- 
djang antara lain dapat disebut 
peraturan supaja produksi ba- 
han2 makanan harus didahulu- 
kan, pengluasan sistim koperasi 
dsn sebanjak mungkin penglak- 
sanaan rentjana industrialisasi ter 
sebut. 

Jang diutamakan dalam hal ini 
“alah produksi pertanian dan pem 
berian bantuan kepada pusat2 per 
tanian didesa. Selandjutnja jang 
harus didahulukan pula ialah 
pembuatan. dan perbaikan  dja- 
lan2 di Sumatera,  memperkem- 
bangkan perindustrian2  rakjat 
dan panglaksananan beberapa ren 
tjana elektrifikasi jang tertentu. 

Kemungkinan2 langsung bagi In- 
donesia dengan demikian tidak ba- 
njak mengandung harapan, demiki- 
an laporan tadi. Tindakan2 untuk 
membatasi import terutama ditudju- 
kan untuk barang2 konsumpsi. Da- 
lam hal ini mungkin dapat dikata- 
kan terdapat kemungkinan jg sedi- 
kit baik dalam lapangan baran2 per 
lengkapan, akan tetapi harus diper- 
Ihatikan bahwa dalam lapangan ini 
lorang menghadapi saingan jg kuat 
|dari Djerman Barat, Djepang dan 
'Amerika Serikat. Menurut para ah- 
li jg pertama-tama mendapat perha 
tian ialah alat2 listerik, mesin2 dan 
'alat2 pertanian serta. alat2  pemba- 
ngunan. 

Soal mengenai perwakilan di In- 
donesia adalah sulit sekali. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa  perusaha- 
an2 asing di. Indonesia masih mem- 
punjai kedudukan jg kuat, akan te- 
tapi difihak lainnja tidak dapat di 
'sangsikan pula, bahwa para ,.new 
Comers” (perusahaan2 Indonesia jg 

baru mendjelma) bagaimanapun dju 
|ga akan berkembang, karena mere- 
ika Ilambat-laun - akan memperoleh 
'pengalaman2 dan bantuan - teknik 
|dari luar negeri tidak akan ditjegah 
ibagi mereka. Jg harus diperhatikan 
dengan seksama ialah tindakan? jg 
'diambil oleh instansi2 pemerintah 
dan organisasi2 para importir. 

Pengaruh bangsa Tionghoa terha- 
dap pasaran di Indonesia kini tidak 
banjak (lagi). Mereka dewasa ini 
terutama melakukan perdagangan 
detail dan hanja sedikitnja sadja tu- 
tut dalam perdagangan import. 
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Karena demikian maka misi eko- 
nomi Belgia itu harus bertindak ha- 
ti2 sebelum soal perwakilan Belgia 
di Indonesia dipetjahkan, karena 
perekonomian Indonesia dapat dika 
takan masih belum stabil, demikian 
antara lain menurut laporan tsb.     

  

kan oleh merosotnja harga hasil? . 

SOLO 
HASIL2 DAN PENGELUAR- 
A2 DPRDS K.B.S. DALAM 

TH. 1951—1952. 

Menurut angka2 jang ada pada se- | 
kretariat DPRDS kota besar Surakar | 
ta, DPRDS kota besar Surakarta de 
lam tahun 1951 jang lalu telah meng | 
adakan sidang 160 kali dengan beaj2 
Rp. 33.675,54 ialah sidang2 pleno 29 
kali dan sidang2 seksi2 dan panitia 
131 kali, dan dalam tahun 1952 jang 
lalu telah mengadakan sidang 310 ka 
li dengan beaja Rp. 42.710.45 ialah 
sidang2 pleno 34 kali dan sidang2 
seksi dan panitia 276 kali. 
Adapun beaja2 jang telah dikeluar 

kan dalam tahun2 itu ialah: a. Beaja 
keperluan kantor dalam tahun 1951 
sebanjak Rp. 4.739.97 dan dalam ta, 
hun 1952 sebanjak Rp. 5.018.12. b. 
Honorarium DPD/representatie ke 
tua dan wakil ketua DPRDS dalam 
tahun 1951 sebanjak Rp. 57.469.306 
dan dalam tahun 1952 sebanjak Rp. 
89.975.58. ec. Gadji pegawai dalam 
tahun 1951 sebanjak Rp. 36.792,29 
dan dalam tahun 1952 sebanjak Rp. 
50.234.33. d.. Ongkos djalan DPD 
dan DPRD dalam tahun 1951 seba- 
njak Rp. 5.151,45 dan dalam tahun 
1952 sebanjak 4.130.70. 

Djadi djumlah pengeluaran seluruh 
nja dalam tahun 1951 ada Rp. 137. 
828,55 dan dalam tahun, 1952 ada 
Rp. 192.069,18. 

SAJEMBARA LAMBANG KO 
TA BESAR SURAKARTA 
DPRDS. Kota Besar Surakarta 

  

dalam sidangnja hari Selasa jl, 
telah menjetudjui usul pihak 
DPD untuk selekasnja mengada- 
kan sajembara mengenai pembi- 
kinan suatu Lambang bagi Kota 
Besar Surakarta. Untuk keperlu- 
an tsb. akan disediakan uang se- 
banjak R. 9.000 guna pemberian 
hadiah bagi para pemenang, jang 
perinfjiannja Ik. sebagai. berikut: 
Hadiah pertama sebesar R.2.000, 
hadiah kedua sebesar R.1.000, ha 
diah ketiga R.500, dan 5 buah 
hadiah penghibur masing2 sebe- 
sar R.150,- Disamping itu akan 
disediakan uang sebanjak Rp. 
4.000,— utk hak-tjipta. Mengenai 
sajembara tsb oleh Pem. Kota 
Besar Surakarta akan segera dike 
sar R. 150,- Disamping itu akan di 
sediakan uang sebanjak R. 4000.- 
keluarkan pengumuman. 

HAMPIR Rp. 17.009.0090.— 
Menurut keterangan — Anggaut: 

DPD Kota Besar Surakarta R.G. 
Doeriat, dalam tahun 1952 jl. oleh 
Pemerintah Kota Besar Surakarta te 
lah dikeluarkan uang sebanjak Rp 
16.926.342,97 untuk usaha2 pemb: 
ngunan. dan guna memadjukan ke 
makmuran dan kesedjahteraan pen 
duduk, antara lain untuk perbaikar 
djalan2 assainering, perbaikan djer 
batan2 jang rusak, W.C. umum dsb 

Dari djumlah tsb telah dikeluar- 
kan untuk pengeluaran-biasa sebesar 
Rp. 8.185.905.35 dan untuk pengelu 
aran luar-biasa (jalah jang disebut 
inhaalplan) sebanjak Rp. 8.740.437, 
62. 

Diterangkan, bahwa usaha? pemba 
ngunan dan memadjukan kemakmu- 

'ran' serta kesedjahteraan penduduk 

itu, dalam tahun 1953 ini akan di- 
'usahakan sekuat?nja agar djangan 
sampai berkurang. 

Dalam tahun 1953 ini Kota Besar 
Surakarta akan menerima subsidie 
guna werkfondsen dari Pemerintah 
Pusat sebesar Rp. 6.000.000.—. 

  
PELADJAR. 

Mulai bulan Djanuari 1953 ini, 
Jajasan Peladjar Indonesia membuka 
'kesempatan seluas-luasnja kepada Pe 
|ladjar, Mahasiswa dan Masjarakat 
Umum untuk menabung bersama 
dan mempergunakan ,,Bank Anta- 
ra” sebagai Bank Penjimpanan. 

Penabung sedikit-dikitnja Rp. 2,56 
untuk tiap2 pemasukan, dengan bu 
nga sebesar 5 p€t. Tabungan jang se 
dikit2nja Rp. 25:— baru dapat di- 
perhitungkan bunganja. Penabung da 
pat minta uang tabungannia kem- 
'bali setelah  mentjapai  djumlah 
'jang se-dikit2nja Rp. 50.-— dengan 
harus meninggalkan sisa se-dikit2nja: 
Rp. 5.— untuk kemudian melandjut 
ikan penabungannja lagi. 4 

Tindakan tersebut adalah. untuk 
mengatasi keadaan financieel jang di 
alami oleh para peladjar, mahasiswa 
pada chususnja dan murid2 sekolah 
pada umumnja. 

PEMBUKAAN KURSUS. 
Oleh D.P.P. SEBDA akan diadu: 

kan pembukaan setjara resmi kur 
sus -kadernja setjara asrama pada 

Kursus ini akan diikuti oleh kader? 
dari seluruh Tjabang2nja di Indone- 
sia, dan Jamanja kursus untuk ma- 
sing-masing rombongan ditetapkan 
12 hari. Kursus ini merupakan pe 
laksanaan dari salah suatu kepntus: 
an Konperensi Regional SEBDA jb! 
tentang usaha2 kadervorming. 

DJOKJA 
'PERSESUAIAN PAHAM ANTA 
RA KEMENTERIAN2 DLM 

NEGERI DAN PERBURUHAN. 
Panitya Otonomi: DPRD Jogjakar 

ta jang diketuai oleh Mr. S. Purwo- 
kusumo jang beberapa hari jang lalu 
berada di Djakarta untuk 'mengada 
kan pembitjaraan2 dengan Menteri 
'Dalam Negeri dan Menteri Perburu: 
han, hari Sabtu telah tiba kembali di 
Jogja. 

Menurut keterangan jang didapat. 
dalam pembitjaraan2 tersebut oleh p: 
hak panitia dikemukakan beberapa 
soal mengenai daerah enclave Imo- 
giri, Kotagede dan Ngawen jang hing 
ga sekarang ini tidak terang statusnja 
Oleh panitia dikemukakan hendaknja 
status enclave tersebut ditetapkan de 
ngan undang2, dan Kementerian Da- 
lam Negeri segera membitjarakan sc 

jal tersebut dengan pihak Propinsi 
Djawa Tengah., 
Djuga dikemukakan soal pembuba 

ran DPR Kabupaten Kulonprogo jg 
oleh panitia otonomi DPRD Jogja di 
kehendaki supaja segera diatur de- 
ngan undang2, sebab sampai seka- 
rang ini DPR Kulonprogo keadaan 
nja masih terapung-apung, jaitv se- 
djak kabupaten Wates beberapa wak 
tu jang lalu. 

Mengenai status Djawatan Perbu- 
ruhan didapat keterangan, bahwa pe 
robahan peraturan Menteri Perbu- 
ruhan mengenai Kantor Pengawasan 
Perburuhan jang dikeluarkan baru2   

TABUNGAN UANG UNTUK 

nanti tg. 26 Djanuari 1953 di Soio. ke 

| 

1 
(pertandingan2 
Ikan panggung gembira terbuka dila 
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jini tidak berlaku bagi Daerah Isti- 
mewa Jogja. 
Dalam pembitjaraan?2 itu pada 

umumnja telah terdapat persesuaian 
paham antara pihak Kementerian de 
ngan pihak panitia tersebut. 

