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" M. S. 

kan tidaknja program bant:. 
luar negeri adalah tergantung 
antjaman Sovjet. 

Wiley menerangkan 
a Stassen be 

  

kan, bilam: Kanan ag 
dapat menghentikan ba 
kepada luar negeri. 

T : . Sr 

Stassen menjataka: bahwa ia 
membutuhkan Tg 
sebelum ' dapat mengemukakan 
pendapat2 dan andjuran2-nja me 
ngenai budget bantuan luar ne- 
geri. j , 

Mengenai besar dan  Juasnja 
program bantuan luar negeri jg 
akan datang, Stassen kabarnja me 
njatakan, bahwa bantuan itu ha 
rus seketjil mungkin, akan tetapi 
dalam pada itu tjukup untuk me 
wudjudkan tudjuan2 politik Ame 
rika Serikat. : Ita 

la tidak mau membitjarakan 
angka2 jang diusulkan oleh bekas 
presiden Truman, jaitu jang me 
liputi djumlah sebesar 7.600.000. 
000 dollar, sebelum mempeladjari 
soalnja dengan masak2. 

Achirnja Wiley menjatakan, 
bahwa bagaimana djugapun hal 
nja, Stassen telah berdjandji akan 
mengadakan pengurangan? dima 
na mungkin. (Antara) 

  

Akan Di- 

Bantuan Amerika Utk | 

KETUA panitia 
perhub: | luar negeri Senat | 
Amerik: Ikat, ag Wi- 

ha" Stassen, jang seperti | 
etah | mendjabat dek. 

A. dalam pemerintah 

nerangkan dalam sidang tertutup 
tsb., bahwa soal dihapus 

   

  

kepa.. .| 

  

   

kt. “g pandjang | 

  

  

jang sudah lama. 
Domingo Ketua 

    

“ Aduieks,. 
Sebenarnja RRT Mau Te- 
rima Usul India Menge: 
nai Korea: Tetapi Diha- 
lang Halangi Russia? 

Harian ,,Ouick” jang terbit di New 
York hari. Rebo mengabarkan bah- 

,wa kementerian luar negeft Amerika 
Serikat mendapat. keterangan2 setja 
(ra rahasia jang membuktikan bahwa 
Republik Rakjat Tiongkok mau me 
nerima baik usul India mengenai ger 
tjatan sendjata di Korea, akan ter 
pi dihalang-halangi olah Sovjet Uni. 
Dikatakan lebih landjut bahwa dalam 
musim- rogtok jang lalu Tiongkol 
hampir2 menerima baik usul2 Indi 
mengenai “gentjatan 'itu dan bahwa 
perdaha menteri RRT Chou En Lai 
telah P p3 EM 'tahukannja hal 'itu ke 
pada“ safdbesar India di Peking. 
Akan tetupi ketika diketahui oleh 
Moskow, menteri luar negeri Rusi. 
Andrei Vishinsky bikin ribut. Kep. 

  
  da Perserikatan Bangsa2 ia mene- 
rangkan bahwa usul India tidal 
mungkin diterima oleh RRT dar 
RRT kabarnja terpaksa berdiri dij: 
hak Rusia. (UP — Aneta). 

  

Gigi Emas Sbg 
 Tanda-Pangkat”- 

Dim" Organisasi M.M. Compleks Ber- 
gigi-EmasEmpat BerartiPangkat Majoi 
Sebuah Surat-Perintah Gerombolan Dimaksudkan Sbs 

Psychologische Zet Utk Bingungkan Rakjat 

DITEMPAT PERTEMPURAN antara pihak Mobiele. Briga 
de melawan gerombolan bersendjata dari Merbabu Mer om 
pleks disekitar Pringsurat, kabupaten Temanggung, jang terdjadi 

intah dari pihak gerombolan jang ditanda-tangani oleh Cdt. 
se Urip dengan stempel merah ditengah-tengah bintang dengan di 
beri angka 17. Surat perintah tsb. berbunji sbb.: »Supaja pasukan 
lekas sampai di Sumbing Selatan 447 X O1 dirumahnja S.I. dgn 
membawa bekal dan mendjalankan kewadjiban dalam perdjalanan 
ke Djawa Barat. Di Djawa Barat pemerintah sedang mengadakan 
pembersihan Darul Islam, kesempatan itu dapat dipergunakan un 

Demikian bunji surat perintah tsb. tuk turut membersihkan”. 

i Kom 

dan “surat 

Djepang Meras 
Dalam ,.Perang Sjaraf” Terhadap 

: Negara? Asia-Tenggara 
Djepang Mukanja Manis Tetapi . . ... 

aa Pan 

i 

“KEDATANGAN MISSI goodwill Djepang di Manila ketika ma- ! 
lam Kemis jl. telah menimbulkan perhatian lagi terhadap suatu soal 

Demikianlah tulis koresponden AFP di Manila, Juan 
Y missi tadi, Chojiro 

. jam keterangan jang penting, jaitu: s 
(1 Soal penggantian kerugian perang sekarang sudah ,mentjair” 

sedemikian, hingga negara2 penuntut sanggup berunding dengan Dje- 
pang. Kuriyama tak hendak menjebut-njebut nama negara penuntut 
jang dimaksudkannja tadi, tapi dikatakannja bahwa negara jang di- 
maksud tadi, sekarang kurang keras pendiriannja. 

Kuriyama, telah memberi 2 ma- 

|  Kalangan2 jang dapat mengeta- 
hui mentafsirkan pernjataan tadi 
sebagai petundjuk, bahwa Kuriya- 

ma menduga Djepang sudah mulai 
menang dalam perang urat sja- 
raf” ini dan bahwa lama-kelamaan 
negara2 penuntut akan. tunduk 
Dataran Djepang terhadap pasal 
14 dari perdjandjian ' perdamaian 

'San Francisco. 
2. Pembesar? Djepang sebagai per 

tjobaan telah menjediakan uang 

sebanjak 20.000.000.000 yen untuk 
keperluan pembajaran pengganti 

kerugian dalam satu tahun, dalam 
bentuk djasa2, kepada segala nega 
ra penuntut. 
Berdasarkan koers sekarang ini, 

maka 20.000.000.000 yen hanja lebih 

sedikit dari $ 57 000.000. 

»Muka Djepang manis, tapi...” 

Para penindjau jang memperha 

tikan keterangan? Kuriyama tadi 
melihat suatu negeri Djepang jang 

memperhitungkan setjara teliti ka 

taZnja serba manis, tetapi hatinja 
hati-jang takmengenal ampun da- 

lam hal menuntut semurah?2nja. 

Adalah suatu kenjataan, kata 
kalangan tadi, bahwa hampir se- 

mua pembesar Djepang dengan mu 
dahnja pandai menjatakan simpati 

dan merasa menjesal kepada nega 
ra2 penuntut, minta ampun dan 

berdjandji akan bajar pengganti ke 

rugjian perang, setiap kali soal ini 

dikemukakan. 

.sDjepang main anak ke- 

tjil jang dimandjakan,, 
Para penindjau tadi seterusnja 

mengatakan, bahwa menurut duga- 

SMG, DIUMAAT 23 DJAN 1953 

Pimvinan PN. | 

'PN.I. (Pia). 

  
an mereka Djepang pegang 3 ,,troef   
Kaart”: 

1. Pasal 14 dari perdjandjian Sar 
Francisco, jang mewadjibkan mer 

bajar pengganti kerugian perang 
hanja dalam "bentuk djasa2 sadja 
tetapi hanja dalam djumlah2 sadj: 
jang tidak akan merugikan ekor 

m1 Ujepang. 
2. Adanja sokongan dari Amerik 

hingga didalam persekutuan du 
nia bebas” terhadap Sovjet Uni it 

Djepang wmendjalankan perana 
sanak ketjil jang dimandja-mar 

- Jiakan”.. Djepang sadar bahwa: 
Senting sekali artinja bagi perta 
Manan Blok Barat di Asia, hingg 

Djepang - mengeruk segala keun 

tungan jang bisa diperolehnja da: 

kedudukan ini. : 
Tutapi dalam pada tu djangar   

Menurut keterangan pihak res 1426, jang dipimpin bekas sersan 
mi di Kedu, surat perintah tsb. 
asalnja dari komandan pasukan 

la kemerdekaan 17 Agustus 1945 
No.S. 33/K. Djen. Sudirman”. 

'" Kalangan resmi tsb. menduga su 
|. rat perintah itu mungkin hanja 

suatu psychologische zet sadja, 
untuk membingungkan pendapat 
umum. Tetapi jang terang, gerom 
bolan dari M.M. Kompleks bu 

    

kan berasal dari bekas bataljon | 

  

2000 Wanita Dan Anak? 
Tewas 

Akibat Serangan2 Di Ham- 
hung 

Radio Peking dalam siaran pada 
hari Kemis mengatakan bahwa meri 
am2 pendjaga pantai Korea Utara 
pada hari Selasa jbl. telah berhasii 
dengan tembakan-2 menenggelamkan 
sebuah kapal penjapu randjau PBB 
.di dekat pantai Timur Korea. 

Dikatakan djuga bahwa meriam2 
penangkis serangan udara kepunjaan 
pihak Utara telah dapat menembak ' 
djatuh 8 buah pesawat dan merusak , 
3 buah pesawat lainnja  kepunjaan 
PBB pada hari Rebo jbl. 

Achirnja radio Feking mengatakan 
bahwa serangan pesawat2 B-29 pi- 
hak PBB pada malam Rebo diseki 
tar Hambung telah “menimbulkan 
korban 2000 orang wanita dan anak- 
anak tewas. 

  

Tjarilah Dimana 
Chandra Bose! 
Mohamad Abu Nohr anggota 

oposisi dewan perwakilan rakjat 
India, hari Rebo mengadjukan 
mosi jang mendesak kepada peme 
rintah India supaja melakukan 
usaha2 untuk mentjari Subbas 
Chandra Bose pembangun tentara 
kebangsaan India jang bertempur 
disamping Djepang dalam perang 
dunia kedua. Ia mengandjurkan: 
supaja Bose ditjari diluar negeri, : 
terutama di Tiongkok, Sovjet Ru | 
sia, Taiwan dan didaerah2 sekitar 

'Konperensi Sosialis 
orang di India tidak pertjaja bah | 

nja. : 
Nehru memandang perlu ditja 

rinja Bose, oleh karena umumnja 

wa ia sudah mati. 
Sementara itu pada tg. 23 Dja 

nuari ini akan diletakkan batu 
pertama dari tugu peringatan 
Chandra Bose jg akan didirikan 
dekat djembatan Howrath jang 
terkenal dalam kota Calcutta. Per 
letakan batu akan dilakukan oleh 

kenal jang mewakili India dalam 

jang dinamakan ,,pasukan pembe | 

major Supadi itu. 
Menurut laporan jang diterim: 

pihak resmi gerombolan itu ber 
maksud menudju kedaerah Peka 
Jongan dengan melalui Kompleks 
Sumbing, Sindoro dan Dieng. D. 
Djawa Barat mereka akan meng 
gabungkan diri dengan gerombc 
lan jang bersamaan ideologinja. 
Dapat ditambahkan, bahwa menu 
rut keterangan jang didapat ,.An 
tara” dari beberapa sumber lain. 
pada waktu gerombolan, jaitu tg. 

| H-1, dari djurusan Timur ke Ba 

“rat menjeberang sungai Progo 
didaerah ketjamatan — Windusari 
Magelang, ada beberapa orang 

: penduduk jang melihat, bahwa ge 
| rombolan tsb. membawa sedjum- 
lah besar uang kertas dari lima 

. ratusan. : 

Apakah hal ini ada hubungan 
nja dengan sedjumlah uang ker 
tas dari limaratusan jg dihambur 
hamburkan  disepandjang djalan 
didesa Bangsri Brebes -beberapa 

, hari jang lalu, masih dalam penje 
| kdikan jang berwadjib. 

. Atas pertanjaan, pihak resmi 
membenarkan berita2 jg tersiar di 
Magelang, bahwa gerombolan 
M. M.-Kompleks mempergunakan 

| tanda pangkat bukan sematjam 
embleem, tetapi dgn...... 
emas! Misalnja seorang jang me 
makai 4 gigi emas  mempunjai 
pangkat ,,major”, 3 ,,kapten”, 2 
.letnan” dan 1 ,letnan muda”. 
Gerombolan jang djumlahnja le 
bih kurang 300-orang, sekarang 
sudah terpetjah belah dan terse- 
bar didaerah2 keresidenan Sema- 
rang, Surakarta dan Kedu Utara. 
Dalam gerakan operasi jang di 
pimpin oleh Mobiele Brigade Be 
sar Djawa Tengah beberapa hari 
jang lalu, telah diperoleh hasil 

. baik, beberapa puluh 
| gerombolan tertangkap dan mati. 
Sendjata2 kepunjaan anggauta 
Mobiele Brigade jang terbunuh 
bersamaan waktunja dengan ftja 
mat Pakis Magelang dalam bulan 
Nopember 1952, sudah dapat: di 
rampas kembali. (Antara) 

f 

(- RADIO PEKING menjatakan da 

ilam siarannja pada hari Kemis, bah 
.wa ,di Asia tidak ada tempat bagi 

sosial demokrasi 
' mergchianat itu.” 