RENTJANA PEMBERIAN 
PEKERDJAAN DARURAT. 
Oleh pihak pernerintah daerah 

ini sedang direntjanakan pembe- 
tan pekerdjaan darurat kepada 
ara penganggur jang berada di- 
'esa-desa pada umumnja djum- 
ihnia lebih besar dari pada pe- 

nganggur jang ada didalam kota. 
Menurut rentjana “itu di-tiap2 

rabupaten akan diselenggarakan 
sedikitnja 3 matjam objek peker- 
djaan jg dapat memberikan 'mata 
sentjarian bagi beberapa ratus 

| orang, 
Telah  disanggupkan " untuk 

memberikan sebagian biaja jang 
dikeluarkan oleh pihak pemerin- 
rah daerah untuk penjelenggara- 
an usaha tersebut. 

Menurut taksiran setjara kasar 
djumlah penganggur di-desa2 di- 
seluruh daerah Jogjakarta lebih 
kurang ada 400.000 orang. 

TJILATJAP 

  

SEKITAR PERSIAPAN TAM- 
BANG MINJAK-TANAH 

Mengenai persiapan . tambang 
ninjak tanah didesa Pesanggra- 
han (Kesugihan) jang diusahakan 
oleh N.V. Umbullai:mg, pemban 
tu .,S.M.” mendapat pendjelasan 
dari fihak iang berdekatan bah 
wa hingga saat ini kesibukan pe 
kerdjaannja baru sampai pada 
tingkat penjelidikan — landjutan 
oleh para ahli technik dan peng 
gambaran schets pembangunan jg 
dibutuhkan kelak. Diterangkan 
lebih landjut, bahwa tempat2 utk 
tank2 'kelak, telah dipilih desa 
Prentja dan Lomanis. Untuk ke 
perluan itu, kemungkinan besar 
akan dilakukan penimbunan ra- 
wa2 dekat bengawan Donan. 

Achirnja diterangkan, ' bahwa 
sebagai pimpinan N.V. Umbulla 
tung tsb. ialah Dr. Sabirin, sedang 
sebagai pimpinan technik penge- 
boram untuk sementara akan dida 
tangkan seorang 'Insinjur dari 
Tokio. 

KEBUMEN 
GIRIRAHARDJO DAN GiIRI- 

MULJA 
Pada hari Djumaat jl. telah diada 

kan selamatan untuk meresmikan ada 
nja 2 kampung baru didaerah Rowo 
kele, Kebumen. Kampung2 baru ini 
ialah kampung ,,Girirahardjo” “ dan 

»Girimuljo”. Pembentukan kampung 
“Girirahardjo dan Girimuljo ini ada 
lah atas inisiatief asisten wedana Ro 
wokele dengan bantuan rakjat dan fi 
hak djwt Kehutanan. Tadinja kam- 
pung2 tadi hanja merupakan tanah 
kosong penuh alang2 jang tak meng 
hasilkan apa2. 

Kampung Girirahardjo ini luasnja 
ada 10 hektar dan akan ditempati 
oleh 61 keluarga. Tiap keluarga akan 
menerima pembagian 100 ru. Kam 
pung Girimuljo luasnja 14 hektar 
dan akan ditempati oleh 41 keluarga 
jang masing2 djuga akan menerima” 
pembagian tanah 100 ru. Penempa- 
tan keluarga2 pada kampung2 baru 
ini diambilkan dari kampung? sekeli 
lingnja jang sudah terlalu padat pen 
duduknja.  Fihak djawatan Kehuta- 
nan telah menjediakan bantuan beru 
pa kaju2 untuk pembangunan ru- 
mah2. Direntjanakan untuk dapat 
membangun pula sebuah Balai Desa, 
toko koperasi, balai PBH, Taman 
Pembatjaan, Lumbung Desa dan Per 
kebunan. ' Pembangunan kampung? 
baru ini sungguh suatu langkah jang 
patut dipudji dan ditjontoh. 
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PROGRAMA KOMPETISI PSIS 
Sabtu, 24-1253:. Union IlIb —- 

CHTCS Illa, “dilapangan Seteran. 
Djika pertandingan pada hari Sabtu 
tidak dapat dilandjutkan,  pertan- 
dingan akan dilangsungkan pada 
hari Minggunja tg. 25-1-53, 
Senen, 26-1-53: CHTCS Illa — 

Tjahaja Smg., di Pandanaran (per- 
tjobaan). 

Sabtu, 31-1'53: Union Ifa — CH 
CTS Illa, Seteran. Djika pertan- 
dingan ini pada hari tersebut tidak 
dapat dilandjutkan akan diadakan 
pada esok harinja djam 4.30 sore. 

|DJAKARTA-RAYA AKAN ME- 
“NGUTUS L.K. 2090 ORANG 

KE PON Ill. 
Panitia PON Kotapradja Djakarta 

Raya dalam rapatnja Selasa malam 
(diruangan stadion Ikada telah mem 
bitjarakan anggaran belandja untuk 
mengirimkan se-banjak2nja 200 
|orang utusan, termasuk para offici- 
als ke PON TII jang akan diadakan 
dalam bulan Oktober jang akan da 
tang di Medan. Untuk beaja pengiri 
man utusan2 itu dibutuhkan uang se 
ibanjak Rp. 250.000.-—. Dalam rapat 
semalam itu diputuskan untuk meng 
adakan 6 usaha pengumpulan beaja 
jang dibutuhkan itu, ialah mendjual 
sprentbriefkaarten” kepada pendu- 
duk Kotapradja Djakarta Raya, meng 
adakan PON ,.premair filmvoorstel 
ingen”, PON .,motor-auto rally”, 

sepakbola, mengada- 

pangan Ikada dengan bantuan R.R.I.. 
dan mengadakan PON ,,Rondvluch- 
ten” dengan batuar# GIA. 

Sebagai modal-pertama disediakan 
uang sebanjak Rp. 25.000.— jang di 
peroleh dari hasil2 pertandingan se 
'pakbola jang diadakan bebrapa bu 

lan jang lalu. 

RANDOLPH TURPIN PUKUL 
K.O. VICTOR HAES. 

Berita AFP dari London me- 
njatakan, bahwa djuara  tindju 
Inggeris kelas menengah, Ran- 
dolph Turpin telah berhasil  me- 
mukul knockout  djuara tindju 
Belgia kelas berat Victor Haes da 
lam babak ke 6. Pertandingan 
jang diadakan di Birmingham Se- 
nen malam. itu direntjanakan un- 
tuk 10 babak. 

Sebagaimana diketahui, Turpin 
adalah penantang untuk kedjuara 
an dunia kelas menengah.   
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— dung — Djakarta via Purwakarta te 

sar. Film ini seluruhnja dibuat da- 

  

| Pengusiran 

Tionghoa Da-| 
ri Pilipir 

10 ORANG  TIONGHOA 
perintahkan supaja dia 
pemerintah Philip 
duh melakukan 
setjara illegal, K 
lah “diangkur 
dari angkatan 
dju Taipeh. 

Kepala | 
. ter. Philipina 

      
   

     

   
    

  

   

    

penjelidik raili 

rapa 

rasih 

  

   
   

hentikan pengedjaran2 serta tuntut- 
“an2 thd orang Tionghoa, kalau tidak 

| Philipina harus bertanggung djawab 
hd akibar2nja. 

  

  

# 

LUNNRS MAN RAKAT 
al 1 April 1953 ..gu- 

bernur” Irian Barat, Van Waarden- 
burg atas permintaaanmnja sendiri di 
berhentikan dengan hormat dari dja 

Mia angs 

batannja disertai utjapan terima ka-| 
isih atas ,djasa2-nja jang selama itu 

: 

“karena ditu- 
giatan2 subversif 
pagi djam 6 te- 

buah pesawat! 

Philipina menu 

Ismail Lapuz, ka- 

umiah besar orang2 

minggu jl keti- 

t mengadakan gerakan | bidjaksana dan arif, 

bagian besar dari 

di kamp| 

N 
“ 

  

    

  

djukan 

RADJA ABDULLAH AS 

hidup 170.000 djiwa 

udjung Teluk Persia. 

buah renjata jang ditulis oleh se- 
Orang petualang, Paul Edward Cha- 
se. 

Kuweit boleh dikatakan terletak 
diatas samudera minjak.  Berkubur 
dibawah padang pasirnja ditaksir 16 
billion barrel ,,mas hitam”  perse- 
diaan minjak jang ditaksir berdjum- 
lah seperdua dari djumlah persedia- 
an minjak di Amerika Serikat. 
“Dewasa ini minjak Kuweit itu di- 

pompa kira2 800.000 barrel sehari 
oleh Kuweit Oil Company, sebuah 
perusahaan . minjak jang  dirailiki 
  

Lagi : Soal U. ang Perak 
1 Rinogit Perak Dihargai Rp 6.-—- 

: & 

MENJAMBUNG peng 
pergunakan dan memasukkan 
jang dikeluarkan berdasa 
sebagai penglaksanaan U 
1952 (Lembaran Negara No. 
sbb.» Pasal 1: Mulai 

  

   
   

  

(punjai uang perak lama | 
Undang2 Darurat tersebut 
dalam pasal2 dibawah ini. 

1. Larangan dalam pasal 1 tidak- 
lah berlaku untuk mereka jg mem- 

. ndische Muntwet 1912”, 
Darurat No. 13 tg. 39 Desember 

86) menteri keuangan memutuskan 

Mulai tg. 1 April 
diatas selain dari menurut 

pengumu man mengenai larangan utk. mem 

lam peredaran uang perak lama 
maka 

     

1953 setiap orang dilarang mem 
mana termaksud dalam pasal 1 

ketentuan 

ka pemindahan uang perak lama 
antara pengumpul2 mata-uang 

punjai pengumpulan mata uang, de-| mulai 1 April 1953 hanja diper- 
ngan ketentuan bahwa masing2 di-| 
bolehkan mempunjai sebanjak2-nja 10 
buah dari tiap2 mata-uang perak Ia 
ma seperti tsb. dibawah ini: ringgit 
lama, rupiah Tama, tengahan lama, 
talenan lama dan 'pitjisan lar 

"5 Dalam arti peraturan ini jang 
disebut pengumpulan mata-uang in- 
lah mereka jg telah mendapat surat- 
keterangan sebagai pengumpul ma- 
ta-uang dari kepala inspeksi keua- 
ngan atau dimana tidak ada kantor 
inspeksi keuangan, dari kepala pe- 
merintahan setempat. . 