Dengan mengutip suatu karangan 

sosialis Asia di Ra- 

Kanan kedjahatan2 perang di (ta penipuan setjara litjik untuk me- 
okio. 

# 

... 

  

redakan badai kemerdekaan  nasio- 

gigi | 

anggauta ' 

lah dilupakan, bhw Djepang mem- 
butuhkan Asia Tenggara pula. 

3. Djepang memang benar mei 

hutuhkan bahan2 mentah Asi: 

Tenggara akan tetapi Asia Tengg: 
re. hanja dapat »ikut melin 

dungi” perindustrian Djepang sa 
Gia ,,Belilah ditempat jang men 

Gjnalnja paling murah”, kata suat 

sembojan ekonomi. Sebagai tjonto 

dapat-dikemukakan industri texti 
Lancashire, Inggris, jang tak kua 

'agi melakukan persaingan terha 

dap textil2 murah. 

Demikianlah a.l. 
Domingo. (Antara). 

tulisan Juar 

Grotewohl 
Akan Tergelintjir Dari 

Kedudukannja ? 

KAUM KOMUNIS di Djer- 
man Timur achir2 ini mengambil. 
sikap demikian kurang hormatnja 
terhadap perdana menteri Otto 
Grotewohl, sehingga keniataan ini 
mungkin berarti suatu petundjuk 
bahwa bekas sosialis ini akan di- 

-djatuhkan dari kedudukannja da- 
lam rangka aksi pembersihan jg 
dewasa ini kian bertambah luas 
didaerah pendudukan Sovjet Ru- 
sia di Djerman Timur, demikian 
diberitakan oleh United Press 
dari Berlin. 

Grotewohl adalah satu2nja ang- 
gota politbiru partai komunis d! 
Djerman Timur jang tidak menda- 
pat kursi terhormat — jaitu dibaris- 
an paling depan — ketika Rebo ma- 
lam dilangsungkan rapat besar par- 
tai komunis di Berlin Timur untuk 
memperingati tjukup 29 tahun 
mangkatnja Lenin. Dari gambar? 
jang disiarkan dalam harian? di 
Djerman Timur pada hari Kemis 
ternjata bahwa Grotewohl tidak tu- 
rut hadlir, peristiwa mana ada!ah 
sangat menjolok mata. Kursi jang 

ibiasanja disediakan untuk perdana 
menteri Grotewohl, jatu ditengahnja 
kursi presiden WilheiIm Pieck dan 
kursi wakil perdana menteri  me- 
rangkap sekretaris-djenderal — partai 
komunis, Walter Ulbricht,  ternjata 
ditempati oleh Hans Jendretsky, ke- 
tua tjabang partai komunis di Ber- 

  
lin. (Aneta)). 

nal di Asia jg terus-menerus bergo- 
lak itu. 

Dikatakan, bahwa konperensi itu 
Eropa jg bersifat menggambarkan usaha kaum sosial Ika untuk membelokkan 

|demokrat Inggris untuk, dengan me 
|lalui suatu konperensi, mempersatu- | 
kan berbagai-bagai partai sosialis | 

'jg termuat didalam harian ,,Kwang- (dari negara2 Asia, untuk kemudian 
Ta . (ming”, Radio tsb. menjatakan, bah- j menempatkan 

dr. Radha Binod, ahli hukum ter | wa konperensi 
Ingoon baru2 ini adalah melulu sua 

ingawasan sematjam sosialis interna- 
sional. 

Dibawah kedok 

mengenai tjara2 menentang 
pembitjaraan2 

system 

| Madras dalam bulan Maret atau 

| jang 

    

   

  

       
   

     
    

   

i BTjalon Menteri Pe- 
nerangan? 

'MENGENAI "eren berita ten-| 4 
tang pentjalonan anggauta Dewan 

inai Sophian se- 
bagai menteri penerangan, Sidik Djo- | 
josukarto, ketua Dewan Pimpinan | 
PN, menerangkan bhw dg. dewan | 
pimpinan masih akan menindjau si- 
apa jang akan menggantikan kedu- 
dukan wenteri penerangan Mononutu 
jang telah ditjalonkan mendjadi duta 
di Peking sebagai pengganti S. Ma- | 
ngunsarkoto j telah menolaknja. 
“Atas pertanjaan siapakah oleh 

PN. akan ditjalonkan untuk men- 
teri penerangan, Sidik belum berse 
dia menjebut nama2 hanja dikatakan 
bahwa hal ini akan ditindjau lebih 
duu oleh Dewan Pimpinan sedang- 
kan lowongan menteri penerangan | 
itu tetap akan diisi oleh anggota2 | 

  

  

Kalla : 

di Dalam pemilihan 
umum di musim dingin jang lalu 
kaum Komunis telah memperoleh 4i 

kursi di daccah Andhra, sedangkan 
Kongres memperoleh 43 kursi. 

negara jang berbitjara bahasa Te- 
legu bagi rakjax Andhra. 
Lawan kaum Komunis adalah par- 

| tai sosialis Praja (gabungan partai 
sosialis dengan partai Kisan Maz- 

' door Praja (K.M.P.). 
Dalam pemilihan umum tadi kaum 

K.M.P. 20 kursi. 

Untuk memperoleh kekuasaan, 
ketiga partai jang penting itu 
akan berusaha mendapatkan so- 

dan partai Krishak Lok (partai 
rakjat tani) jang menduduki 15 

duduk dalam dewan 
Madras. Tetapi djika 
Andhra memisahkan diri 

negara | 
dari 

April jang akan datang, 
mereka akan merupakan dewan: 
legislatif Andhra jang pertama 
sebelum diadakan pemilihan baru. 
Pemerintah Andhra akan ber- 

dipimpin oleh partai Komunis 
atau oleh partai sosialis Praja. 

Faktor politik penting dalam 
Uni India. 

Pembentukan negara Andhra 
luasnja 67.000 mil pesegi 

dan mempunjai penduduk 20 dju- 
ta adalah hasil agitasi selama 

40 tahun. 
Seperti telah diberitakan, pem- 

bentukan negara Andhra telah 
diumumkan setelah Potti Srira- 
mulu meninggal dunia sebagai 
akibat puasa selama 58 hari de- 
ngan maksud memperkuat tuntu- 

tannja jang menghendaki pem- 
bentukan negara Andhra. 

Negara Andhra, mendjadi ne- 
gara Komunis atau tidak, tentu- 

“lah akan merupakan faktor poli- 
tik jang penting dalam Uni India 

Andhra adalah lebih besar dari 
pada Assam atau Orissa. Daerah 
itu kaja dengan bahan2 menta? 
seperti timah dan perak. Pan- 
djang perbatasannja adalah 500 
mil, membentang di pantai Timur 
India dari Orissa hingga hampir 

kota Madras. (Antara). 

Andjuran 
Agus Salim 

Peladjarilah Perbendaha- 
raan Kebudajaan Jg Kini 

Tersimpan Di Musea 

Hadji Agus Salim, atas unda 
ngan Jajasan Kerdjasama Kebu- 
dajaan di Amsterdam Rebo ma 
lam mengadakan tjeramah dide 
pan sehimpunan para undangan, 
antara lain hadir profesor Wert- 
heim, Baschwitz dan Galestin. 
Demikian ,,Antara” dari Amster 
dam. 

Hadji Agus Salim  mengurai- 
kan pendapatnja tentang kerdja- 
sama kebudajaan itu, dan ia me 
ngandjurkan Supaja orang suka 
membongkar lagi, dan memberi 
kesempatan untuk mempeladjari 
perbendaharaan kebudajaan - ten 
tang Indonesia dan Islam jg kini 
dipendam sadja di perpustakaan 
dan museum Leiden. 
...Atas nama prof. Pijper, ketua 
Jajasan Kerdjasama Kebudajaan, 
Verhoeven berdjandji akan mem 
berikan bantuannja kepada mak   

  

sud jang baik ini. 

Asia Hanja Suatu Penipuan? 

  

Negara Kominis Je | 
Pertama Di India?! 

Negara baru Andhra ' jang akan 
dibentuk tahun ini, mungkin akan| 
“mendjadi negara Komunis jang per- 
| tama India. 

jan 
Semendjak itu kaum Komunis ma-| 

kin populer karena memperdjoangkan | 

sosialis memperoleh 6 kursi dan: 

  

kongan 19 anggota tak berpartai | 

kursi. Kini mereka itu semuanja | 
legislatif |” 

  

    tjorak pemerintahan koalisi jang | 

NGGAUTA S.P. S. 

senam mma ann— 

f 

s 

Hata, Menteri Kesehatan Leimena 
Suroso. Hadir pula dalam sidang 
sat Sosrodanukusumo. 

Keterangan jang diberikan oleh 
perdana menteri Wilopo itu mema-: 
kan waktu kira2 25 menit lamanja. 
|Sesudah ini rapat kemudian dischors 
sepuluh menit lamanja, sesudah ma- 
a kepada “anggota2 parlemen dibe- 
rikan kesempatan untuk mengadju- 
kan pertanjaan2. Keterangan jang 
diberikan Wilopo itu bersifat infor- 
matoris dan mengenai soal ini tidak 
diadakan perdebatan. Mengenai ke- 
terangan ini beberapa “anggota ha- 

»
 

orang anggota . telah 
empergunakan kesempatan untuk 

mengadjukan pelbagai pertanjaan2, 
ng pada pokoknja berkisar diseki- 

penangkapan? anggota? parle- 
men, turut sertanja tentara dalam 
demonstrasi, mosi Manai Sophiaan, 

tang ada tidaknja coup atau per- 
jobaan coup, dan soal? lainnja jang     

  

berhubungan dengan tiu. Sebahagi- 
dari pertanjaan2 itu telah didja- 

baru wab. Dan sebahagian lagi 

  

Pakan didjawab nanti dalam -perte- 
Imuan lain, jang akan diadakan lag 
antara pemerintah dan parlemen, de 

LEAN kian keterangan? 
P.I.-Aneta. 

jang diperolel. 

(8 Laras pertanjaan seorang anggora, 
pakah pada tgl. 17 Oktober itu ade 
, ee, 

   

masih belum bisa terdjawab, karenu 
pemeriksaan belum selesai dan ha- 
kimlah nanti jang bisa menentukan 
apakah ada tidaknja coup atau per- 
tjobaan coup itu. 

Katanja, Wilopo djuga menerang- 
kan, bahwa- segala soal2 jang berhu: 
bungan dengan peristiwa 17” Okto- 
ber itu sudah ada dalam tangan 
Djaksa Agung, jang masih terus 
mengusut soal ini. 

Menurut sumber tsb. djuga oleh 
perdana menteri diterangkan,  bah- 
wa pemerintah telah" mengetahui 
bahwa pada tgl. 17 Oktober itu 
akan diadakan demonstrasi, tetapi ti- 
dak diketahuinja, bahwa demonstra- 
si-itu akan disertai dengan hal2 lain- 
nja seperti pemasangan meriam, 
penangkapan2 dil. . 

Meosi Sophiaan akan dibi- 
tjarakan tersendiri. 

Ada anggota jang bertanja ba- 
gaimana sikap pemerintah terha- 
dap mosi Manai Sophian., Perta- 
ajaan ini katanja, didjawab bah- 
wa Pemerintah bermaksud untuk 
membiijarakan soal mosi Manai 
Sophian itu tersendiri dengan 
parlemen, terlepas daripada ma- 
salah perisiiwa 17 Oktober. 

Selandjutnja didapat keterang- 
an, bahwa ada jang bertanja, apa 
kah adalah demonstrasi 17 Okto- 
ber itu, tentara terbawa atau mem 
bawa. Menurut sumber tersebut 
perdana menteri mendjawab: ,,sa- 
ma-sama”. 
.Djuga katanja ada jang mena- 

njakan, konsensi apakah jang 
diberikan oleh pemerintah kepada 
menteri2 PSI, sehingga ketika 
menteri pertahanan Hamengku 
Buwono keluar, mereka tidak dja 
di meletakkan djabatannja. Kata- 
nja d,awabanja “ialah, bahwa ada 
perbedaan faham antara Sultan 
dan menteri2 PSI. Sultan - Ha- 
mengku Buwono sama sekali ti- 
dak menghendaki, walaupun satu 
menit, djikalau Warouw meme- 
gang djabatan Panglima TT VII. 
sedangkan menteri2 PSI setudju 
djikalau overste Warouw meme- 
gang djabatan itu sebelumnja kol. 
Sadikin memegangnja. 

Selandjutnja P.I.-Aneta  men- 
dapat keterangan, bahwa soal 
kedudukan KSAP Djenderal Ma 
jor Simatupang, dan Sekretaris 
Djenderal Kementerian Pertaha- 
nan sama sekali tidak disinggung- 
singgung. 
Sementara itu ,,Antara”  kabar- 

kan: Suara2 jg dapat tertangkap dari 
    

kolonial, dan menghapuskan kapita- gogi Attlee, matipun sandiwara anti 
demokrat 

usaha2 mere- 

lisme, kaum sosial 
gris itu menjiasatkan 

ruh gerakan2 kemerdekaan 
nal dan demokrasi di Asia dibawah 
kekuasaan kaum  imperialis, dan 
maksud ini ditudjukan untuk mem- 

gris/Amerika diberbagai-bagai nega- 
ra Asia. Demikian Radio Peking. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
sbaik kegiatan2 rahasia dan dema- 

u aa en PE 

Lambang Kebudayaan Indonesia 

Kam Patwasessch Cenootsehap 

yan Kunttenan Walanschappen 

Ing- | Sovjet dan anti-komunis jg dimain- 
kan oleh badut2 fascis Yugoslavia, 

dan mena- tidak mungkin dapat mentjegah ter- 
nasio- |djadinja pertentangan dan perpetja- 

han setjara terang-terangan - antara 
anasir2 sosialis kanan dari negara? 
kolonial dan kaum sosial demokrat 

mereka dibawah pe- perkuat pemerintahan kolonial Ing- | dari negara2 imperialis. 
Gagalnja usaha Attlee adalah sua 

tu hal jg sudah terang, kata Radio 
Peking selandjutnja. Rakjat Asia de 
ngan latar-belakangnja jg penuh ds 

  
  

deh 

    

  

   
TAHUN VII No. 278 

ISoal Ada Atau Tidaknja ..Coups 
|(Hakim-lah Nanti Jg Akan Memutuskan — Soal 17 

Okt. Sudah Ada Ditangan Djaksa-Agung 
, Mosi Manai Sophiaan Akan Dibitjarakan Tersendiri 
-— Wilopo Berikan Keterangan Jg Bersifat Infor- 

matoris Mengenai 17-Oktober Kepada Parlemen 

.. SETELAH PARLEMEN pada hari Kemis malam dalam 
Sidang terbuka selesai membitjarakan rantjangan undang-undang 
“kesehatan, maka sidang kemudian dilandjutkan dengan pintu 
tertatup untuk mendengarkan keterangan pemerintah ' mengenai 
|soal2di sekitar peristiwa 17 Oktober. Dalam sidang ini jang diha- 
diri oleh 138 orang anggota hadir perdana menteri Wilopo, wakil 
perdana menteri Prawoto, menteri Kehakiman Lukman Wiriadi- 

dan Menteri Urusan Pegawai 
itu kepala djawatan reserse pu- 

La gi Andju- 

ran Utk Pakai 

Serdadu Asia 
LETNAN DJENDERAL Albert 

C. Wedemeyer pada hari Rebo ber 
seru supaja Amerika mengadakan 

politik ,,perang dingin” baru dgn 
djalan membentuk pasukan? darat 

dari bangsa Asia manapun sadja 
jang bersedia bertempur untuk ke 
merdekaannja”, termasuk bantsa? 

Djespang, Tiongkok Nasionalis dan 
bangsa2 lainnja di Timur Dekat. 

Menurut Wedemeyer, adalah kewa 
djiban para ahli negara untuk me 
negaskan, bahwa Amerika tidak 

bermaksud untuk selamanja terus 

membiarkan Sovjet Russia menjim 
pan pasukan? mereka sendiri dan 

memaksakan Amerika mengguna 

kan pasukan?2nja. 

Wedemeyer. jang terkenal karena 

laporannja tentang Tiongkok, me 

njatakan bahwa »Saat un- 

tuk memulai politik baru ini di Ko 
rea adalah sekarang ” Menurut We 

demeyer ia jakin bahwa bangsa2 

Djepang dan Philipina dengan 
senang hati akan menggabungkan 

|diri dalam perdjuangan bersama 
| melawan agressi komunis.” 

Djenderal Wedemeyer jang mem 

beri andjuran itu ketika berbitjara 

dimuka perdjamuan tahunan Lem 
baga Pertanian negara bagian New 
York menjatakan pula, bhw: pert? 
ma, ia menjetudjui dihentikannja 
segala bantuan kepada negara2 jz 

berdagang dengan RRT, dan ke 

dua, ia tidak pertjaja bahwa Ame 
rika harus memberi bantuan mili- 

ter dan ekonomi kepada Yugosla- 

via — Tito. (Antara). 

128 971 Orang 

  

| KOoup” atau 'se-tidak2nja ada nper- Djumlah Korb Ame- 
4 EP dana: menteri aa & 5 3 : 

menurut S r keterangan Pl-Ane-| rika Di-Korea-- 
ta — mendjawab , bahwa soal in Menurut pengumuman — kemente- 

rian pertahanan Amerika Serikat js 
dikeluarkan pada hari Rabu, dalan 
waktu seminggu jang terachir in' 

djumlah korban Amerika Serikat & 
medan pertempuran Korea mening:- 
kat dengan 250 orang. 

Menurut tjatatan jang diumumkar: 
pada hari Rabu itu, djumlah korbar 
seluruhnja ada 128.971 orang, terme 
suk 20.362 orang jang tewas, 9559 
orang jang luka2 dan 13.013 oran: 
jang hilang dalam pertempuran. 
  

beberapa anggota parlemen menje- 
but-menjebut, bahwa dalam sidang 
semalam 8 anggota memadjukanr 

pertanjaan2nja, jang antara lain dja- 
wabannja akan diberikan -pada lain 
waktu. 

Seorang anggota jang rupa?nja ti- 
dak puas dengan keterangan peme- 
rintah itu, waktu keluar berkata: 
,Geen nieuws van het West- 

front”,  lainnja pula mengatakan: 
sLebih banjak jang sudah disiarkan 
di s.s.k.”. Seorang lagi mengatakan: 
»kueh basi”. 

Hadlir 138 anggota, P.M., Wakil 
P.M. dan Menteri2 Suroso, Mr. 

  

  

Edisi SORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR     

  

  
  

tua Konp. 

Resepsi Komp. 
Ecafe ) 

  

AN 

Pada .hari Senen jl. di "Hotel Homann, Bandung, telah diadakan. ma- 
lam resepsi berkenaan dengan adanja konperensi ECAFE 
ngin tadi. Tampak menteri Perhubungan 

| sedang bertjakap2 dengan wakil In dia, Lokanatahn jang mendjadi ke- 

Ecafe tersebut. 

dikota di- 
Ir. Djuanda dengan njonja 

  

Gerombolan Menje- 
rang Kemusu 

A. W. Ditembak Mati Dan Rumah- 
nja Dibakar 

Drama Ngeri Menimpa Keluarga Hardjowijanto 

Oleh: Wartawan Kita Di Solo 

PADA HARI KEMIS kemaren, residen Surakarta dengan disertai 
oleh bupati dan kepala2 djawatan di Bojolali telah datang didesa Ke- 
musu, kawedanan Wonosegoro, Bojolali, berhubung 
peristiwa jang menjedihkan didesa tadi sebagai akibat serangan 
bolan. Mengenai kedjadian jg. ngeri ini, wartawan ,,Suara Merde 

“Solo mendapat keterangan2 sbb: Pada hari Rebo sore. sekira diam 17.30 
rumah asisten wedana Kemusu, sdr. Danuatmodjo, telah didatangi oleh 
grombolan sebanjak kurang lebih 47 orang. Semuanja bersendjata dan 
berpakaian seragam, mirip dg. uniform Mobiele Brigade Polisi Dg. tiada, 

terdjadinja " suatu 

@rom- 

berkata apa2, asisten wedana Danuatmodjo dan seorang tukang kebon- 
nja bernama Kardji telah ditembak mati ditempat itu djuga. Belum puas 

hangus. 

Kemudian grombolan terus me- 

nudju kerumah seorang pendudu! 

bernama Hardjowijanto, Hardjowi- 

janto bersama 3 orang anaknja se: 

ta seorang pelajan ditembak pula 
Ketiga anaknja ini ialah sdr2 Kali- 
Garwito, seorang pemuda umur 21 

tahun dan murid dari SMA ,,Sis- 

wa” Solo, adiknja perempuan ber- 
nama Gijah umur 18 tahun dan St 

teki murid S.MP. Solo umur HH 

tahun. Akibat tembakan ini 
sdr... 'Hardjowijanto, Suteki dar 

pelajan Painah mendapat luka2 

berat, sedangkan sdr Kalidarwito 
serta Gijah meninggal dunia pada 

“Saat itu djuga. Setengah djam kemu- 
dian grombolan meninggalkan de- 
sa Kemusu dengan meninggalkan 
sebuah plakat jang ditulis dengan 
tangan. Plakat ini berisi suatu per   Lukman dan Leimena. (Antara). ingatan terhadap fihak polisi dan 

  

orang pula di Djerman Timur dan 

Perdana menteri negara bagian 
Djerman Barat Hessen, 

vember j.l. mengatakan dimuka : 
tjorong radio, bahwa Djerman 
Barat merupakan suatu ,,rimba, 
dalam mana dengan suburnja 
hidup agen2 dan kontra-agen, 
organisasi2 jang berkedok dan 
organisasi2 lainnja jang djuga 
berkedok, untuk membuka kedok 
organisasi tersebut dimuka tadi”. 
Beberapa diantara negara2 jang 
menduduki Djermanlan jang ha- 
rus pikul tanggung-djawab akan 
pertumbuhan ini, kata Zinn. 

Zinn adalah jang pertama kali 
jang mengetahui adanja suatu   organisasi Partisan anti-Sovjet, 

ngan perdjuangan kemerdekaan na- 
sional dan keadilan sosial akan ber 
diri serentak menentang  di-import- 
nja sosial demokrasi dari Eropa, jg 
telah ternjata mendjadi alat mono- 
poli jg rongsok dari kapitalisme. De 
mikian Radio Peking. 

Achirnja dikatakan, 
lusi2 jg diambil dalam 
Rangoon itu disusun dibawah pe- 
ngaruh kaum sosial demokrat Ing- 

bahwa reso- 

konperensi   kris dan Perantjis dan anasir2 fas- 
cis dari Yugoslavia. (Antara—UP). 

Djerman ,,Rimba Ma- 
taa Dan Saboteurs” 
DI DJERMAN terdapat lebih banjak mata2, saboteur 

sasi2 gelap daripada dinegeri manapun djuga, 
Frankfurt. Seterusnja diterangkan kepada wartawan ,,Reuter” Jack Hen- 
ty, bahwa disatu pihak Inggeris, Perantjis dan 
di Djerman Timur, dan dipikak lainnja Sovjet Uni mempunjai orang2nja 
di Djerman Barat. Pemerintah Djerman Barat 

dan organi- 
kata pihak Serikat di 

mempunjai agen? 

mempunjai ,.beberapa” 
pemerintah Djerman Timur di Djer- 

man Barat. Disamping itu, agen2 jg. bekerdja bagi berbagai negara Ero- 
pa Timur beroperasi di Djerman Barat, 

oleh pembesar: jang disokong 
Georg Amerika di Djerman. Diserukan 

August Zinn, ketika bulan No-jnja supaja pemerintah pusat dx 
pemerintah2 daerah dengan sa- 
ngat minta kepada negara2 jan: 

menduduki Djerman, supaja me 

reka memberi djaminan, bali 
mereka tidak “lagi akan baja 
uang asing kepada organisas. 
rahasia Djerman. 5 

Selama 2 tahun jl. ini, teruta- 
ma sesudah petjah perang Korea 
banjak sudas. dilakukan  pemc 
riksaan2 terhadap perkara2 spis 
nase, baik oleh pengadilan? Djer- 
man Barat mavptn Timur. 

Sekitar tuduhan Sovjet ttg. 
organisasi mata2. 

Belum lama berselang ini pem- 

besar2 Sovjet menuduh, bahwa 
Barat memelihara organisasi2 
spionase dan sabotase, terutams 
di Berlin Barat, untuk beroperasi 
di Djerman Timur. 