3. Untuk badan? jg mempunjai 
arti penting dalam lapangan kebang 
saan atau kebudajaan umum: dapat 
diadakan peraturan tersendiri den. 
suatu keputusan, jg menjimpang da 
ri peraturan ini. 

Pasal3. 
1. Dengan memperhatikan ke- 

tentuan dalam pasal jang lalu ma 

  

  

BANDUNG —DJAKARTA VIA 
PURWAKERTO SUDAH 

“ PULIH. 

Mengenai ketjelakaan jang terdja 
di antara Bandung — Purwakarta 
hingga terputusnja perhubungan kere 
ta-api untuk beberapa hari pada tra 
jek tersebut, dari kepala exploitasi 
DKA Djawa Barat, tuan Soedji, PI- 
Aneta memperoleh keterangan, bah | 
wa “ketjelakaan tersebut bukan dise 
babkan suatu gangguan “dari pihak 
gerombolan, tetapi hanja beberapa 
kerusakan pada lokomotifnja.  Dja- 
lan tersebut kini sudah diperbaiki 
kembali dan pada hari Senin jang Ia 
Iu tanggal 18 Djanuari, trajek Ban   lah pulih kembali. 
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»SAMSON DAN DELILAH”, jg., 
merupakan hatsil produksi film je. | 
ke-68 dari Cecil deMille jang ter-| 
mashur itu, benar2 dapat dikatakan 
sebagai salah “satu film jang 'terbe-/ 

lam ',technicolor” dengan warna- 
Warni jang sangat meriarik hati. Di- 
mana-mana tempat jang film itu te- 
lah dipertundjukkan, baik di Ame- 
rika sendiri maupun di Eropa, atau 

juga -di negara2 Asia, senantiasa 
film itu telah menarik perhatian be- 
sar sekali dari para penonton.” Ge- 
dung-gedung bioskop terus penuh 
berdjubel-djubel 
sehingga dibanjak tempat film -itu 
terpaksa harus dimainkan sampai 
lama sekali. 

ak e 
Mitsalnja di Singapura film itu te- 

lah dipertundjukan 7 minggu lama-'! 
nja. Di, Ahmedebad 6 minggu. Di 
Madras 19 minggu. “Di Simla 6 
minggu. Di M Im ita boleh di- 
kata merupak: 1 Barat pertama ' 

  

  

   

  

  

dengan penonton, | 

kenankan dengan izin tertulis da- 
ri menteri keuangan. 

— 2. Permohonan untuk peminda 
han sedemikian itu harus dikirim 
kan dengan perantaraan pendja- 
bat tersebut dalam pasal 2 ajat 2. 

3. Pendjabat itu meneruskan 
permohonan itu disertai pendapat 
nja. 

Pasal4. 
1. Kepada mereka jang mem- 

punjai uang-perak lama diberikan 
kesempatan  menjerahkan uang 
peraknja kepada pemerintah sam- 
pai dengan tgl. 31 Maret 1953. 

2. Untuk. penjerahan uang pe- 
rak lama itu pemerintah membe- 
rikan penggantian sbb.: 

untuk 1 ringgit lama Rp. 6,— 
(enam rupiah): untuk 1 rupiah Ia 
ma Rp. 240 (dua rupiah empat- 
puluh sen): untuk 1 tengahan ia- 
ma Rp. 1,20 (satu rupiah duapu- 
luh sen: untuk 10 talenan lama 
Rp. 7,50 (tadjuh “rupiah limapu- 
uh sen): untuk 10 pitjisan lama 
Rp. 3,— (tiga rupiah). 

Kasat 5. 
. Penerimaan dan pembajaran 
penggantian uang2 perak lama di 
selenggarakan oleh: 

kepala Kantor Pusat Pengiri- 
man Uang di Djakarta, 

kepala2 Kas Negeri, 
kepala2 Kas Negeri Pembantu, 
kepala? Rumah Gadai dan ke 

pala Djawatan Pos- Telepon Te 
legrap, 

kepala2 Kantor Pos dimana 
tidak ada Kas Negeri atau Kas 
Negeri ' Pembantu c.g. Rumah 
Gadai. 

| Hasil Minjak Kuw 
Memberikan Kekajaan Pribadi 150.000.006 
.. Dollar Setahun Bagi Addullah As 

2 Salim: As “@uhaht 
eb| Meskipun Demikian Ia Tetap Hidup Sederhana 

Sadja: Kekajaan Digunakan 

— Chusus ,,Sua ra Merd 

Kuweit, menghadapi Ta 2 Ka 
— faitu apa jang harus diperbuat nja dengan u: 
jang berdjumlah 150 djuta dollarsetahun. Dia ta” pe 
.padjak pentjarian untuk uang privenja itu. Pun 

jumiai ar | ada batas2 apa jang hendak dibelinja dengan | Komunis ig. telah! pi jang dihiasi dengan mas atau lain2. Tapi sungguk 
Abdullah Salim mempergunakan kekajaannja jang b 

jaitu terutama untuk mempertinggi 
.rakjatnja. Dewasa ini kita akan me 

njak perobahan2 didaerah keradjaan sheik itu, 

Demikian dilaporkan oleh Natio- 
nal Geographic Society dalam se- 

d3 

000.000 
3 

it    

  

   
kan Utk Memar : 

Negasgnya" ena. 

SALIM AS SUBAH, Sheik daerah 
alah paling ' mudah. ia 

  ji “tidak 

istana, mo | 

         
n ansat Da 

jang terletak di- 

bersama-sama oleh Gulf Oil Corpo- 
ration, dan Anglo-Iranian Oil Com- 
pany. : NA 
Menurut undang? lama jang rna- 

sih berlaku di Kuweit, Sheik itu me- 
nerima uang sebanjak itu sebagai 
pentjarian pribadinja. Hanja dia se- 
oranglah jang memutuskan apa js. 
hendak diperbuatnja dengan Wang 
itu. Selama berapa tahun belakang 
an ini dia telah mempergunakan se- | 
bagian dari kekajaan itu untuk men- 
dirikan rumah? sakit, sekolah2 dar 
pusat air bersih, dan disamping itu 
mendjadikan negerinja jang pernab 
miskin itu mendjadi -bankier ' bag 
negara? lain di Timur Dekat. 

Pun' ibu kota Kuweit, jg Kuweit 
pula namanja tidak luput dari pero- 
bahan2 baru itu. Mobil2 jg mengki- 
lap serta traktor2 jg bergerak hilir 
mudik diantara unta dan kambing. 
Orang2 Arab jg berbadju djubah, 
puak mengembara Bedouin dan wa- 
nita2 Kuweit jg mukanja ditutup de 
ngan selendang bertjampur gaul de- 
ngan orang2 dari Texas, dan Okla- 
homa dan London. Kegiatan di Ku- 
weit pada waktu ini boleh di sama- 
kan dengan kegiatan suatu kota be- 
sar jg dipindahkan kepadang pasir. 

Bekas2 penghidupan tjara lama 
masih banjak kelihatan.  Sementarz 
kapal2 tanki memuat minjak dari 
pelabuhan jg 4000 kaki pandjang- 
nja dibuat dikota “pelabuhan baru 
Mena Al Ahmadi, tukang2 kaju Ku- 
weit masih membuat sampan bulat 
dari kaju djati untuk  memantjing 
mutiara, menangkap ikan dan utk. 
perdagangan. 5 

Dibelakang pintunja jg dibikin da: 
ri kaju djati dikota Kuweit gedung? 
dari batu telah menggantikan. ru- 

mah2 jg dibuat dari lumpur  didja- 
lan2 jg sudah lebih lebar dan jg ba 
njak diaspal. Sebuah mesin baru jg 
bisa menjaring air dari Teluk Persia 
dengan tenaga 1.200.000 galon seha 
ri segera akan dipasang untuk me- 
menuhi keperluan kota itu akan air 
dan penerangan elektris. 
Rumah2 sakit baru jg besar2 ser- 

ta rumah2 obat berkeliling akan me 
ngundjungi tempat2 jg terpentjil le- 
'taknja dipadang pasir untuk mem- 
perbaiki keadaan kesehatan rakjat 
keradjaan Sheik itu. Semua pertolo- 
ngan ini akan diberikan tjuma2. De 
mikian djuga djumlah sekolah-seko- 
lah akan ditambah untuk murid2 Ia 
ki2 dan perempuan, satu langkah re- 
polusioneer dipadang pasir. 

Sedang semua rentjana 'inis meng- 
“ambil bentuk jg njata, Sheik Abdul- 
'lah tetap hidup setjara sederhana se 
.perti sediakala. 

ADAKAN LAGI HUBUNGAN 
PERSAHABATAN DJEPANG/ 

SI EME 
Partai Komunis Djepang hari Sela 

'sa andjurkan supaja mengirimkan su 
atu ,,missi terima kasih” ke RRT se 
'bagai sambutan thd usul2 Peking ba 
Pu2 ini sekitar pengembalian 'para 
itawanan perang bangsa Djepang jg 
“masih ada di RRT. re 3 

Selain itu diandjutkan pula supaja 
rakjat Djepang dengan baik menjam 
'but keinginan RRT untuk memper- 

H baiki kembali hubungan persahaba- 

  

  

   

  

     

   

ditangkap atas tuduhan 

   
       

    

Me 

Georg Dertinger, menteri luar negeri Djerman Timur, baru2 ini telah 
melakukan kegiatan2 jang dianggap memu- 

|suhi pemerintahan Djerman Tini”. Menurut harian Djerman Timur 
| ,Neues Deutschland”, menteri Dertinger telah mengadakan hubungan? 
untuk kepentingan ,,dinas spionase kaum imperialis”. Menteri Dertinger 

kini berusia 50 tahun dan mendjadi menteri sedjak tahun 1949. 

  

hari Selasa menerangkan 

tuk membikin Djerman mendjadi 

dan mempunjai hubungan dengan 

Selandjutnja dari Bonn dikabar 
kan: Pengumuman2 fihak Inggris 
dan Amerika mengenai gerakan2 
baru kaum Nazi di Djerman Ba 
rat telah menimbulkan protest2 
pahit dikalangan pemimpin2 poli 
tik di Bonn pada hari Selasa, se 
mentara bagi rakjat biasa didja 
Ian seluruh peristiwa ini tetap 
merupakan suatu teka-teki. 

Setelah dalam minggu jg lam 
pau anggota2 dinas rahasia Ing 
gris mendjalankan razia di tiga 
buah kota dan menangkap 7 be 
kas besar2 Nazi berdasarkan 
tuduhan telah mengadakan kom 
plotan dengan maksud hendak me 
rebut kekuasaan di Djerman Ba 
rat. Perwakilan diplomatik Ame 
rika Serikat ikut serta dalam aksi 
Inggris tersebut dan mengumum 
kan sebuah laporan berdasarkan 

Djerman Barat, laporan mana ber 
tudjuan hendak membuktikan 

akan bangkit kembali. 