Komisariat Tinggi Serikat mo- 

ngatakan, bahwa organisasi2, tadi 

adanja untuk menolong kaum ps- 
ngungsi dan supaja mereka 

.mentjeriterakan hal-ihwal jang 
benar” dan bagaimana kehidu- 
pan di Djerman Timur kalau di- 
bandingkan dengan di ,ainiw 

merdeka”... Organisasi2 tadi ter:i- 
tama ialah ,,Informations Bureau 
West", Panitya Ahli Hukum Mer- 
deka di daerah pendudukan 
Sovjet dan Pedjoang melawan in- 
humaniteit. (Aneta), 

takan adanja 

dengan tindakannja ini, rumah A.W. bersama majat Kardji telah dibakar 

MB polisi, supaja djangan menga 
dakan gerakan pembersihan terha 
dap grombolan MMC. Plakat tsb 
ditanda tangani oleh komandan 
MMC.” 

Sebelum meninggalkan desa Ke- 
musu tadi, gerombolan telah mem 
bakar habis rumah Komandan Po 
lisi Kemusu dan rumah kepala Dja 
watan Pasar Seterusnja dapat di 
wartakan pula, bahwa pada hari 
Selasa jang lalu, penduduk desa 
Krobokan (ketjamatan Djuwangi) 
telah mengadakan pengedjaran ter 
hadap 2 orang berpakaian seragam 
jang mentjurigakan. 

Dapat ditambahkan, bahwa dje- 
nazah asisten wedana Danuatmo- 
djo kemaren telah dibawa ketem- 
pat keluarganja dikampung Midji- 
pinilihan Solo dan hari ini akan di 
makamkan di Taman Pahlawan 
Djurug. “ 

1 Tindakan grombolan di Kemusu 
itu rupanja bukanlah- dengan mak 
sud penggarongan tetapi melulu 
pembunuhan belaKa, sebab tak ada 
rumah penduduk jang mengalami 
perampokan. Djuga rumah? jang di bakar tidak digarong lebih dahulu 
barang2-nja. ( 

mm 

Tambunan: 
Pidato Eisenhower Bu- 
kan Program Tetapi 
Pandangan Dunia 

. ATAS PIDATO pelantikan 
jang diutjapkan oleh Presiden 
Eisenhower, Wakil Ketua T Par- 
lemen dan 
Negeri Mr. Tambunan menjata- 
kan kepada P.I.-Aneta, bahwa pi- 
dato itu bukan membentangkan 
Sesuatu urgensi-program akan te- 
tapi mendjelaskan sesuatu panda- 
ngan dunia (wereldbeschouwing) 
menghadapi keadaan2 jang akan 
datang. 

Pidato Eisenh@wer itu bukan 
pula membahas politik umum 
atau politik ekonomi ' Amerika 
atau dunia, melainkan lebih? 
memperingatkan dunia kepada da 
sar2 etik dalam pergaulan bang- 
sa2 sedunia. 

Eisenhower menundjukkan be- 
tape perlunja terwudjudnja per- 
satuan diantara bangsa2 jang di- 
sebutnja .,free nations” terutama 
di Eropah. 

Dalam pidato itu tampak ia 
menghendaki dengan sungguh2 

perdamaian dunia, 
akan tetapi memuat sesuatu 2 Vers 
borgen dreiging” terhadap siapa-   pun jang hendak melakukan agres 
sie terhadap ..free nations” tadi. 
Demikian Tambunan, 

tea 

anggota Seksi Lusr ' 
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Na — N.V. ,Suara Merdeka”, 
Penjelenggara: ' Hetami 
Alamat: i Purwodinatan Utara No. 11 A. 

Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg. 

MB (bajar dimuka) 
“Rp. 11.— luar kota (ditambah 
:80 sen per m.m. kol. Harga | 

SMG. DJUMAAT 23 DJAN 1953 

2 0,30 untuk me- 

Etjeran 60 sen per   
| Sumpah Potjong” Perkara Seorang Suami Jang Digugat 

2. Bekas Isterinja 
1 — PAGI HARI ini di Mesdjid Besar Semarang 
penjumpahan oleh Ketua Pengadilan Agama 
dengan 
disaksil 
jadi nurut keterangan, proses 
tg. 15 September 1951 
18 tahun jl. sedjumlah F 894,98 

mendjadi.  miliknja 

   
    

   

dan 

. Sebaliknja S. membantah dan me- 
nerangkan, bahwa uang tersebut 
ada kepunjaannja. sendiri. Lantaran 
S. hendak mengusir bekas isterinja 
dari tempat tinggalnja di Kampung 

“Gendong - Karangtempel no. 1049, 
ternjata rumah dan tanah adalah 
harta geno-gini, maka soal tersebut 
mendjadi berbuntut pandjang.. De- 
mikianlah  singkatnja perkara itu 
dan untuk -mendjelaskan lebih lan- 
djut. dibawah ini kita turunkan bu- 
njinja sumpah, dimana S. terlebih 
dahulu 'dipotjong dengan- lawon- pu- 
tih diseluruh -badannja. « Hanja ba- 
gian 'mukanja sadja jang kelihatan. 
Oleh Ketua Pengadilan Agama H.A. 
Moedjahid terlebih dahulu telah di- 
batjakan doa jang mengenai penjum- 
pahan tsb. dan. kemudian S. telah 
menjatakan: 

bahwa tidak betul uang tabung- 
an-pos no./ 1385 $erie B., jang ada 
sisa uang sebanjak F. 894,98 jang 
saja bawa pada waktu pindah ru- 
mah dari kampung Gendong-Ka- 
rangtempel no. 1049 kelain tem- 
pat kurang lebih tg. 1 Agustus 
1933 jang saja sudah ambil sisa- 
nja uang tabungan-pos « tersebut 
ada asli dari Siti Chabsah sendiri. 
dan jang betul uang jang tertjatat 
dibuku tabungan-pos tersebut buat 
10096 “adalah uang jang asalnja 
dari saja punja guna-kaja”. 

Dengan. adanja- penjumpahan ini 
jang telah dihadapi oleh S.:- maka 
perkara tsb. mendjadi selesai dan S. 
telah dimenangkan dalam mengha- 
“dapinja proses jg. telah diadjukkan 
oleh bekas. isterinja.. 

S. telah dibela .oleh Mr.- Abdul- 
madjid Djoyoadhiningrat: jang pada 
waktu penjumpahan telah diwakili 
oleh pembantunja, sedang nj. S. te- 
lah dibela oleh sdr. Be Sioe Hwie. 

  

SWEEPSTAKE TIONGHOA 
£  -3 

Hari Selasa sore jang lalu bertem- 
pat di toko Super Radio di djli Se- 
leran (Duwet) nomor 5 Semarang 
dimuka umum dengan disaksikan 
oleh notaris Tan A Sioe telah di- 
langsungkan pembukaan botol-botol 
jang isinja masing-masing telah di- 
tebak oleh para peserta dalam 
sweepstake jg. diselenggarakan oleh 
Panitya Pasar Malam Tiong Hoa J 
Wan dan untuk itu disediakan se- 
bagai hadiah: sebuah sepeda, sebu- 
ah radio dan sebuah sepeda kurn- 
bang. p 1 

Untuk hadiah sepeda tak seorang- 
pun jang dapat menebak dengan 
Gjitu, hanja dua orang jang tebakan- 
nja paling mendekati isinja, jalah 
jang seorang kurang satu dan jang 
lainnja lebih satu djumlahnja, | se- 
hingga antara dua orang ini diada- 
kan undian jang berachir dengan 
tuan Oey Diam Kiat di Gang Gam- 
biran 121 Semarang sebagai peme- 
nang. ' 5 i 
Untuk hadi radio “ada tiga 

orang jang dapat menebak - dengan 
djitu, sehingga untuk ini djuga ter- 
paksa diadakan undian: pemenang- 
nja adalah tuan Lie Peng Tong, dja- 
lan Stasion Gombong. , g 

Jang mendapat. hadiah sepeda 
kumbang jalah tuan H. M. Sulchan. 
Petudungan 67 Semarang sebagai 
satu-satinja crang jang menebak 
isinja botol dengan djitu. 

TIONGHOA 1 WAN PUNJA 
ALAT RONTGEN 

Kemaren siang Rumah Sakit Tiong 
Hoa I Wan telah meresmikan 'alat 
Rontgen jang sudah dibeli dari N.V. 
Electro Import. di Djakarta “dengan 
harga Lks Rp. 94.000.—.- Tjara2nja 
mengerdjakan alat tersebut telah di 
lakukan di bawah. pimpinannja Dr. 
'M. Abdoelrachman. 
. Dengan kedatangannja alat terse-- 
but, maka TAI W, kelihatan ma- 
kin madju dan mudah2an kelak 
betul2 dapat mengatasi kebutuhan2- 
nja si penderita jang dirawatnja. 

TAHANAN SOB DI DJAWA 
TENGAH 

“Akan segera dikeluarkan 
SENENNG TUN TU SA 

Sampai achir 1952 di Djawa Te- 
ngah terdapat 18.909 orang tahanan 
jang tersangkut dalam perkara: SOB 
jaitu sisa dari tahun 1951 sebanjak 
9.345 orang dan ditamb selama 
1952 itu 9.564 orang. 5 

Dari tahanan sedjumlah itu 4.263 
telah diserahkan. kepada jang 'ber- 
wadjib untuk diadili, 9.603 dibebas- 
kan dan 90 orang meninggal sebab 
sakit. sehingga dengan demikian 
sampai achir tahun 1952  djumlah 
tahanan tinggal 4.953 orang. 

. Menurut sumber 'militer, kini oleh 
pihak Panglima Divisi telah diperin- 
tahkan untuk dengan segera meme- 
riksa dan menjelesaikan sebagaima- 
na mestinja tirusan tahanan SOB itu, 

  

Ira jg menempuh 

telah diadakan 
H. A. Moedjahid 

“atas diri S.,. bekas pegawai P.T.T. dikota ini dan eh ketua dari Pengadilan Negeri Semarang, Mr. Soer 
pengadilan itu telah dimulai pada 

dan mengenai soal uang tabungan | pos 
(uang rupiah Belanda). 

penggugat (bekas isterinja S. sendiri) adalah mi 3 telah diambil 
Pos dengan tiada se'izin pemiliknja tadi. 

oleh S. dari tabungan 

  

BEBERAPA MOSI DPR 
: PROPINSI. 

Sidang DPR Propinsi Djawa Te- 
ngah kemaren telah memutuskan 
megnambil beberapa mosi: antara- 

nja telah mendesak kepada peme- 
rintah pusat,  supaja ,.Plan Kroja” 
dapat dilaksanakan dalam tahun ini 
djuga. Ini perlu, mengingat adanja 
bentjana bandjir tiap2 tahun dimu- 
sim hudjan didaerah. tadi, sebagai 
akibat 'meluapnja sungai2 diwilajah 
Kroja. Dengan pelaksanaan ,,Plan 
Kroja” ini nanti, bentjana bandjir 
dapat dihindarkan. 

Pun telah diterima mosi mengenai 
penjerahan djawatan Kesehatan di- 
daerah2 kepada otonoom kabupaten. 
Ini perlu untuk mempermudah ke- 
lantjaran tehnis dan administratif 
djawatan tadi. Dalam mosi jagn di 
kemukakan oleh sdr. Sukarno: cs. 
ini antara lain diterangkan, bahwa 
sampai kini keuangan untuk djawa- 
tan Kesehatan diberikan melalui pe- 
merintah kabupaten djadi bersama? 
untuk subsidi otonoom. tersebut, te- 
tapi tidak disertai pendjelasan? jang 
tegas hingga mudah meinmbulkan 
kesulitan? jang menghambat kelan- 
tjaran pekerdjaan. Dengan diserah- 
kannja djawatan Kesehatan pada 
pem. otonoom Kabupaten, segala 
kesulitan2 ini mudah dipetjahkan. 

Seterusnja sidang “ telah memilih 
11 orang untuk duduk dalam Pani- 
tya Penjelidik Perusahaan2.- Oleh 
dr. Mardjuki kemudian diterangkan 
tentang adanja kelebihan “uang pe- 
merintahan “propinsi Djawa Tengah 
tahun 1952 ada-Rp: 272.000 jang 
akan dimasukkan dalam anggaran 
tahun 1953. 

Achirnja sidang telah menerima 
usul tentang bentuk sebuah Komisi 
Keuangan jang disusun . dalam ta- 
hun 1952. : 

HUBUNGAN KERETA API 
TEGAL —TJIREBON PUTUS. 
Diduga, sampai sore ini hubung- 

an kereta api antara Tegal—Tjire- 
bon masih terputus. sebagai akibat 
bandjir semalam jang menggenangi 
rel sepandjang 200 meter antara Ba- 
bakan—Waruduwur. 

— Djakarta tertahan disebelah timur, 
demikian pula jang datang dari Dja- 
karta disebelah barat karena pemin- 
dahan penumpang2 tidak mungkin. 