Kanselir Djierman Barat, Konrad 
Adenauer, “kemudian pada Senen 
malam muntjul dengan suatu pidato 
radio dan dengan gusar ia memban- 
tah adanja bahaja akan - bangkitnj 
kembali gerakan Nazi. Sebaliknja ia 
menuduh bahwa aksi Inggris-Ameri 
ka tadi hanjalah menir kan per- 
petjahan dalam front pertahanan 
Eropa. Lebih dulu pada hari itu 
-Adenauer mengumpulkan sedjum- 
lah wartawan2. Inggris dan mene- 
rangkan, bahwa 'kampanje anti-Na- 
zi tsb. bisa membahajakan ratifikasi 
perdjandjian antara negara2 Barat 

  

    tan diantara Djepang dan RRT. 

son And Del 
Tragedi Abadi Kemanusiaan — Selalu Orang Kuat 

Didjatuhkan Oleh”Ketjantikan 
nja berdasar ,,Kitab Hakim?” bagi- 
an ke-13—16, jang lukiskan tragedi 
dari Samson si Orang-Kuat dan De- 
lilah si Wanita-Tjantik jang terum- 
bang-ambing dalam asmara, jg mem- 
bakar hatinja sedemikian heibatnja, 
sehingga perasaan tjinta 'itu sering- 
ikali bertjampur-aduk dengan napsu 
membinasakan, tetapi jang pada 
achir?nja mentjapai klimax didalam 
perasaan tobat dan kerelaan berkor- 
ban. 

Zaman peradaban Minao. 
Zaman dimasa hidupnja Samson 

dan Delilah itu dinamakan zaman 
peradaban Minao. Tentang keadaan 
dizaman itu mula2nja tidak banjak 
di ketahui oleh kita orang jang hi- 
dup dizaman sekarang.  Hanjalah 
baru2 ini sadja pengetahuan — itu 
agak bertambah berkat hatsil dari 
beberapa penjelidikan. Tetapi Cecil 
deMille berlaku teliti sekali. Ia se- 
lidiki setjara tertib tjara, adat-isti- 
adat, tetanaman, peternakan, pakai- 

jg. dapat tarik perhatian penonton2 'an dan lain-nja dari keadaan diza- 
  2 4 “Sangat besar. 

Di Hongkong film 
tundjukan 3 “min 

coop, 
unggu 

dalam djumlah - jang 

ii dua bios-      
        

   

  

    pula dengan para penor Ba 

karta film 1 Shane Adonan 

diuk z2 bulan Ian 23 je : ipertu 

malam dapat perhatiai n 
dikit hari lagi akan dipertundjuk' 
di Semarang. ..h 

pa sebab 

  

       

   

  

      

      

     

   

  

tarik perhatian. 
Apakah sebabnja hingga film itu 

tarik perhatian begitu besar? Sebab. 
nja terletak daripada anasir2 jang 

     terkandung didalam fjerita ,S 
dan Delilah” itu sendiri, di 
kebagusan permainan dari p 
mainnja dan keindahan tehnik p 
buatan film tsb. , # Bea 

Cecil deMille kata: ,,Didalam Biji 
bel itu terdapat segala bahan2 dra- 
ma jang sangat menarik hati. Di- 
dalam tjerita2nja dilukiskan tentang 
tjinta, angkara-napsu, keganasan dan 
perdamaian, keserakaan” dan kemu- 
rahan, kemewahan dan kemelarat- 
an, keputusan-asa dan pengharapan, 
ketakutan dan  kepertjajaan, kele- 
mahan dan kekuatan, hal2 jang 
mendjidjikan dan hal2 jang sutji 
murni”, 

   

apabila ia berhasil melukiskan 

   
     
    

          
adalah satu ,,tragedie” : 

“ Idigemari diseluruh dunia. 
itu |jang termashur namanja 

   

  

P | man itu. Penjelidikan ini telah mem-: 
tsb. pun aa waktu tidak kurang "14 

tahun lamanja. Sehingga setelah film 
lam padat jitu selesai dibuat, maka tidak heran 

se- 

mangat dari tjerita Samson dan De- 
lilah sebagai dalam tjerita jg aseli. 

Tjerita Samson “dan  Delilah itu 
jang sangat 

9 

pun telah 

bantu mengabadikan Samson dan 
'Delilah itu dengan  gambar2-lukis 
jang indah. Mitsalnja dapat dsebut 
Rembrandt, Raphael, Van Dyke, 
Rubens, Mantegna, Jean Paul Lau- 

Irens dan Gustave Dore. Djuga tje- 
ita Samson dan Delliah itu telah 
eringkali dimainkan “dan  dinjanji- 

Ikan dipanggung2 opera oleh pemain2 

|opera jang kenamaan semendjak za- 

man Abad Pertengahan hingga di- 

zaman Atom ini. 

Cecill deMille telah membuat tie- 

da tjerita didalam Bijbel. Melainkan 

Idisana-sini ia mengadakan ,.tambah- 
an”  supaja bikin djalannja tierita 
lebih djelas dan menarik. Mitsalnja 

| dalam Bijbel disebut jg. Samson te- 
Tah beristerikan seorang wanita di 

Supaja dapat mempergi-   . FTimnath. 
Samson dan Delilah” itu dibuat: nakan figuur wanita itu dalam film- g 

nja, maka Cecil deMille harus mem- 
'beri nama kepadanja. Ia sebut wa- 
nita jang dinikahkan dengan Sam- 
son itu dengan nama SEMADAR. 
Djuga Bijbel bilang bahwa wanita 
itu mempunjai saudara perempuan, 
tetapi tak menjebut namanja. DeMil- 
le namakan saudara perempuan itu 
DELILAH. 

Djalannja tjeritera. 

Didalam film itu ada ditieritakan 
tentang tiga orang wanita, jaitu Se- 
madar, Delilah dan MIRIAM, jang 
kesemuanja djalankan peranan pen- 
ting didalam riwajat-hidupnja Sam- 
son. 

Samson adalah dari suku-bangsa 
Dan suku-bangsa jang Man 
Tuhan jang Maha Esa. Tetapi su- | 
ku-bangsa itu sudah sekian lamanja 
ditalukan oleh bangsa Filistin, jang 
menjembah berhala. ' Semadar ada- 
lah seorang puteri bangsa “Filistin, 
jang berdiam didaerah jang subur: 

  
  

Pelukis2: 

nur militer jang memerintah suku- 

rita itu dengan menurut betul kepa-| 

  

disitu orang2 dari suku-bangsa Dan 
'tidak diperkenankan berrumah-tang- 
Iga. Tetapi Samson djatuh tjinta ke- 
(pada gadis Filistin itu. Karena Sam- 
'son termashur sebagai seorang pe- 
'mimpin (ia mendjadi hakim dianta- 
ra suku-bangsanja) dan karena ia 

'terkenal pula sebagai seorang-kuat, 
'jang dengan kedua tangannja sadja 
telah sanggup  merobek-robek dan 
membunuh. seekor binatang singa, 
"maka gadis itupun ketarik padanja. 

Samson minta idzin dari ibu-ba- 
'panja buat menikah dengan gadis 
Filistin itu. Kedua orang tuanja ter- 
ikedjut bahwa “ia memilih seorang 
'isteri dari bangsa musuhnja. Tetapi 
Samson berkepala batu dan ibu-ba- 
panja tak dapat mentjegah keingin- 
annja itu. Melainkan ada suatu rin- 
tangan jang dapat menghalangi ke- 
hendak-hatinja Samson, jaitu guper- 

bangsa Dan, orang nomor dua jang 
'paling besar pengaruhnja diseluruh 
'propinsi tsb., dan ia ini sudah meng- 

dengan Djerman mengenai perda- 

Inggris benar 

adanja 'bahaja bahwa Nazi-isme |» 

TangkapanNaziDjerman 
Pihak Politisi Sangkal Keras Adanja| 
Komplotan Nazi: Bagi Rakjat Biasa 

Soalnja Masih .,Teka-Teki” 

Seorang pedjabat tinggi pada komisariat tinggi Inggris di Bonn 
ahwa dari pemeriksaan2 atas dokumen2 

jang dibeslah ternjata bahwa ke tudjuh bekas pemimpin Nazi jg 
eram hari jg lalu ditangkap se dang mengadakan komplotan un 

negara-model Hitier. Pendjabat 
tadi menambahkannja bahwa ora ng2 jang ditangkap itu tidak me 
njiapkan sesuatu coup, tetapi mereka berusaha melakukan ,,infil- 

| trasi” dalam partai2 kanan dalam pemerintah koalisi, terutama da 
lam partai Djerman Merdeka F. D.P. Diterangkan pula bahwa pe 
mimpin rombongan jaitu Nauma nn menjimpan dokumen2 F.D.P. 

dua orang bekas djenderal S.S. 

tentara Eropa. 

Hari Senen djauh malam Ade- 
nauer berapat dengan pemimpin2 du 
ri partainja, jaitu partai Kristen, De- 
mokrat, dalam rapat mana dibitjara 
kan tentang aksi: Inggris-Amerika ta 
di. Sementara. itu para anggota dari 

kedua partai2 sajap kanan jg ikut 
ambil bagian dalam pemerintahan 
federal Djerman Barat telah mem- 
perdengarkan pendirian2 
dalam protes mereka. Anggota par- 
lemen Djerman Barat Martin Eler 
dari partai Djerman merdeka mene- 
rangkan, bahwa 

Inggris-Amerika — telah merugikan 
partai2 pemerintahan dan bahwa ra- 
ta-rata orang Djerman tidak pertja- 
ja, bahwa ketudjuh bekas pembesar 
Nazi jg telah ditangkap oleh fihak 

mempunjai sesuatu 
rentjana untuk merobohkan peme- 
rintahan Djerman Barat. (U.P.). 

penjelidikan pendapat umum di | 

  

    

  

PEMBITJARAA DGN MENT. 

Djenderal-major Richard Patridge, 
pembantu kepala - djawatan rahasia 
militer Amerika Serikat, hari Selasa 
beserta stafnja jang terdiri dari 9 
orang telah meninggalkan Manila de 
ngan pesawat terbang, sesudah meng 
adakan kundjungan keibukota Filipi 
na selama 'satu hari. 