Ditempat tersebut ukuran air Ik. 
1 meter, dan sampai tengah hari ini 
dikabarkan belum terdapat tanda2 
akan surut. (Ant). 

HASIL KURSUS BKLL ME- 
MUASKAN : 

Diluar dugaan, hasil udjian Baris- 

an Keamanan Lalu Lintas, jang di 
adakan beberapa hari j.I. di Sema- 
rang sangat memuaskan. - Dari 46 
orang pengikut, jang lulus ada 45 
orang, padahal 10 pertanjaan jang 
dikemukakan dalam udjian tadi, bu- 
kanlah pertanjaan jang mudah di- 
djawabnja. HW pertanjaan udiian ini 
pun sama dengan apa jang telah di 
kemukakan dalam udjian Sekolah 
Polisi baru2 ini. Lulusan 45. orang 
anak ini (diantaranja ada 15 orang 
gadis) semuanja- adalah: murid2- Se- 
kolah. Rakjat di Semarang kelas. ter- 
tinggi “dan. telah mengikuti .kursus 
B.K.L.L. . sedjak . bulan Nopember 
jbl... Pemberian .idjazah. dan  lentjana 
B.K.L.L.. kepada anak2 "jang lulus 
ini akan diadakan besuk tanggal. 26 
Djanuari- di Balai Pertemuan Polisi 

nakan untuk mengadakan lagi kur- 
sus B.K.L.L. angkatan kedua dimu- 
lai dalam bulan Pebruari j.a.d. Anz- 
katan kedua ini akam terdiri dari 
murid2 Sekolah Menengah sadja dan 
selain pengetahuan tentang perattir- 
an lalu lintas, pun. akan diberikan 
peladjaran2 tentang P.P.P,K. Baris- 
an Keamanan Lalu Lintas jang ter- 
diri dari murid2 sekolah ini nanti 
akan besar bantuannja bagi f:hak 
kepolisian dalam mengatur dan 
mendjaga keselamatan | lalu lintas, 
terutama didepan2 sekolahan - atau 
pada hari2 perajaan umum, dimana 
keadaan djalan raja makin ramai. 

UDJIAN KURSLS PENGETA- 
HUAN UMUM, 

Hasil udjian penghabisan Kursus 
Pengetahuan Umum matjam A ta- 
hun 1952 di Kota Besar Semarang 
sbb.: Di Ketjamatan Semarang Uta 

udjian S1 orang 
dan lulus 20 orang, jaitu nj. Socha- 

di, Nagdiman, Sosroprajitno, Marha 
di, Padmoredjo, Kasari, Samsuri, Su 
kiman, Sudirman, Siswanto, Srinar- 
jo, Sarbani, Katam, Riadi, Kastomo, 
Sutrisno, Suwito Kalipin, Masihudi, 
Sjukur dan Sudarsin. Di Ketjama- 
tan Semarang Timur jig menempuh 
udjian 13 orang, lulus 6 orang. ja- 
itu, Sarkam, Kasri, Sunarjo Widjo- 
jo, Suratman, Rochani dan Sudarso. 
Di Katjamatan Semarang Selatan 
ig menempuh udjian 14 orang, lu- 
lus 10 erang, jalah  Diumian, Sri 
Hardono, Amat Supar, Supijan, Su- 

ratman, Wagiman, Amat Djumain,   berhubung “akan adanja pemilihan 
umum dimana merekapun  diperlu- 
kan suaranja, : 

U, Ustedja, Sampe dan Sukir. Udji- 
an2 tsb. telah diadakan oleh Insrek 

Kereta api tjepat antara Surabaja | 

Bodjong. Oleh pihak polisi Girentja-! 

# 

Sg 

sia suka kepada sesuatu jang dis 

datang kepada apa jang d 

dan berguna ataukah tidak. . 
Barangkali | 

Dengan tidak difikir lebih dulu, , 
mereka lantaran melihat orang 
banjak datang berkerumun ketem 
pat si-pendjual djamu jg sedang 
ngobrol mempropagandakan dja 
munja, mereka pun ikut datang 
djuga. Pada hal kedatangan me 
reka itu belum tentu akan beli 
djamu itu. Djangankan akan mem 
belinja, sedangkan mengerti sa- 
dja pada omongan si-pendjualnja 
belum tentu. Dus, kedatangan me 
reka itu kebanjakan hanja seke 
dar meramaikan sadja, tidak dgn. 
keinsjafan dan tidak pula dengan 
sengadja. SAN Ta : 

Dalam Masjarakat. 

Selandjutnja sudah umum da 
lam lingkungan masjarakat, dan 
dalam organisasi chususnja, tjara | 
stem. suara itu sudah  mendjadi 

Jadat kebiasaan jang telah beria- 
ku. Jakni, suatu djalan jg mudah 
dan memang lajak untuk dipergu 
nakan mengambil keputusan dan 
ketentuan bagi kepentingan bersa 
ma. Maksudnja, dengan. suara 
orang jang terbanjak itulah, di- 
ambi! suatu keputusan dan keten 
tuan untuk kepentingan bersama. 
Yudjuan semula jang terkandung 
dalam tjara ,,stem suara” itu se 
sungguhnja baik dan utama, jaitu 
untuk mentjari keadilan: dan me 
mang demikianlah satu2-nja dja 
lan untuk mentjari keadilan. ber 
sama dan untuk kepentingan ber 
sama! Tetapi hal ini djanganlah 
sekali-kali kita pandang mudah 
dan djangan pula kita. anggap 
remeh. Karena jang dinamakan 
keadilan jang sebenarnja, itu di- 
muka bumi ini tidak mudah dida 
pat dan kebenaran tidak mudah 
ditjapai. Kita djangan lupa, bah 
wa keadilan jang sebenarnia itu 
menghendaki. pertimbangan jang 
sehat, pertimbangan jang . dalam 
serta luas. Sekalipun dgn djalan 
dan tjara ,.stem suara”, namun 
kita djangan mengira dan pertja 
'a sadja, kalau tjara itu telah: di 
lakukan, nistjaja keadilan pasti 
datang dan kebenaran serta .ke 
baikan tentu ada dengan sah !: 

Oleh sebab itu, tjara stem 
suara”, djanganlah- kita permudah 
kan begitu sadja, tetapi haruslah 
Kita pertimbangkan baik-baik 
dan berhati-hati, pertimbangan: de 
ngan fikiran serta  penjelidikan 
jang teliti. Kita masing2 hendak 
aja insjaf, bahwa keadilan dan 
kebenaran itu akan membawa 
dan mendatangkan kebaikan, dan 
memang seharusnja kita berkeja 
kinan demikian. Dalam pada itu, 
kita wadjib berusaha dengan ' se 
kuat tenaga dan fikiran kita, agar 
dapatlah kita — paling tidak — 
mendekati akan kedua sifat itu! 

Djangan ikut-ikutan. 

Berhubung dengan itu, dalam me- 
lakukan stem suara” didalam. ra- 
pat para angauta suatu organisasi 
atau partai, mitsalnja,, orang dja- 
nganlah tjara ikut-ikutan sadja, dia- 
ngan sambil lalu asal turut datang 
berkerumun: tetapi hendaknja deng: 
an sungguh2 hati jang disertai deng- 
an pertimbangan fikiran jang sehat 
serta djudjur, agar suara jang di- 
sampaikan/diberikan itu  mengan- 
dung bukti dalam kebenaran. Kita 
masing-masing harus ingat akan be- 
berapa peristiwa jang telah lampau, 
jang hingga kinipun masih biasa ter- 
djadi dalam masjarakat, pula dalam 
organisasi2 dan perhimpunan2, jang 
peristiwa2 itu menundjukkan tidak 

:keberesan orang '” mempergunakan 
Itjara stem suara jang sesungguhnja 
baik dan' utama itu. Jakni banjak 
Suapa sadja, tidak disertai dengan 
pertimbangan akal dan penjelidikan 
jang teliti, belum tentu dapat mem- 
bawa keadilan dan kebenaran. Ka- 
rena pembela keadilan dan kebenar- 
an itu memang sedikit. Maka kalah 
Suara itu belum tentu kalah dalam 
kebenaran, dan sebaliknja menang 
suara itu belum tentu dalam kebe- 
naran. : i : 

Dari antara kita jang biasa mem- 
"pergunakan fikiran jang sehat tentu 
' dapat membajangkan sendiri, bahwa 
'lantaran pembela keadilan dan ke- 
ibenaran dalam masjarakat manusia 
' memang sedikit, maka suara pem- 
'bela keadilan dan kebenaran itupun 
seringkali amat kurang. Maklumlah, 
karena memang kompas jang untuk 
pedoman manusia itu biasanja telah 
dirusak-binasakan hawa nafsu ma- 

inusia sendiri, dan kadangkali diselu- 
Ibungi pengaruh dari.luar atau ditiup 
langin taufan jang menderu dari sa- 
lah satu djurusan orang jang rendah 

(budi. Oleh sebab itu, suara jang se- 
.dikit dalam hakekatnja dewasa ini 
ada lebih ' mengandung kebeneran 
dan keadilan, karena disampaikan/ 

| diberikan oleh para hamba ALLAH. 
“jang sungguh mempergunakan akal 
fikirannja jang sehat, suara dengan 
fikiran dalam, sehingga tidak mau 
main ikut2an dengan orang banjak. 

Menurut pimpinan agama Islam, 
sebagai jg termaktub dalam Al-Our 
'an, jg djatnja' berarti sebagai “jg ka 

“-. 

3 an Pan 

MINTA PAKAIAN, 
Pada hari Rebo pagi 35 orang 

murid sekolah pelajaran di Se- 
marang telah datang ke kantor 
residen Milono, dan menjampai- 
kan surat protes, dalam mana di- 
minta supaja pakaian jang sudah 
datang dari Djakarta untuk mu- 
rid2 sekolah pelajaran Semarang 
segera dibagikan.  Dikemukakan 
dalam surat itu bahwa pakaian 
teresbut sudah datang dan seka- 

    

Bertindaklah Berdasar Kejakinan 
(Oleh: H. Munawar Chalil ) 

»Dan djika kamu ikut kebanjakan orang jg dimuka bumi ini, nis- 
tjaja mereka itu menjesatkan kamu..dari djalan Allah, Karena merekah 
itu tidaklah mengikut, melainkan dari sangkaan. dan tidaklah — mereka 
itu jakin melainkan menduga-duga.” (Surat AL An'am ajat 116). 

RUPA-RUPANJA MEMANG sudah mendjadi 

laku demikian itu pada umumnja tidak d 
apa..jang disukai dan dilakukan oleh 

aa Sea Kai 
kali melihat orang-orang jang suka berk Na 
djual djamu ditengah alun-alun atau ditempat2 lain. 

Idjuan ajat Firman ALLAH sebagai 

"Y9 fi 
kutan 

   

  

adi tabP'at manu- 
Pen Dug disukai oleh orang banjak: tjinta ke | 

pada apa jang telah.dilihat ditjintai oleh orang b: 
tetua Kennda d: A3 tok ika banjak. Mereka ber 

banjak: dan suka 

gan difikir lebih dulu, 
orang banjak itu akan baik 

  

    - 

an pemb: a ada jang kerap 
berkerumun mendatangi pen- 

imi tulis diatas, dengan tegas mem- 
beri pimpinan kepada para pemeluk 
Islam, djanganlah suka “ikut keba- 
Injakan orang jg ada dimuka bumi 
tni. Karena kalau kebanjakan orang 
didunia ini kita ikut," tentu kita 
lakan terseret dari djalan ALLAH, 
|djalan jg benar dan lurus. Karena 
kebanjakan “manusia itu suka" me- 
ngikut sangkaan dan menurut duga 
|an sadja. Dengan perkataan lain: Ig 
di-ikut oleh kebanjakan manusia itu 
jalah sangka2 dan duga2 sadja, ti- 
'dak dengan “keterangan jg njata ig 
(diturunkan oleh TUHAN semesta 
alam. ' GA 

Para kawan sidang pembatja! Ma 
rilah kita mempeladjari arti dan tu- 

ig tsb. itu dengan “artikata jg sebe- 
narnja“-dan seluas-luasnja, agar kita 
masing2 tidak tersesat dari dijalan jg 
benar, djalan jg dikehendaki oleh AL 
LAH S.w.T.! 

    

SEKITAR OLYMPIADE 

| Apa djadi diadakan di 
Melbourne? 