Dalam kundjungannja tadi, Patrid- 
ge mengadakan perundingan dengan 
menteri pertahanan Filipina Magsay- 
say dan opsir2 Filipi 

dugaan, mereka telah bitjarakan so 
al2 pertahanan Timur Djauh. Keda- 
tangan Patridge di Manila ketika ha 
ri Senin jl. itu tidak diumumkan ter 
lebih dahulu dan orang anggap keda 

Elsevier, tidak dikenal sama sekali. 

ig samal 

29 Th Watat- 
tuduhan2  fihak | 

Menurut | 

    

Bila Petja 

———Chusus Suara Merdeka” —— 

AHLI SEDJARAH jang tersohor keseluruh dunia, Arnold J. 
Toynbee, mengatakan bahwa suasana genting jang meliputi dunia 
pada waktu ini timbul sebagai akibat kenjataan bahwa dunia telah 
“bundar” untuk keperluan2 strategi dan politik serta untuk keper |tuan2 peladjaran”. Toynbee jang menulis sebuah rentjana dalam madjallah “Foreipn Affairs” sja rahan bulan Djanuari, menjata kan selandjutnja: "Dimasa sebelum perang Dunia II, bumi belum 
lagi “bundar” bentuknja untuk keperluan2 kemiliteran. Pada wak 
tu itu bentuknja masih bundar telur dengan bundaran pinggir. 

  

Belanda Dan 
' Soal' Irian 
ANTARA” Amsterdam men 

dapat kabar, bahwa Menteri Dae 
rah Seberang Belanda jg tadinja 
berniat akan mengundjungi Irian, 
untuk sementara waktu mungkin 
tidak djadi berkundjung kesana, 
berhubung dengan ia perlu berun 
ding dengan Hindia Barat. 

Sementara i 
bahwa dalam tahun ini satu komi 
si Parlemen Belanda akan pergi 
ke Irian Barat, dan mungkin se 
'kali disertai oleh serombongan 
wartawan. 

Selandjutnja. dikabarkan, bah 
wa dalam sidang kabinet Belanda 
hari Senen telah tertjapai persetu 
djuan tentang siapa tjalon jang 
akan menggantikan Van Waar- 
'denburg sebagai Gubernur Irian 
“Barat, tetapi keputusan mengenai 
ini belum dikeluarkan. 
Mengenai berita dari Elsevier ten- 

tang Laporan Irian Barat jg menga- 
'getkan itu, djurubitjara Kementzri- 
an Daerah Seberang Belanda me- 
ngatakan, bahwa ,,laporan memang 
banjak . diterima,” dan  setengahnja 
mengandung kritik terhadap djalan- 
nja keadaan disana, jg sebagaimana 
diakui sendiri dalam Tweede Ka- 
mer, memang tidak memuaskan”. 

»Tetapi tidak boleh dilupakan”, 
katanja menambahkan, ,,bahwa ke- 
adaan disana tidak menguntungkan 
dan pembangunan harus dimulai da 
ri bawah sekali. Laporan jg menga- 
getkan seperti 'jg.dimaksud oleh 

(Antara). 

nja Lenin 
Rakjat Russia Harus Tetap 

Waspada 

BERKENAAN dengan ulang-ta- 
hun ke-29 dari hari mangkatnja Le- 
nin pers di Rusia pada hari Selasa 
telah menjerukan kepada rakjat So- 
vjet Uni supaja ,,awas dan waspada 
dalam kegiatan2 politik” berhubung 
dengan “intrige2 “dari kaum 'imperia- 
lis. 

Dengan #jara jg sangat menarik 
perhatian harian2 di Moskou ' me- 
muat karangan2 berasal dari mente- 
ri penerangan Tjekoslowakia,  Vac- 
lav  Kopecky, - sekretaris-djenderal 
partai komunis Spanjol, njonja Do- 
lores Ibarruri dan dari Stoyanov, se 
orang “guru-besar pada perguruan 
tinggi Bulgaria. 

Karangan2 tsb. mengenai adja- 
ran2 Lenin dan didalamnja diseru- 
kan pula kepada segenap rakjat di 

Toynbee berpendapat, bahwa du- 
nia ,,jang masih belum terbebas da- 
ri peperangan” adalah kurang ber- 
bahaja apabila dunia itu masih 
mempunjai bundaran pinggir, sebab 
pihak2 jang berperang akan dapat 
bersandar kepinggir bundaran. itu 
dengan tiada chawatir akan menda- 
pat serangan tiba2 dari belakang”, 
Tapi kata ahli sedjarah itu seterus- 
nja, alat perhubungan modern jang 
serba tjepat, sebagaimana jang di- 
pergunakan untuk melaksanakan Pe- 
rang Dunia I!, menghilangkan se- 
|gala bundaran pinggir untuk tempat 
berlindung itu”. 

Jang menjulitkan dalam hal seka- 
rang ini, katanja ialah, bahwa pi- 
hak Rusia ,,jang dari katja mata Ba- 
rat kelihatan seolah-olah mengan 
tjam seluruh masjarakat Barat di 

seluruh front keliling dunia, melihat 
dari katja mata pula seolah-olah 
mereka diantjam dari seluruh front 
itu oleh pihak Barat”. 

Ditambahnja, bahwa suasana di- 
atas setidak2nja memberikan Barat 
dua matjam moral ,.satu untuk ma- 
nusia di Barat dan satu lagi bag' 
seluruh djenis manusia umumnja”. 

Toynbee menegaskan, bahwe 
orang Barat pada waktu ini tidak 
mampu lagi ,,hidup dengan menga: 
nut 

Katanja: Sangatlah — memilukar 
waktu ini bagi Perantjis dan Ingge 
ris dua negara jang pernah merasa: 
kemegahan besar dan termasuk ke: 
dalam golongan negara2 kuat dima- 
sa lampau — tiba2 mendapati diri 
nja tidak berarti lagi bila dibanding 
kan dengan super-power jang di: 
miliki Amerika Serikat dan Russia 
dewasa ini”, 

Kata Toynbee dimasa lampau tin- 

dakan jang pasti diambil untuk 
mengatasi suasana sedemikian ialah 

.memisahkan. diri dari seorang sa- 
habat jang “telah  mendjemukan”. 
Tapi Inggeris dan - Perantjis tidak 
mungkin lagi menempuh dijalan ini. 
Demikian pula katanja, bahwa 

Amerika sudah tentu ingin ,,memu- 
tuskan segala tali perhubungan 
dengan Eropah dan membangunkan 
sebuah sorga dunia baginja di Du: 
nia Baru”. Tapi tindakan inipun dju- 
ga tidak mungkin lagi, oleh karena 

Amerika telah terikat erat jang tak 
dapat dilepaskan dengan bagian du- 
nia lainnja”. 

Moral kedua, jaitu jang teruntuk 
bagi djenis manusia pada umumnja. 
ialah dalam peperangan jang dilak- 
sanakan ,,oleh angkatan udara jans 
dipersendjatai dengan bom2 atom” 
maka tidaklah ada perbedaan anta- 
ra ,,front” dengan daerah ,.pedalam- 
an”, jang boleh dianggap ..lebih 
aman”, Katanja: 

»Setiap sasaran jang penting un- 
tuk diserang pada kedua belah pi- 
hak akan terantjam pada setiap sa- 
at. Oleh karena: peperangan zaman 
sekarang sama besar bahajanja un- 
tuk keselamatan njawa kedua belah 
pihak itu mempunjai kepentingan jg. 

sama kuatnja untuk memelihara per- 
damaian. 

Dalam dunia jang kita diami se- 
karang, maka pepatah ,.to live and   Rusia dan negara2 pengikutnja, su- 

paja bersikap awas dan waspada ter 
hadap ,,agen2 dari kaum reaksioner     maian dan mengenai pembentukan 

rd 
Masih Dapat 

  

antara Ahtur dan Samson timbul 
permusuhan. Dalam seluruh tjerita 
itu mereka berdua terus ,.bergulet” 
buat membinasakan satu sama lain 
karena Semadar, jang ketarik ke- 
pada Samson. 

Diantara perbuatan2nja jang tim- 
bulkan kekaguman itu adalah wak- 
tu ia binasakan se-ekor binatang 
singa dengan kedua-tangannja bela- 

-ka. Pada hal binatang itu hendak di 
buru sendiri oleh Radja Filistin, ja- 
itu Saran, jang berkuasa atas 5 buah 
kota. Samson terbantu oleh Delilah 
(jang telah tjuri salah satu kereta- 
perang kepunjaan ajahnja) ' sampai 
terlebih dulu - ditempat perburuan, 
dimana ia binasakan singa itu. 

Saran jang tidak dapat pertjaja 
bahwa Samson telah binasakan bi- 
natang itu hanja dengan kedua ta- 

ngannja belaka, 'setjara ” menghina 
perintahkan supaja ia tjoba bertan- 
ding lawan seorang djago gelut jang 
bernama Garmiskar, Sebagai hadiah 
apabila ia bisa menangkan Garmis- 
kar, maka Saran” beri idzin kepada 
"Samson. buat menikah dengan Se- 
madar. Samson dengan mudah telah 
kalahkan Garmiskar, jang ia angkat 
dan banting sebagai orang memper- 
(lakukan suatu boneka belaka. Ahtur 
memprotes kepada Saran jang ia te- 
lah memberi djandji sebagai ditjeri- 
takan diatas kepada Samson? Tetapi 
radja Saran pegang betul djandjinja. 
Djuga Delilah djadi murka dan sa- 
ngat sakit hati kepada Samson, ka- 
rena jang belakangan ini pilih Se- 
madar. Oleh karena itu Delilah min- 
ta idzin dari Saran buat undang 30 
orang anggauta tentara sebagai te- 
tamu-tetamu dalam pesta nikah, 
dengan maksud terbitkan keributan. 

Diwaktu pesta nikah Samson te- 
lah mengemukakan satu teka-teki 
kepada tamu2 itu, dengan djandji 
siapa jang bisa menebaknja akan ia 
bajar dengan 30 lembar pakaian 
djuba. Anggauta2 tentara itu jang   ladakan persetudjuan dengan ajahnja 

Semadar untuk mengambil gadis itu 
'sebagai isterinja. Orang itu ialah 
|Ahtur, 

| Sebagaimana biasanja perkara se- 
matjam ini, 
Igara2nja seorang wanita, maka di- 

  
sampai tiga hari lamanja masih 

djuga belum dapat tebak teka-teki 
tsb. telah mendesak kepada -Sema- 
dar untuk tjoba tjari tahu djawaban 
teka-teki itu dari suaminja. Achirnja 

demikian pula karena 'Semadar berhasil dalam pertjobaan 
itu dan berchianat kepada suaminja 

tangannja itu sangat penting. 

   
sendiri, 
kalah dalam pertarohan. Sementara 
Samson pergi keluar kota buat da- 
patkan 30 lembar pakaian djuba jg. 
ia harus bajar, maka ajahnja Sema- 
dar telah kawinkan jang belakangan 
ini kepada Ahtur. 

Tatkala Samson kembali ajahnja 
Semadar — tjoba andjurkan Samson 
ambil sadja Delilah sebagai isterinja. 
Samson tolak getas tawaran itu. Da- 
lam perkelahian jang kemudian ter- 
djadi Semadar dan ajahnja binasa 
dan rumah-kediaman mereka diba- 
kar. 

Sakit hati dan tjintanja se- 
orang wanita, 

Delilah bersumpah akan bikin 
pembalasan atas diri lelaki jang te- 
lah menolak dirinja itu. Untuk me- 
wudjudkan keinginannja itu maka 
ia mengambil -hatinja « radja Saran, 
hingga sangat dikasihi oleh jang be- 
lakangan ini. Dalam pada itu Sam- 
son mendjadi ..orang pelarian”, jang 
bersembunji dipegunungan. Sewaktu- 
waktu “ia melakukan penggarongan 
atas bangsa Filistin. Sebagai pemba- 
lasan radja Saran kenakan' pemu- 
ngutan padjak “jang sangat berat 
atas Suku-bangsa Dan. endengar 
tentang itu Samson ' lalu serahkan 
diri setjara suka rela dan dibawa ke 
kota, disepandjang djalan-raya Gaza. 
Kedua tangannja  dirantai  dibeia- 
kang kereta-perangnja Ahtur, 

Apa jang kemudian terdjadi dilu- 
kiskan setjara dramatis dalam ajat2 
14-15 bagian XV dari Kitab Hakim 

«Ian roch Tuhan masuk di- 
dalam dirinja dan tali2 jang mengi- 
kat tangan2nja mendjadi sebagai se- 
rat jang dibakar api, dan ikatan2nja 

hingga jang belakangan inikaldai jang masih baru) 

imperialistis”. (AFP). 

   
| “ja jang talu di 

ambilnja, dan dengan itu ia membi- 
nasakan seribu orang”. 

Samson tertawan. 
Ahtur jang menderita luka-luka 

dari ' pertempuran itu menghadap 
Saran dan buat tutup malu bilang 
Samson tidak bisa dikalahkan, ka- 
rena mempunjai kekuatan gaib. Te- 
tapi Delilah sesumbar akan sanggup 
tangkap Samson, dan dari tiap men- 
teri ia minta upah 1100 potong pe- 
rak. Permintaan ini disanggupi oleh 
Saran, dengan sjarat pula bahwa 
tak satu tetes darah Samson boleh 
dikutjurkan. Ia hanja akan dihukum 
menjeret batu penggilingan besar di- 
penggilingan beras. 

Delilah dengan membawa kereta? 
jang memuat barang2 berharga per- 
(gi ketempat pegunungan dimana 
Samson bersembunji. Disitu ia be:- 
kemah. Diwaktu malam Samson da- 
'tang buat merampok barang2nja. 
“Tetapi Delilah gunakan kepandaian- 
inja memikat hati, hingga keduanja 
itu berbalik tenggelam . dalam laut 
asmara beberapa hari lamanja. Tiba2 
datanglah Miriam jang memberita- 
hukan. bahwa ibu-bapanja Samson 
telah dianiaja bangsa Filistin, dan 
ia desak bangsanja lakukan perla- 
wanan. 

Delilah mengerti bahwa inilah ke- 
sempatan terachir buat ia tjoba da- 
patkan rahasianja Samson. Ia dja- 
lankan' tipu muslihatnja dan Sam- 
son buka rahasia bahwa kekuatari- 
nja terletak kepada rambutnja jan" 
belum pernah ditjukur  semendjak 
ia dilahirkan. Delilah kemudian bi- 
kin ia mabuk, tjukur rambutnja itu   terlepas daripada tangannja. Dan 'ia 

ketemukan sepotong tulang rahang   dan Samson dengan mudah ditawan 
untuk diantarkan kehadapan Saran. 

dan 
oleh 

Demikian Ar- 

adalah kalimat jang pertama 
terachir jang harus ditjamkan 
kedua belah pihak”. 
nold Toynbee. 

Tiada mengetahui bahwa Samson 
sudah buta dan tak dapat melihat 
lagi ketjantikannja, Delilah datang 
buat menista. Waktu ia insjaf bah- 
wa Samson tak melihat lagi, Deli- 
lah djadi mentjelos hatinja. Ia da- 
pat kenjataan pembalasannja adalah 
kosong belaka. Biar bagaimanapun 
ia masih menjinta kepada Samson. 
Setahun ia hidup dalam  dukatjita, 
achirnja Delilah pergi lagi kepada 
Samson buat desak ia larikan diri. 
Samson dalam kemurkaannja ang: 
kat pada Delilah . untuk  dibanting 
remuk ketanah. Tiba2 Delilah ber- 
teriak, mengatakan | bahwa sesala 
rantainja sudah terputus. sendiri. 

Samson insjaf bahwa doanja kepada 
Tuhan sudah terkabul, Ia urung 
membinasakan Delilah. 

Djadi buta supaja dapat 
melihat. 

Delilah beritahu bahwa hari itu 
djuga bangsa Filistin “akan 
Samson. ke rumah berhalanja, untuk 
dipesakiti oleh sesuatu orang “dan 
ditjambuk oleh Garmiskar, sehingga 
ia achirnja “akan dipaksa berlutut 
dihadapan berhala Dagon. Waktu 
Delilah berlalu, Samson pesan supa- 
ja ia itu djangan masuk rumah berw 
hala tsb. 

Dihalaman dan dipanggung2 seki- 
tar rumah berhala ramai penuh se- 
sak dengan seluruh penduduk jang 
hendak saksikan Samson si orang 
kuat dinista dalam keadaan tak ber- 
daja lagi. — Miriam datang kepada 
Saran buat mohon kemerdekaan 
Samson, tetapi dibilangi bahwa Sam- 
son adalah orang tawanannja Deli-   lah. Dengan menekan perasaan hati 
sendiri Miriam datang berlutut di- 

aliran politik sendiri-sendiri" If 

katakan bahwa kundjungan 

  

Tak Ada Tempat Utk | Menuaju Ke Pemben-| 
Berlindung 
h Perang Dunia Ke III: 

—. Kata “Toynbee 

tukan Pertahanan 
“ Balkan? 

Mentert luar negeri Turki, Fuad 
RKeprulu, pada hari Selasa malam 
telah sampai di Belgrado untuk mu 
lai mengadakan  perundingan2 dgn. 
pemerintah Jugoslavia. 

Dikatakan “bahwa ' kini terdapat 
banjak tanda2: bahwa Junani dan 
Turki berhasil merobah' sikap Jugo- 
slavia, ig semula tidak mau menan- 
datangani suatu perdjandjian  perta- 
hanan ' Balkan. Menteri “luar "negeri 

Junani, “Stefanos  Polous,” ditunggu 
kedatangannja di Belgrado pada “gl. 
3 Februari j.a.d. 

Kedatangan  Polous 'itu bertalian 
dengan penjelesaian ' perletakan da- 
sar jig disebut oleh organ, resmi par- 
tai. komunis Jugoslavia ,,Borba” 
suatu persekutuan Balkan di hari 
kemudian”. 

Ramalan 
Kwangmin 
Akan Ada Persaingan 
Hebat USA - Djepang 
Dgn Inggeris Di Asia 

Tenggara 

HARIAN ,,Kwangming” jang 
diterbitkan di Peking Selasa me 
ramalkan, bahwa di Asia Tengga 
ra akan timbul ketegangan jang 
lebih hebat antara Amerika Seri 
kat dan Djepang disatu pihak dan 
Inggris dipihak lainnja. 

Kata harian tadi, Eisenhower 
mempertjepat usaha remiliterisasi 
Djepang dan akan lebih kuat lagi 
usaha untuk memperkuat kedudu 
kan Djepang di Asia Tenggara. 
Maksudnja ialah untuk membang 
kitkan militerisme Djepang -. dgn 
djalan mematahkan monopoli Ing 
gris atas bahan2 mentah dan pa 
sar2 di Asia Tenggara. 

Dalam pada itu harian tadi me 
ngatakan, bahwa P.M. Djepang 
Yoshida mengatakan dalam pida 
tonja dimuka parlemen ketika tg. 
24 November: jl., bahwa Djepang 
akan .,mendjalankan  tindakan2 
ekonomi dan politik tuar negeri, 
untuk memadjukan .,kerdja-sama 
ekonomi antara Djepang dan ne 
geri2 Asia. Tenggara.” 

Pernjataan ini diutjapkannja 
tak lamassesudah John Allyson, 
pembantu menteri luar negeri 
Amerika urusan Timur  Djauh, 
mengundjungi Asia Tenggara. Di 

ini 
dengan langsung bertalian dengan 

| usaha menghubungkan  Dispang 
dengan pasar? Asia Tenggara. De 
mikianlah a.l. harian tadi. 

" (Antara) 

Ban Sepeda Jang 
Tak Bisa Petjah 
Sebuah paberik ban2 karet Pe 

ranfjis belum lama berselang “ te 
lah mengedarkan ban sepeda da 
lam perdagangan jang tidak me 
makai ban dalam sehingga ban 
tsb. menurut paberik tadi tak 
mungkin petjah. 

Ban tersebut dibuat dari bahan 
karet jang sangat ulet dan dida 
lamnja dilapis dengan suatu tjam 
puran jang.. mengandung - butyl 
serta tidak divulkanisir. Ban ini 
dapat menutup dengan segera Io 
bang2 jang terdjadi pada waktu   let live” (hidup dan biarkan hidup) | 

“serta velg sepeda. Ban2 ini dibuat 
| dalam ukuran2 6.40X15 cm dan 

Kedua matanja segera. dibikin buta. 

'hala raksasa itu. 
bawa 'ked 

'dapat melihat.   

ban tersebut dipakai. Ventilnja di 
tempatkan langsung diatas ban 

dapat dipasang pada tiap2 velg 
sepeda jang tidak rusak. 

      

Beberapa adegan dari film Samson 

dan Delilah” jang minggu depan 
akan diputar di Semarang digedung2 
bioscoop Rex, Orion dan Metropole. 

  

hadapan Delilah, tetapi jang bela- 
kangan ini djawab, daripada lihat 
Samson djatuh dalam pelukan Miri- 
am ia lebih suka lihat Samson mati. 
Demikianlah kalah orang wanita da: 
lam djelus. : 

Tatkala Garmiskar hendak guna- 
kan tjambuknja, Delilah lalu pergi 
kelapangan. Ia kata sebab Samson 
ada tawanannja, maka ia hendak 
mentjabut Samson dengan tangan 
sendiri. “Samson minta Delilah an- 
tarkan ia menudju ke tjagak2 batih 
besar jang menundjang tempat ber- 

Disitu ia letakan 
kedua tangannja diantara kedua tja- 
gak  tsb., seakan-akan mengasoh 
dari letihnja. Disitu pula Delilah 
membisikan tjintanja jg. abadi, dan 
kemudian sembunjikan diri “didekat 
situ, walaupun diperintahkan Sam- 
son supaja segera berlalu, Delilah 
ingin binasa bersama2 lelaki jang 
ditjintainja itu. 