Sebagian diketahui, pekerdjaan 
pembikinan stadion Melbourne telah 
di. hentikan sementara, karena 
ongkos2 “pengeluaran sudah melam 
paui perkiraan semula. 
Berhubung dengan itu Ketua Ko- 

mite Olympiade Internasional Avery 
Brundage dari Amerika telah menga 
tok kawat kepada  anggota2nja di 
Australia untuk” mengambil keputus 
an mengenai djadi atau tidaknja per 
temuan Olympiade ke XVI ditahun 
1956 diadakan di Melbourne. Menu 
rut Brundage, ia mengawatkan kepa 
da anggota2 LO.C. dan kepada Di 
rektor Komite Penjelenggara di Aus 
tralia itu, setelah membatja berita2 
dariAustralia jang .mengatakan, bah 

1956 

menjediakan fonds untuk pembikinan 
stadion jang diperlukan untuk per- 
temuan olahraga sedunia itu. Dikata 
kan oleh Brundage, bahwa ia pan- 
dang soal tersebut sebagai sungguh2 
tidak menjenangkan.. “Hanja ti 4 
3 tahun lagi dimuka, dan wakt ta 
hun tidak boleh dipandang waktu 'jg 
lama guna mengadakan:' persiapan2, 
demikian Brundage, jang seterusnja 
mengatakan, bahwa bila" Australia 
tak sanggup menjelenggarakan Olym 
piade tahun 1956 itu, maka lebih ba 
ik diberikan kehormatan itu kepada 
lain negara. Pertemuan jang akan di 
adakan pada bulan April di Mexico 
City nanti akan memutuskan negara 
mana akan mendjadi pengganti. bila 
sampai waktu itu belum ada pero- 
bahan dalam keadaan -seperti. seka 
rang ini, demikian Brundage. 
Dalam pada itu R.-Weir ketua Fe 

derasi Olympic Australia .memper- 
ingatkari, bahwa kesempatan untuk 
menjelenggarakan . pertemuan Olym- 
piade 1956 akan hilang bagi Austra 
lia, bila soal keuangan dalam urusan 
pembikinan stadion tidak lekas? di 
selesaikan. Diperingatkan djuga bah 
wa Ik 17 kota lain telah menjatakan 
bersedia menjelenggarakan pertemu- 
an itu bila Melbourne tak sanggup 
menjelesaikan urusan itu. 

Dari Mexico City diterima kabar, 
bahwa pembesar2 disana telah meng 
amibil keputusan untuk menjampai- 
kan permintaan  menjelenggarakan 
pertemuan Olympiade 1956, ' bila 
Australia gagal dalam usahanja un- 
tuk  menjesaikan soal keuangan 
lukan untuk itu. 

Dikatakan oleh pihak Mexico bah 
wa fonds untuk keperluan itu sudah 
tersedia. : 
Sementara itu suara dari Melbour 

ne mengatakan, bahwa bagaimana- 
pun djuga pertemuan Olympiade 56 
akan tetap diadakan di Melbourne. 
Seorang anggota Pemerintahan Kota 
Melbourne mengatakan, bahwa  pu- 
tusan untuk menghentikan pekerdja 
an pembikinan stadion jang dikelu 
arkan oleh Pemerintah Negara Vic 
toria akan ditertawakan oleh dunia 
luar. 

KEDJUARAAN TJATUR 
SE-INDONESIA 

| Dalam bulan April jad. oleh Per- 
tjasi 
Indonesia) jang berkedudukan di 
Jogjakarta akan diselenggarakan 
perlombaan kedjuaraan tjatur per- 
seorangan seluruh Indonesia. ' Per- 
lombaan ini adalah jang pertama 
kali akan diadakan oleh Pertjasi dan 
akan mengambil tempat: di Solo. 
Pengikut dari perlombaan “ini ada- 
lah djuara dari Persatuan Tjatur da- 
ri sesuatu kota - jang menghubung- 
kan diri dengan Pertjasi. 
Kabarnja " pendaftaran 

paling lambat 
Pebruari 1953. 

ACHIR APRIL KES, PSSI 
BERKUNDJUNG KE 

HONGKONG 
Dari Sekretariat PSSI diperoleh 

keterangan, bahwa kini sudah dapat 
dipastikan bahwa kundjungan kese- 
belasan PSSI ke Hongkong atas un 
dangan South China  Atletic Asso- 
ciation (Nan Hya) akan dilakukan 
sesudah pertengahan bulan April jg 
akan datang. 
Menurut keterangan itu, di Hong 

kong telah direntjanakan 4 pertandi 

ngan bagi kesebelasan PSSI” ialah 
pada tg. 25 dan 26/4, tg. 27/4 isti 
rahat, dan main lagi pada tg. 28 
dan 29-4. Dikandung maksud untuk 
dalam perdjalanan pulang mengada- 
kan djuga beberapa pertandingan di 
Burma (Rangoon) ' dan  Muangthai 
(Bangkok). 

Untuk merundingkan kundjungan 
ke Hongkong itu sedikit hari lagi 

ditunggu 
sampai achir bulan 

wa Pemerintah Australia tak akang: 
bentukan setengah lingkaran, 
udjungnja kedua belahnja 

(Perserikatan Tjatur Seluruh 

rena salah satu sebab belum dapat 

Tampak ketua Persit Salatiga, nj. 

   
orang djanda telah diberikan sebuah bingkisan berisi kain, 

kumpulkan oleh Persit dengan djalan mengadakan undian barang dls. 

  

- 

Pada tanggal 20 Djanuari jbl. Persit (Persatuan Isteri Tentara) tjabang 
Salatiga telah mengadakan pertemuan dengan djanda2' tentara" jang ka- 

menerima pensiunnja, Kepada. 50 
jang di- 

Suharto, “sedang “ membentangkan 
usaha-usaha Persit. 

    

  

ii 
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njinta” atau 
itu, oleh Sri 

Lambang. 

Demikianlah - sesudahnja Panitia 
Lambang “bekerdia beberapa ming 
gu, 'achirnja dalam rapatnja kema- 
ren dulu malam, telah diambil ke- 
putusan “ tentang rantjangan bentuk 
»ambtsketting” itu, jg. dengan sing- 
kat dapatlah ditjatat demikian: Jang 
merupakan pokok dari  kalung-resmi 
itu, - adalah. ,,Lambang-Kotapradja”, 
hingga dia: akan merupakan lionti- 
ne, tergantung -pada dua rangkaian 
rantai jang masing-masing dibuat 
daripada . bentukan perisai ber- 
udjung lima”, dalam perisai mana, 
terlukis pula perisai serupa rangka- 
nja, hanja udjungnja jang berbeda- 
an, perisai jang ..mendjadi rangka. 
udjungnja. keatas, sedang perisai. jang 
ada didalamnja, “udjungnja dibawah. 
Pada tengah2nja perisai ketjil (jang 
ada disebelah dalam terlukis- sebuah 
.Gunfingan.. emas”. Rangkaian2. pe- 
risai itu, merupakan symbool ..per- 
tahanan lahir dan batin”, djumlah- 
nja jang lima itu, adalah perwudjut- 
an dari ,,Pantja Sila”, sedang ..Gu- 
nungan emas” adalah symbool ke- 
makmuran, kesedjahteraan dan ke- 
bahagiaan.. ' 

Tiap2 perisai dipangku oleh dua 
jang 

: bertemu 
ditengah-tengah, jg. merupakan san- 
daran dari sebuah benda jang ben- 
tuknja.- bulat... pandjang daripada 

untuk ...bekerdja bersama-sama, be- 
rat sama dipikul, ringan sama di- 
djindjing”. Kedua rangkaian perisai 
jang masing2 djumlahnja lima buah 
itu, masing2: udjungnja menjangkut 
pada pita jang dibikin daripada pe- 
rak, bertepikan dengan garis emas. 
Pita inilah jang menjangkut kepada 
leher bagian belakang. SK 

. Dibuat kemasan ahli 

Dengan demikian, kalau kalung- 
resmi itu dipakai, jang kelihatan di- 
dada adalah dua rangkaian perisai 
»Silih-asih”, masing2 udjungnja jg. 
atas menjangkut kepada udjung pita 
perak, dan pada masing2 udjungnja 
jang. bawah, mendjadi  sangkutan 
sLambang Kota-paradja”. 2 

Rantjangan bentuk ..ambtsketting” 
ini akan diserahkan kepada Sri. Pa 
kualam, bila sudah mendapat -perse- 
tudjuan, akan disuruh mengerdjakan 
oleh salah seorang tukang emas jang 
terkenal, dan biasa mengerdiaran 
barang2 jang halus. Diharap bada 
achir triwulan pertama dalam tahun 
ini sudah bisa selesai dan diresmi- 
kan penjerahannja kepada Walikota 

tawan Suara Merdeka” menulis 
dari Djokjakarta. 
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KOMPLOTAN JANG BEKER- 
DJA UNTUK ISRAEL DIKE- 
TEMUKAN DI JORDAN., 

suatu komplotan jang bekerdja 

kan pada hari Rabu di Amman. 
Sedjumlah orang jang terlibat 

dalam komplotan tersebut telah 
ditangkap dan kini pemeriksaan 
sedang dilandjutkan. i 

  

ALI KHAN AKAN KAWIN 
LAGI DENGAN BINTANG 
PILM GENE TIERNEY? 

Menurut kabar2 jang tersiar di 
Riviera Perantjis, Ali Khan boleh 
diadi akan kawin dengan bintang 
film Amerika, Gene' Tierney. Berita- 
berita ini tidak dibantah oleh ka- 
langan jang dekat dengan Ali Khan. 
Gene. Tierney baru2 ini telah dite- 

Irima' oleh Aga Khan “dan begum 
dan kabarnja' perhubungan antara 
begum . dan Gene  Tierney 
»sangat manis”. 

adalah 

HAWAYANA, FILM BERWAR- 
NA KE-2 PERSARI. 

Presiden-direktur-producer Per- 
sari Film Djamaludin Malik me- 
nurut rentjananja, hari Kemis be- 
rangkat ke Manila buat melan- 
djutkan perundingan — kontrak 
film-warna Persari kedua dengan 
L.V.N. Pictures. Ine. di Pilipina 
Film-warna kedua ini akan dina- 
mai Hawayana, suatu film roman 
Lautan. Selatan jang pembuatan- 
aja menurut . Malik akan mema- 
kan tempoh lebih kurang 4 bulan. 
Peranan2 terkemuka dari Hawa- 
yana akan dipegang oleh bintang2 
film Persari, Rd. Mochtar, Netty     rang ditimbun digudang dipelabu-   si Pendidikan Masjarakat K.B.S. han, 

Pengurus Besar PSSI akan menga- 
dakan rapat, 

Herawaty, Darussalam, Astaman, 
Tietien Sumarng dll, 

—- Asi 
Dasar Makna Ambtsketting Kota Besar Jogjakarta 

(Oleh : pembantu kita) 

SESUDAHNJA KOTAPRADJA Jogjakarta mempunjai lam- 
bang-Kota-pradja, maka untuk menjempurnakan kelengkapannja, 
bisa dikabarkan bahwa Sri Pakualam telah menjatakan dgn. resmi 
akan memberikan sumbangan berupa ,,ambtsketting”, jalah kalung 
jang melulu dipakai oleh Walikota dlm. upatjara2 resmi. Kalung- 
resmi itu dibikin daripada perak dan emas, dengan demikian akan 
mempunjai warna ,,putih dan kuning”, jang menurut istilah Djawa 
disebut ,,silih-asih”, jalah warna jang mempunjai arti ,,saling me- 

»Saling bau membau”. Bagaimana bentuk kalung-resmi 
Pakualam diserahkan kepada keinginan Kota-pradja, 

sedang oleh Kota-pradja pekerdjaan itu diserahkan kepada Panitia 

emas. Bentuk2 serupa ini, menurut 
istilah Purbakala disebut ,,Gunung 
sepiku?”, jg. artinja adalah adjakan 

oleh Sri Pakualam, demikian War- | 

Polisi Jordan telah menemukan 

untuk Israel, demikian diumum- 

  

1 

Tjorak Perwari 

Tetap Badan Sosial Non- 
Politik 

KONGRES PERWARI kelima 
di Bandung telah memilih Nj. 

Kartowijono “dan Nj. Andreas 

Sastrohusodo masing2 sebagai ke 

tua dan wakil ketua baru, sedang 
anggauta2 pen is lainnja dise- 
rahkan al Matan selandjut 
nja. Selandjutnja kongres tersebut 
telah .mengambil putusan bahwa 
Perwari tetap merupakan suatu 
gerakan sosial-ekonomi non-poli- 
tik. 

Putusan lainnja ialah bahwa kon- 
gres Perwari tetap mendesak kepada 
pemerintah supaja mentjabut . kem- 
bali peraturan pemerintah no. 19, 
sedang dalam program  kerdjanja 
Perwari memasukkan. pula usaha 
untuk  mendudukkan sebanjak-ba- 
njaknja kaum wanita dalam dewan? 
perwakilan dan konstituante. 