"Sementara — musuh2nja ' bersorak 
riuh sekali, Samson mengutjap do'a 
sembahjang terachir kepada Tuhan 
Jang Maha Esa. Ja mengatakan, 
bahwa kedua matanja telah dibuta- 
kan terlebih dulu supaja ia achirnja 

la gerakkan kedua 
tangannja dan seluruh bangunan itu 
roboh. Beribu-ribu orang binasa di 
harian itu. 
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DIGEREDJA 
Hwee. 

“Tel. 20-1-53 djam $ soke 
dja Hoa Kiauw Kie Tok Kz 

   

  

di Djl. Stadion 3 telah berlangsung | 
upatjara penabisan dari sdr. Ngo | 
Nai Kiong jang menerima panggil- 
annja. sebagai pendeta dari geredja 
tsb. Upatjara ini dihadliri oleh wa- kil-wakil dari Pemerintah Kotapra-IIP 

dan lebih f 
— dari duapuluh pendeta dari geredja2 | 

dikta ini maupun dari geredja2 lain? 
tempat di Djawa Tengah serta Dja-| 

dia,  Djawatan agama 

wa Barat. 
Kebaktian didalam bahasa kuo-yu (9 SF DA MOTOR. ! 

Setelah upatara selesai, Kemudian | EXCELSIOR Twin 250cc 

dihantar oleh ds. Tan Ik Hay dari 
Salatiga. ne 

  

T 

            
       

  

Sehabis kebaktian para wakil da 
instansi dan geredja2 -lalu 

  

jang baru, 

Sebelum orang meninggalkan Si 
dja- | redja, pada para tetamu diberi 

muan sekedarnja. sa Aap 

RES. MILONO TIDAK SAMPAI 
HATI MENINGGALKAN 

RAKJATNJA. 
Baru2 ini Res. Milono telah teri- 

ma tilgram dari Kementerian Da- 
“lam Negeri jang menanjakan apa- 
kah ja bersedia dikirimkan keluar 
Negeri untuk memperluas pengeta- 
huannja dalam lapangan Pemerin- 
tahan setjara modern. Sehari setelah 
menerima tilgram tsb., Res. Milono 
telah berikan djawabannja jang me-! 
njatakan sementara belum dapat me- 
nerima tawaran itu, karena beliau | 
tidak sampai hati meninggalkan dae- 
rahnja jang pada waktu ini rakjat- 
nja sedang berdjoang dalam lapang- 
an pembangunan. : 

GUDANG HARMSEM VER- 
P WEY KEBOBOLAN. 

Kopi- -susu - beschuit di- 
waktu hudjan. 

Pada tg. 20 Djanuari j.l. didalam | 
- gudang dari Harmsem Verwey, djl. 
Djurnatan telah diketahui, bahwa se: 
djumlah barang? P. & D. seperti 
melkpoeder, tofee, melk, beschuit | 
semua seharga. Rp. 122956 telah 
hilang, kedjadian mana kemudian 
telah dilaporkan kepada Polisi. Ber- 
kat kegiatannja jang berwadjib, pa- 
da tg. 21 Djanuari jl. 5 orang te- 
lah tertangkap dan sudah mengaku 
terus terang kedosa'annja. Menurut 
keterangan selandjutnja, ternjata 
beberapa orang lagi akan didengar 
pengakuannja, karena didalam ke- 
djahatan itu, pendjahat jang semula 
dapat masuk kedalam gudang sudah 
mengundang kawan?nja dan pada 
waktu hudjan turun mereka lantas 
»patjitan” kopi, susu, beschuit. Su- 
dah tentu dalam merasakan hidang- 
an dari hasil barang itu pun terda- 
pat orang perempuan. Menurut ke- 
terangan kedjahatan tsb. telah dila- 
kukan mulai tg. 11-1, 17-1 dan 18-1 
1953. Sebagian besar dari barang? 
P. & D. itu pun didjual dan tidak 
lama mereka jg. bersangkutan akan 
dihadapkan didepan medja hidjau 
untuk bikin perhitungan lebih dja- 
uh. | 

MASIH ADA 4796 JG BUTA 
HURUF Di DJAWA TENGAH 

Banjaknja desa dalam daerah Dja- 
wa Tengah ini ada Lk. 8.530 buah 
dgn. penduduknja 14.511.118 orang, 
sedengkan jang masih buta huruf 
sampai achir Des. jbl. ini ada Lk. 
4796. Selandjutnja didapat keterang- 
an, bahwa di daerah Djawa Tengah 

ini ada 27.637 kursus pemberantas- 
an buta huruf dengan 911.060 anak 
muridnja, sedangkan jang sudah Iu- 
lus ada 420.503 orang.  Diseluruh 
Indonesia tertjatat sebanjak 43.788 
Gesa dengan penduduknja sebanjak 

- Lk. 74.734.013 orang. Banjaknja 
kursus pemberantasan buta huruf 
ada 87.145 dengan anak muridnja 
sedjumlah 2.340.084 orang dan jang 
sudah lulus ada 1.155.965 orang. 

SEKITAR PERDJOANGAN 
BURUH. 

Dari Kantor Penjuluh Perbu- 
ruhan Djawa Tengah didapat ke- 
terangan, bahwa didalam tahun 
1952  tertjatat 1135  perselisian, 
sedangkan buruh jang tersangkut 
dalam perselisihan — banjaknja 
35.484 orang dan mengakibatkan 
pula hilangnja djam kerdja seba- 
njak 203.781. Dalam tahun 1951 
hanja tertjatat 44 kali perselisih- 
an, dimana djumlah buruhnja ada 
16.331 orang. Djam kerdia jang 
hilang 143.080.  Djumlah pemo- 
gokan dim th. 1952 ada 67 kali, 
diantaranja jang terbanjak di 
Semarang, jaitu 27 kali, Tegal 24 
kali, Surakarta 74 Purwokerto 2. 
Pati 6 dan Magelang I kali. 

' Sebagian besar dari pemogok- 
an itu telah terdjadi diperusahaan 
perusahaan asing. 

HASIL REBOISASI DI DJAWA 
- TENGAH. 1 

Dari fihak jang bersangkutan di 
dapat keterangan,. bahwa hasil re- 
boisasi di Djawa Tengah dalam ta- 
hun 1950 ada mengenai tanah se- 
luas 10.000 ha., tahun 1951 12.600 
ha. dan tahun 1952 12.000 ha. Da- 
lam tahun 1953 akan diusahakan 
reboisasi seluas 14.000 ha. tanah dan 
untuk melaksanakan ini di Djawa 
Tengah, oleh Pemerintah Pusat dari 
Reboisasi Kehutanan Indonesia  di- 
sediakan uang sebesar Rp. 6.000. | 
000.—, 3 : 
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SPEDA MOTOR 
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dateng ambil. 

    

| Spec: UNIVERSAL 125 cc 
Sudah. dateng, diharep pemesen2 suka 

. Masi “ada sedikit persediaan 
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LAM NEGERI selama 

Alamat tjukup: Redaksi 

pai tg. 31 Djanuari 1953. 

tidak diadakan korespondensi. 

Hadiah ke I: 
Hadiah ke II: 

buku2 jang sangat berguna. 

Suara Merdeka” 
TUTUPAN TAHUN | 

untuk: 
Djuga Langganan Baru!Boleh Ikut !! N 

Maksud sajembara »Suara Merdeka” kali ini, ialah untuk mengu- 
kur pendapat para pembatja mengenai kedjadian2 

tahun 1952. 
Opgave dari sajembara tadi ialah sbb.: 

Sebutkan menurut PENDAPAT TUAN/NJONJA SENDIRI: 
2 (DUA) PERISTIWA TERPENTING 

1. Hari perkawinan saja, tg. 13 Februari 1952: 
$ 2. Peristiwa 17-Oktober. ' 

Djawaban hendaknja dikirim kepada redaksi ,,Suara Merdeka”. 
,Suara Merdeka” Semarang. 

Pada amplop djawaban hendaknja ditulis ,,Sajembara”. 
Sajembara dimulai tg. 1 Djanuari 1953, dan ditutup hingga 

Segala djawaban kemudian akan diundi. Untuk sajembara 

Sebagai hadiah disediakan 3 matjam hadiah uang : 

Hadiah ke HI: Rp. 250— 
Sebagai Hadiah Penghibur disediakan 10 Matjam Barang? 

    
  

kau, Min! 

    

para Langganan) 

penting DA   

kit teliti! Sekali lagi kesalahan matiam ini, . . . 
biar dengan menesal aku akan terpaksa melepas 

( kesalahan sebodoh ini! Kerdjalah sedi.       Kau kelihatannja me- 
mang selalu lesu. Min. 
Tjobalah tjarikan I- 
sjarat! 3 

Tuan marahi aku lagi 
sampai habis 
Kubikin lagi kesalahan 
jang bodoh. 

  

ik Sa Z881I- 

SIP ak ANN YA 

  
      

  

  

  

  

        

Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah. Kanda, 

    

    
Sungguh bagus, Min. Belaka- 
ngan ini kau madju pesat benar. 
Aku kini dapat lagi memberikan 
kepertjajaanku. Sudah seharus- 

     

  

     

           

2... DALAM NEGERI SE LAMA TAHUN 1952 2. aku diberi nasehat masak pakai Paimboom kata 2 Mn aa : 5 SEN Pra 5 h nja enak betul rasanja. pula baniak vitaminenja Diawaban atas pertanjaan tadi, hendaknja singkat sekali. dan lagi menguatkan badan. E-ok kumulai: Umpamanja: 2 Peristiwa Terpenting Dalam Negeri Pe    /   
  
  

  

          
  

Berhubung dengan ditatupnja 

asing lagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja ditanggung 

Djuga sedia: 

g . ng 5 e Tan ri . 1 Hari Tahun Baru Akan T ibayu.. 
Alamat untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 

KETAN DAN 49, TILP. No. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN. 

Djam tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. 
Vulpen PARKER, bermatjam2 

sam- 

tsb. 

5 Rp. 1000,— MP ——— & 

atau 

naa mam mNENENNNNNNaa Palmboom senantiasa mentj 

ketjuali dari itu ia sungguh men 

'kekajaannja akan vitamin? A dan 
PIALA dan rupa2 |, barang 

    

  

Pa tm at TE Sena 
timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

. buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

nja kau naik pangkat. 

H            

    
   

  

    

  

SI PA 29-21 

iptakan suatu hidangan is- 

jehatkan oleh karena 

D. 

De Javasche Bank” 
Pada hari Saptu tgl. 24 Januari 1953, pada saat 

dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, 
Tempat sigaret, Tempat abu, dil. : 

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN ! 

akan diadakannja pameran bone- 
ka besuk hari Kartini tanggal 21 
April jad. 
djauh dari fihak . panitia. diterima 

djam 10.00 — 12.00 siang. 

mana diperingeti berdirinja selama 125 tahun, maka 
Kas-Kas dari jang bertanda tangan 
pada hari itu pun akan tertutup. aa 

Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V. 
Nationale Handelsbank N. V, 
Escomptobank N. V, 
Bank Timur N. vV, 

  

LIM 
dibawah ini 

TOKO MAS SAM LIM 

HING Ie 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. 

  

  

  

      
    

  
  

MATJAM PAMERAN 
BONEKA 

Menjambung . berita tentang 

di Semarang, lebih 

pendjelasan, bahwa pameran ini 
nanti akan dibagi djadi 4 matjam, 
ialah sbb I. Boneka baji beserta 
perlengkapannja: 2. - Boneka ber 
pakaian nasional: 3. Boneka ber 
pakaian internasional dan 4. Per 
mainan kanak2  speelgoed-bees- 
tjes). Kepada chalajak ramai di- 
andjurkan untuk mengikuti per- 
lombaan ini. Keterangan2 lebih 
djauh mengenai soal ini dapat di 
minta di Panitya, alamat Pontjol 
199 saban hari Senin dan Kemis 

Hasil dari perlombaan boneka 
ini akan disambungkan untuk usa 
na2 pendidikan anak2 terlantar. 

SIDANG DPRDS PROPINSI 
DJAWA. TENGAH. 

Dalam sidang DPRDS Prop. 
Djawa Tengah pada ' tg. 21-1 
1953, oleh Seksi2 jg bersangku- 
tan dan panitya jang dibentuk 
oleh DPR telah disampaikan la- 
poran a.l. mengenai keuangan 
Propinsi, jaitu untuk pengluaran 
routine sebesar Rp. 155.943.000.- 
djumlah jang disediakan buat 
werkvoorschot untuk instandhou- 
dend daerah2 Prop. Rp. 36.314. 
000.—: untuk subsidi kepadas Se 
kolah2 Rakjat Rp. 8.500.000.—: 
tundjangan untuk daerah2 Kabu 
paten Rp. 42.925.000, werk- 
voorschot untuk instandhoudend 
daerah2 Kabupaten Rp. 10.275. 
000,—. Selain dari itu, disedia- 
kan pula djumlah uang Rp: 
29.500.000,— untuk usaha2 pem 
bangunan, seperti Sekolah Rakjat, 
Rumah2 Sakit/ Balai Pengobatan, 
pertanian dsb.-nja pula. 

Laporan dari “Panitya Enclave 
telah disetudjui oleh sidang dan 
selandjutnja panitya telah disera- 
hi tugas untuk menjelesaikan soal 
jang bersangkutan. 

Selandjutnja oleh sidang pun 
disetudjui pula untuk membentuk 
kembali Panitia Penjelidik Peru- 
sahaan2 jang terdiri dari 7 orang. 

Pada waktu mal.m harinja si- 
dang dilandjutkan untuk mende- 
ngarkan laporan2 dari Seksi2 Per 
tanian Rakjat, Perchewanan dan 
Perikanan Laut dan hari ini dite- 
ruskan. 

KONPERENSI. 
Pada tg. 26 dan 27 Djanuari 1953 

dalam lapangan politik dan 

tuan Tionghoa Indonesia 
menundjukkan 
golongan minoritet. 

(dalam rentjana tahun 1953 me- 

PENDAPAT P.D.T.E. TJB. SMG. TENTANG PERSATUAN TIONGHOA INDONESIA, Dalam pertjakapan singkat deng- an Mr. Gouw Soei Tjiang, angg. Pengurus P.D.T.I. tjb. Semarang me 
ngenai berdirinja Persatuan Tiong- 
hoa Indonesia di Surabaja baru? ini 
dinjatakan, bahwa perkumpulan itu 
semestinja tidak perlu didirikan. Ka- 
lau sungguh mereka akan berdjoang 

: 
ingin | 

mengisi kemerdekaan Indonesia, se- | 
baiknja memasuki salah satu partai 
politik jang ada di Indonesia. Persa- 

itu hanja 
sikapnja masjarakat 

  
ASRAMA KANAK2 BURUH 

| WANITA DI SEMARANG. 
Menurut keterangan, termasuk 

ngenai soat perburuhan al. di 
Semarang akan dirikan Asrama 
Kanak2 Buruh Wanita jang be- 
kerdja pada paberik2 rokok kre- 
tek ataupun pemintalan benang. 
Beberapa kalangan madjikan jang 
bersangkutan, terutama dari luar 
kota, seperti Surakarta telah me- 
naroh perhatian besar atas ren- 
tjana itu, tetapi fihak madjikan 
di Pelabuhan Semarang tidak be 
gitu memperhatikan. Berapa bea- 
janja untuk mendirikan Asrama 
itu belum didapat keterangan.   

    
  

| HARIAN 
»Suara 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 Masjaraka?” 
dipimpin oleh sdr. Saruhum dan dibantu oleh penulis2 jang ahli 
dan ternama. 

Kirimlah surat pada : 

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

Surabaja 

Til pun Selatan 4369 dan Selatan 925,   Djawatan Penerangan Propinsi Dja-| 
wa Tengah akan mengadakan kon-   

ba Da 

| | Ti Rogers 1 | 

    

INE 

Sat 
— Willie O' Dooley mendirikan hotel di Ghost. Town”. Sekarang 

saja mengerti semua. 

t   
    

perensi dinas di Semarang.     "MLLE ODOOLEY Hana as, 
LVE SEEN EVERYTHING! 

  

  

  

  

   
  

WTS N THROUGH HERE, N 
in RRY 

N 

  

   

-& “ 
WILLIE ,YOU.OLP FAKER, LET 
ME IN/ITS ROY ROSERS/ ROY/ HW. 

Lan aa Pa 2 BEFORE ITS Too 
LATE    

PS 557 GUICK 
mOVER HERE, 

  

     

— Ada apa? 
— Melalui sini, 

belum terlambat. 

— Willie, kau si pembohong tua, 
buka pintu. Saja Roy Rogers. 

— Sst. Masuk!!! 

  

  

K 

  

  
  

Mena CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 
4.54 7.— 9.15 

  

  

Ini Malam Premiere (v. 13t k.) 
Jean Arthur—Leone! Barrymore 

James Stewart — Edn. Arnold —Misha Auer 
Ann Miller — dlm. Frank Capra's 

You Can't Take It With You" 
(Geld alleen maakt U niet gelukkig) 

Bukan melingkan uwang sadja bikin kamu bahagia 
Saksikanlah bagaimana suatu familie dalam beruntunc 

Satu tjerita jang menarik hati penonton! 

Grand 
  

S 

rusri 

REX 5-1-4- (7th 

Hal2 aneh 

Ini malam d. Mm. b. (u. 13 th) Jas 

  

      

“M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, — Semarangi 
Mulai tel. 23 sampai 29 Dja 

153 tida terima tamu. (Kelnar 

Basmilah penjakit susah ini 
dengan obat serasih talah 

BEDAK DAN BALSEM 

Maa ota).   

  

INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA ???!!! 

          

  

PERANG ? 
$ KS Buku:     

Sapta 
. Pudjangga 

Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 
djangga utk. mengetahui hal2 
sebelum terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm) maupun 
Negara dan Dunia umumnja (Macro- 
cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentjari Nafkah, 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia?' akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ Ramalan 
Diojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang 'ini, Ramalan Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. kita alami hari ini: # Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10096 djitu:- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, 
kap benar:- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- pat om PP anna aa dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- an. Dan matjam pengetahuan? lain jg. i i i penduduk di bidononia 1 : Ma an ak ga 

1 buku ukuran besar mestinja ...........i.... 
Harga Reclame utk. sementara : Sean antanakonnen eka conkunkana Luar kota tambah ongkos kirim 1046. 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 
Padan Penerbit : 

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

cIVWAYA 

  

  

Pusat Peladjaran dengan Surat 

"DUNIA . PENGETAHUAN” 

— SAMPURNA— 

Teromol pos 151 SEMARANG, 

  

      

Besok Malam Premiere |ini Malam Premiere (Seg. um.) 
METROPOLE 5.-7.-9. 
Errol Flynn-Olivia De Havilland: Basil 
Rathbone-Claude Rains 

»THE ADV. ROBIN Hoop” 
Copy Baru (TECHNICOLOR) 

    TARILLS! THRILLS! Tapites1 ebagai pe- z 

  

  

Idahsat. 5.-7—9—  RICHARD TODD—JOAN RICE | Gojap dan Ini Malam D.M.B. tu. 17 ch) 
Berbareng WALT DISNEY's STORY OF 4g jandjil... ORION ea aa 

: u 3 H3 Pa 
R 0 Xx 9. i ROBIN HOOD Nun Burt Lancaster— Robert Walker 

115 — 9.15 Color by Technicolor nentjuri- NOLE Joanne Dru—Salley Forrest 
An Kata - en »Vengeance Valley”   

INDRA Ini malam d.m.b. (u. 13 th) 
al Ma Philipina Film Dengan Bahasa 

Siang malam'! 'Sensationil 
ang heibat! ! ! 
2: apn 

(KEBENTJIAN) Technicolor. 

DJAGALAN 7.-9.- (u. 17 th.) 
  

Te 

  pa Indonesia (untuk 13 tahun) 

(OS Three Musketeers IA... 
ROYAL dgn. Cesar Raminez — Tessie — Martiner— Oscar Marene 

515: «115. 0.15 Norma Valles — Fred Montilla — Myrna Delgado 
Pn 33 MENARIK — HEIBAT — MENGGEMPARKAN! 

Budi Mulia" 
film Malaya terbesar! 

  

Besok malam premiere 

Royal 
  

  

Roy. Tjepat2 se-   
  

MAAN 

    

Bantulah P M. 1   ni malam pengh. : 5.-7.-9.- 

Betty Grable-Dick Haymes 

5 | PHONE 206 Suatu Romantic Comedy film produksi 20th. 

Film Tiongkok p mentereng 
sedari hikajat Dag 
&»TEARS OF THE 

YANGTSE“ 
Sabar!! Sedikit hari !!! »Shocking . 
Samson and Delilah" Miss“Pilgrim"") 

| ——— — Muai tgl, 22 Djanuari s/d, 28 januari 1969 — 
U P Loretta Young dan Joseph Cotten 

Theater 

tete. HALF ANGEL in TECHNICOLOR 

  
angn gemar, 

      

  

Cent: Fox |     
Pertjetakan Smg, No, 584/11/A/ 118 

Has 
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