Demikian antara lain2 putusan 
kongres Perwari kelima, sedang dim 
kongres itu telah ramai djadi pembi 
ftjaraan soal2 sekitar perdjoangan 
hak demokrasi jg luas untuk men- 
tjapai kemerdekaan nasional, meng- 
insjafkan wanita akan hak2nja seba- 
gai warga-negara dalam lapangan 
sosial dan ekonomi. (Antara).: 

PENDIRIAN GEDUNG BALAI- 
KOTA SURAKARTA. 

Rebo malam jl. DPRDS Kota 
Besar. Surakarta telah mengada- 
kan sidang istimewa untuk  me- 
rundingkan maksud Pemerintah 
Daerah memindjam uang kepada 
Pemerintah Pusat guna pendirian 
Gedung Balaikota Surakarta, ka- 
rena usaha untuk mendapatkan 
uang dari Pemerintah Pusat guna 
keperluan itu agaknja telah gagal. 
Dalam "prinsipnja sidang dapat 
mentekalui maksud Pemerintah 
Daerah tersebut, sedang besarnja 
pindjaman tergantung dari hal2 
Sbb," Kera 

a. djika pindjaman itu tidak 
memakai 'rente, maka disetudjui 
pindjaman itu sebesar minimum 
R. 4.000.000. “dan maximum 
R. 9.000.000. f | 5 

b. djika pindjaman itu mema- 
kai rente, maka pindjaman itu pa 
ling banjak dibatasi R. 4.000.000. 
Seperti dikabarkan, rentjana pen- 
dirian gedung Balaikota Surakar- 
ta itu akan memakan beaja sebe- 
sar R. 8.500.000. 

SIDANG CONSULAAT MU- 
HAMMADIJAH SELURUH 

INDONESIA. 
Pada tanggal 12 sampai 15 Fe- 

bruari jad. Consulaat Muhamma- 
dijah Seluruh Indonesia akan me- 
ngadakan sidangnja di Solo, seba- 
gai kelandjutan daripada sidang- 
nja fang baru2 ini diadakan di 
Bandung. Sidang tersebut dianta- 
ranja akafi  merundingkan masa- 
alah pendidikan dan pengadjaran, 
PKO, tabligh dsb. 

SOLO AKAN ADAKAN 
MONSTERKAMER. 

DPRDS Kota Besar Surakarta 
dalam sidangnja “hari Rebo jl. 
telah menerima baik usul Abud 
Sanad cs. untuk mendesak kepa- 
da Pemerintah Kota Besar Sura- 
karta, agar segera mengadakan se 
buah Monsterkamer. 

Adanja Monsterkamer itu di- 
| pandang sangat perlu guna mema 
djukan perindustrian/ perusahaan/ 
keradjinan jang ada dalam wila- 
jah Kota Besar Surakarta. 

MAGELANG 
"DUA BENDUNGAN AIR 
Magelang Selatan daerah ketjama- 

tan Salaman, meskipun termasuk da 
erah jang ,,katjau balau” karena akti 
vitet gerombolan bekas bataljon 426 
namun soal pertanian mendapat per 
hatian dari kalangan penduduk. Dua 
matjam bendungan air kini sedang 
dibangunkan setjara .,gotong-rojong” 
oleh rakjat jakni dikali Tjangkring 
dan kali. Katjang ketjamatan Sala- 
man, Magelang Selatan. Beaja untuk 
masing2 ialah Rp. 15.000 “dan Rp. 
16.900 jang “sebagian besarnja dipi 
kul rakjat sendiri. Bendungan? tsb 
akan dapat menambah pengairan sa 
wah seluas 39 ha. 
:Selandjutnja didesa . Gijanti ketja- 
matan. Tjandimuljo, Magelang Uta- 
ra, penduduk sedang sibuk pula me 
ngerdjakan pembikinan sebuah ben- 
dungan dengan beaja Rp. 22.000 jg 
dipikul oleh rakjat setjara gotong- 
rojong. Bendungan ini akan dapat 
mengairi zawah seluas 50 ha. 

  
  

  Pena manaa mma   

Hanja 2/3 ri bk 
Bantuan Jg Diberikan Kepada Petani 

: “ Djawa-Barat 
Apa Dengan Bantuan ,,Sebanjak” Itu Bisa Diharapkan 

Hasil .. Produksi Pertanian Bisa. Lebih Banjak ? 

UNTUK SEGALA keperluan petani2 diseluruh Djawa Barat 
dalam usahanja menambah produksi bahan makanan, menurut ren- 
tjana anggaran belandja propinsi tahun 1953 ini, pemerintah akan 

luan2 jang sangat dibutuhkan oleh 
para petani itu meliputi pendi pertanian, sumbangan untuk 
mendjaga tanah larut, untuk menanami tanah larut, untuk pembe- 

an kebun2 bibit, untuk pertundju- 
kan2 hasil pertanian, untuk pembelian bibit pupuk, untuk penera- 
ngan (madjalah dan pengumpulan statistik). 

menjediakan Rp. 4 djuta. K 

rantasan hama, untuk pem 

Menurut sumber ,,Antara”, - dise- 
luruh wilajah Djawa Barat ini ter- 
dapat sekurang2nja 2 djuta orang 
petani, jaitu jg mendjadi kepala -ke- 
luarga. Maka dengan - rentjana (Rp 
4 djuta itu, tiap petani tsb hanja 
mendapat sumbangan Rp 2,— (dua 

Irupiah) untuk satu tahun, atau iku- 
rang dari 2/3 sen sehari. 

Mengingat : keadaan negara  Indo- 
nesia sebagai negara agraris, jg tim- 
bul atau tenggelam bersama dengan 
-pertaniannja, dan mengingat 
betapa pentingnja soal penambahan 
produksi bahan makanan,  Djawa- 
tan Pertanian Rakjat. Djawa- Barat 
telah memadjukan usul supaja sum 
bangan untuk memadjukan. pertani- 
an itu ditetapkan Rp .5,— setahun 
untuk tiap petani. “Tapi kabarnja 
usul ini, berhubung dengan keacia- 
an keuangan negara telah ditolak. 
Sumber tsb. menerangkan  djuga, 

bahwa. dikalangan instansi2 ig bertu 
gas untuk mendjalankan 
nambahan produksi bahan. makanan 
itu terdapat anggapan,. bahwa -pro- 
duksi hanja bisa naik, bukan sadja 
dengan kerdja keras petani dalam 
»alam kegelapan”, 
rus bekerdja “keras dengan terbim- 
bing oleh pengetahuan. 
bungan ini ditegaskan, bahwa para 

.petani kita kerdja keras, tapi penge 
jtahuan, supaja kerdjanja bisa ratio- 
neel dan menghasilkan lebih banjak 
dari pada biasa, masih sangat dibu- 
tuhkan. Dari djumlah uang tsb. itu 
tidak bisa didirikan ' sekolah2 tani 
jg.sangat perlu dewasa ini. 

Orang2 tidak : mengerti mengapa 
soal sepenting seperti pertanian itu 
sekarang diserahkan kepada para 
petani sendiri, jg amat kurang ke- 
mampuan baik materieel maupun 
geestelijk, dengan tiada perhatian jg 
lebih besar. 
Demikian sumber. ,,Antara”, jg 

menambahkan, bahwa djanganlah di 
harap dalam tahun jg akan datang 
ini produksi akan naik seperti dike- 
hendaki oleh umum. 

ANGGAUTA2 KABINET 
KISENHOWER DI- 

SUMPAH. 
"18 Orang  anggauta kabinet 
Eisenhower pada malam Kamis 
telah disumpah. Upatjara dihadli- 
ri oleh keluarga mereka, 

  
djuga: 

usaha pe-| 

tapi djuga ha-' 

Dalam hu: 

zg 353 St ia 

ON  gennara 

Tak Ada 

Ketentuan! 
Mengenai Status Bebe- 
rapa Perwira TNI Di 

Atjeh 

DALAM perkundjungannja di 
daerah TT-I Sumatera Utara, pe 
mangku djabatan Kepala Staf 
Angkatan Darat, kolonel Bam- 
bang Sugeng akan menindjau 
Atjeh selama 2 hari dan akan me 
ngadakan pertemuan2 dgn para 
perwira dari Angkatan Perang jg 
berada di Atjeh. 

Harian ,,Tegas” jang terbit di 
Kutaradja dalam tadjuk rentjana 
nja tgl. 21 Djanuari, menjambut 
kedatangan pemangku K.S.A.D. 
di Atjeh dgn penuh harapan. 

Antara lain harian tsb. menu 
lis: ,,Beberapa keluh kesah jang 
barangkali belum diketahui oleh 

dikemukakan disini.. agar supaja 
dapat perhatian beliau, 
Disaat ini banjak perwira2 di 

Atjeh jg statusnja tidak diketahui 
Dikatakan mereka itu aktif, tida! 
mempunjai tugas, dikatakan mere 
ka di-non-aktifkan tidak pula tepat 
Mereka meminta berhenti karen 
akan terdjun kedalam  masjarakat. 
akan tetapi permohonan  mereks 
sampai kini belum berdjawab, seba 
liknja kedudukan mereka tidak ada 
ketentuannja. Mereka ingin berhen- 
ti, demikian tulis ./Tegas”  selan 
djutnja, karena djiwa mereka bukan 
lah sesuai dengan tiita2 makan ga- 
dii, akan tetapi di-saat2 jg genting 
djiwa raga dan pengabdian mereka 
tidak usah disangsikan "nistjaja akan 
diabdikan untuk “Nusa. Setelah 
menggambarkan nasib perwira2 itu 
ibarat lajang2 dimainkan angin, ha 
rian ,.Tegas” minta agar keluh ke- 
sah perwira2 di Atjeh ini diperhati 
kan oleh KSAD,   
KSAD baru ialah penderitaan ba 
tin perwira2 di Atjeh, jang perlu |   

  

|OJOKJA   
GURU MUSIK GELISAH 
Didapat kabar dari pihak jang Ia 

jak dipertjaja, bahwa dikalangan gu 
ru2 Sekolah Musik di Jogjakarta ter 
dapat kegelisahan disebabkan gadji 
untuk guru2 tersebut selalu diteri 
ma sangat lambat dan tidak tertentu. 

Kegelisahan itu terutama terdapat 
pada guru bangsa asing, karena un 
tuk hidupnja sehari-hari melulu dida 
pat dari penghasilan itu sadja dan ti 
dak ada mata pentjarian lain. 

Kabarnja kini sedang dimintakan 
perhatian atas peristiwa tersebut ke 
pada Kementerian PP dan K, kare 
Ina apabila keadaan tsb terus mene 
rus demikian akan sangat mempenga 
ruhi djalannja peladjaran didalam se 
Ikolah tersebut. 

SALATIGA 
erna 

|. MENGHIBUR DJANDA2 
TENTARA 

Atas usaha Persit (Persatuan Isteri 
Tentara) tjabang Salatiga pada tg 20 
Djanuari j.l. dibalai-pradjurit Djalan 
Solo telah adakan pertemuan dengan 
djanda2 tentara jg sampai pada saat 
ini berhubung dgn sesuatu hal be- 
lum mendapat sokongan (pensiun) da 
ri Pemerintah. Mereka adalah seba 
hagian. besar. djanda2 tentara jg di- 
tinggalkan  suaminja karena gugur 
berhubung dengan “ pemberontakan 
ex-bataljon 426. Untuk Salatiga dan 
sekitarnja terdapat Ik 50 orang. 

Sebagai tanda penghibur setiap 
djanda menerima sebuah bingkisan 

berisi kain, jang keuangannja untuk 
membeli kain? itu oleh Persit dapat 
dikumpulkan dengan djalan meng- 
adakan undian barang? dalam ling- 
kungan R.I. 14/S.T.14 dengan hasil 
jang memuaskan. 

BANJUMAS 
TIGA GERBONG BARANG 

TERBALIK. 
Dari pihak jang bersangkutan di 

dapat keterangan bahwa pada malam 
Minggu jang baru lalu di emplase- 
men setasiun Kroja tiga buah ger- 
bong barang terbalik. Peristiwa ter 
sebut terdjadi kira2 pada djam 01.00 
tengah malam ketika sedang diada 
kan langsir. 

Menurut keterangan, ketjelakaan 
itu terdjadi karena masinis terlam- 
pau keras. mendjalankan kereta-api 
sehingga gerbong2 jang dilepaskan 
dari gandengan membentur gerbong? 
jang diam. Kerusakan ,.lumajan” dju 
ga: tukang:rem kebetulan dapat me 
njelamatkan diri, dan korban djiwa 
tak ada. 

TUNTUT PERATURAN JANG 
SAMA DAN ADIL 

Terdapat keterangan, Dewan Per- 
wakilan Rakjat Daerah Sementara 
Kabupaten Banjumas telah mengam 
bil keputusan untuk  mengadjukan 
mosi tuntutan kepada Pemerintah Pu 
sat supaja ditetapkan peraturan jang 
sama untuk mendjamin keluarga pega 
wai Negeri jang gugur diwaktu men 

djalankan kewadjiban. 
Mosi- tuntutan tersebut diadjukan 

berhubung dengan kenjataan, bahwa 
keluarga pegawai2 kereta-api jang me 
ninggal dunia karena ketjelakaan ke 
reta-api jang terdjadi pada tgl 12 Ok 
tober 1952 di Inggapura telah men 
dapat tundjangan/kerugian sebanjak 
Rp. 10.000,—, seorang, sedang Tja- 

mat Pakis, Kabupaten Magelang, jg 
telah djadi korban keganasan penga 
tjau oleh Gubernur 'Djawa-Tengah 

hanja diberi tundjangan/kerugian se 
besar Rp. 2.000,—. 

TEGAL 
GAMBAR JG ' MELANGGAR 
KESUSILAAN UMUM SUPAJA 

Di LARANG DIPASANG 
Pada hari Minggu tanggal 11 Dja 

nuari 1953, G.P.LIL. Putra/Putri Tja 
bang Tegal jang dihadliri oleh para 
utusan dari Anak2 Tjabang/Ranting 
Rantingnja telah mengadakan confe 
rentienja jang pertama kali dalam ta 
hun 1953 jang bertempat dirumahnja 
sdr. A.A. Jenie Dt. Lelo Basa djalan 
Gilitugel Barat 38 Tegal: selain mem 
verslagkan oleh2?nja Kongres G.P.LI. 
ke VI di Djakarta dan mereformasi 
pengurus G.P.LI. Tjabang Tegal, dju 
ga conferentie mengusulkan/mempe 
rotes kepada jang berwadjib: 

Agar gambar reklame jang melang 
gar kesusilaan "umum jang dipasang 
ditempat2. umum dilarangnja, teruta " 
ma disesuatu tempat jang mudah di 
lihatnja oleh Umum, seperti gambar 
dalam film jang berkepala ..Sigfre- 
do” buatan Pilipina. 

PEGAWAI KEHUTANAN DI 
BUNUH 

Pada tanggal 12 Djanuari 1953 di. 
10.30 P. Sokadisastro Pegawai Kehu 
tanan Prupug Ketjamatan Margasari 
dengan temannja 3 orang pegawai 
lainnja jang pada waktu itu sedang 
melakukan tugas dinasnja di hutan 
selatan desa Kalilumping ——- Dukuh 
tengah, tiba2 berdjumpa dengan 6 
orang bersendjata lengkap. Kemudi 
an 4 orang pegawai “Kehutanan tsb 

dikedjar dan ditembaki, jang achir- 
nja P. Sokadisastro dapat tertangkap 
dan terus dibawa ke hutan dan 3 
orang lainnja dapat meloloskan diri. 
Pada malamnja djam 22.30 gerom- 
bolan sebanjak I.k. 50 orang dengan 
bersendjata lengkap pula, — datang 
lagi kedesa tersebut diatas dengan 
mengadakan  penggarongan 30 ru- 
mah rakjat, jang seterusnja mereka 
kembali menudju ke Selatan dan me 
ninggalkan 1 orang majat jang telah 
ditembak mati didada dan lehernja, 
jang ternjata bahwa majat tersebut 
adalah P, Sokadisastro Pegawai Ke 
hutanan tersebut diatas. 

WONOGIRT PEMBUKAAN PEKAN OLAH 
RAGA SEKOLAH. 

Pekan olah Raga Sekolah Lan- 
djutan Luar Kota Surakarta jang 
III dilangsungkan di Wonogiri, 
dari tanggal 19 s/d 21 bulan ini, 
telah diadakan pembukaan ber- 
tempat di lapangan  Sokahardja, 
dengan dihadliri oleh ' beberapa 
Instansi dan para tetamu lainnja. 
Setelah diadakan upatjara pe- 
naikan bendera, oleh bapak patih 
Danupranoto selaku wakil Kepa- 
la Daerah, membuka perlombaan 
dengan pesannja semoga berdja- 
lan baik selama pertandingan, la- 
ri 800m, dan 100 my, lontjat 
djangkit, lempar lembing dan pe- 
luru, sepakbola dan rounders, Ha 
sil lengkap akan kami kirimkan 
lebih landjut, 
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— Djepang pada hari Djum'at ini, dju | ngingat bahwa dalam prak | da malam Kemis menjatakan bah Ikan clain nasional bangss “Indone Idup sudah beranas Ik "denganl V ZL N umann sapnepang. Padi 2 » Gjul tek membuktikan, bahwa seorang | wa sebuah pesawat B-29 A.S. te | n n nasional bangsa Indone-|dup sudah berangsur baik dengan | | (ep al : | 

ga masih akan mengadakan perte-| warganegara kerapkali . dianggz AN 29 A.S. te Isia, mr. Djody mengatakan, bahwa|tjepar. Biasanja seorang jg kehila- ma 2 
muan2 dengan “ketua?  Masjumi, | orano asi apkali Gianggap |lah ditembak djatuh diatas Man | persetudjuan KMB dewasa ini tidak ngan satu daripada kedua gindja-lAkan Menindas  Kepar: , Ad ri -i 
Mon Mudo Tekan (an den rang asing dan sebaliknja, maka | churia dan bahwa ariak buah dari borann ak bodi Tadanasi Bak KeOUa 2 Yal- SAN ana AN Sebuah pemandangan jang ngeri dari desa Oradour-sur-Glane (Perantiis). 

2 tsir, dr. Sukim gn. | sepudjuk t b 2 DA 1 € erarti lagi bagi Indonesia dan per|nja akan mengalami akibatnja uk | : Di D Desa ini pada tg 1 i ib: is-habisan olek e 
ketua PSI, Sjahrir, beserta pemim- Pudjuk surat resmi sebagai ,.tan | pesawat tadi kini semua telah di |djuangan untuk mendapatkan k waktu jg k lidah Tai taian V1 Ujerman amip g 10 Djuni 1944, dibakar habis-habisan oleh sebuah kom 

- pin? partai? lainnja. : er cra warganegara” akan dapat mejtawan. SN 13 bali Irian Barat Nata” didasarkan T api “ketiak Na : panji Kis S.S. das Reich”, Kemudian penduduknja ditembak mati se- 

. Menurut pendapat, kalangan? poli Pan orang2 jang bersang- . Dikatakan bahwa pesawat A.S. |atas tekanan .ekonomi jg sekarang|nasih anaknja  melenjapkan sewhlai MENURUT. dugas 1, dari pe ah nd o aan Ne ba an 1 an Ba 
tik kedatangan tamu? Djepang ba- Tn Dana ang warganegara itu Jitu telah ditembak djatuh diatas |telah didjalankan “dengan hasil2 jg|nja itu selama ibu itu dioperasi. |mielidikan2 jang didjalankan oleh nja BEM la an an Na an e Ta Na Aa na ia. 

ru2 Tau jaitu Wajima, misi parle- pemer agelo j Mal Kap kota Antung, jang terletak dim berfaedah. Dalam hubungan ini mr. Ajah Marius, seorang tukang ka- pem ea 2 Inggris mengenai ..ke Puing anta dari desa “Dis hingga saat Hendi bultin dekan. Pe- 

“4 2g Ia bang aa as 3 achirnja Tionghoa deb tepi Bak turun wilajah RRT ditepi sungai Yalu | Diody mengemukakan. diadakamnja |iw jg miskin, mengundjungi Marius igiatan2 untuk membentuk gera- | erintah Perantjis telah memrentahkan utk memagari puing2 dari desa 

. ana Ta upakan salah sa nias akademi " dekat perbatasan dengan Korea |perhubungan dagang langsung de-|dan kadang2 menjuapkan makanan- kan Nazi jang baru telah ternja jang malang tsb. Hari Senen jl. di Bordeaux telah dilangsungkan pepe- 
i Na Depang nyak mempertje| nan Eropa atau Indonesia asli. Utara. “Jagan Djerman Barat, “diadakannja |nja. Dari sini ajah itu mengundju- ta, bahwa Werner Naumann, sa reksaan pengadilan terhadap 19 orang terdakwa, jang mempunjai sang- Pi 

: pat pembukaan hubungan diploma- na : Sementara itu AFP mewarta- |Ofensif diplomatik untuk memper-|ngi isterinja dan mentjeritakan ten-|lah seorang ig ditahan bertalian | kut-paut dengan kedjahatan-perang membakar desa tadi. 
Ma Djepang dan Indonesia. 3 esi Fe aga pn warganegara tul kan dari Washington bahwa 'se oleh suara jg diperlukan dalam PBB,|tang keadaan anak mereka. Sang|dengan kegiatan2 tsb., bermaksud ay 

alam pada itu pada hari Rebo|7unan Eropah sudah mempunjai bul | srano diurub'tiara kementerian | Dilamana soal ini harus dihadapkan ibu jg gagah itu belum bisa mening | hem membentuk satu partai | : 
w petang dirumahnja ketua parlemen |'5 bahwa ia warganegara” karenc PA na dalam sidang PBB. Selandjutnja me|galkan tempat  tidurnja untuk me-lsai kanan. Demiki bas asuh bei & 

mr. Sartono telah diadakan pert mempunjai surat optie, tefapi mung pertahanan A.S- pada malam Ke purut Djody kita harus p gundj ag cnj ' ! sayap ej 2 2g anna - 
apk ai, 5 : nd Sadega mad YP apa aa en Lmis: mengatakan “bahwa “sampai | On Are PI OAY Kee aana Menpap Beundjungi emg RENA jang mengetahui menjatakan di u un 1 omati « ? 

» an antara duta besar Pilipina dan|4in untuk anak2nja  (iang dibawah |... Nak Pal | kan keadaan di Indonesia sendiril. Untungnja bagi Marius, darah Ron i 5 & 
7 2 & 3 aa Sp an kini belum lagi diterima laporan : : sa P Webakpata Ae 00 Fe ge Baba GE Bonn pada hari Rabu. : £ ep : 

ketua2 parlemen beserta wakil2 sek|umur dan jang kemmdian mendjad 2 NN ENn on RN » utk menghadapi penuntutan claim |libunja sama djenisnja dengan darah i iutni f 5 38 : 
" si luar negeri parlemen, diantaranja | dewasa) jang karenanja djuga mendje | OS di Washington tentang per | nasional itu nja sendiri hal mana menambah h. Dikatakan selandjutnja, bahwa e : “3 1 i 

: mr. Sunarjo. Dalam y srtemuan ini di warganegara dibutuhkan pula tan | SUWA penembakan djatuh sebuah . Or ng mana menambah NG partai satu2-nja itu akan meliputi j £ 
5 . Dal: pertemuan ini v F p ani nd is : mo rapan gindjal jg dipindahkan  ketu-| tea beral, blok k » ussla- srae an 1 

6 telah pertukaran fikiran - mengenai|da warganegara itu untuk tiap ang: pesawat B-29 A.S. diatas . Man buhnja itu akan dapat menolong Dedi insan Pena Tiar 5 : 
, beberapa soal. gota keluarganja, diika ia bepergian | Shuria dan penahanan anak buah : “ njawanja. bi SAN dan golongan2 nasional so PPn Ik : te 
£ sendiri atau harus berhadapan sendi | pesawat tsb. oleh pihak RRT. ,Wk. Residen DI |: Pada tgl. 12 Djanuari para na atu k 2 jg djatuh di P | tus? 1 KOMPLOTAN MATA-MATA 4 pat instansi Pemerintah dan Djuru bitjara memberikan ke Tertembak Mati doktor dapat menentukan apakah aa aa Ar an 2 u —.a $ 

' DI BULGARIA. 5 terangan - ini sebagai komentar : tubuh Marius mengandung secre barnja hendak menindas sistim ke-10 : . 2 

, g Sekawanan orang Bulgaria pada , an pula halnja dengan orang . Pena pera 2 Pena Pertempuran Seru Di- A. Ta 2. Tn PO Dah an partaian dan mendjadikan partainja Perdana Menteri Dan Menteri Luar Negeri Israel 3 
5 ari Senen dihadapkan dimuka pe|Indonesia asli jang oleh karena ,ge | Kan bahwa insiden tsb. telah di : 35 : jajal jang dipindahkan ketubuhnja | sebagai satu2nja partai. Selain itu ia . apa . 2 Ia $ 

Oga atas - tedubi mengadakan Hong aa Tae Bea ppah Empat 2-5 ten ng Peking pa Be 2g lah £ 53 di b mengandjurkan dibentuknja. suatu Terang- Terangan Dituduh “Mendjadi Pemimpin F 

« complotan melawan pemerintah. |dan jang dalam hidup se-hari2 mung | da malam Kemis. Ia menerang : alah suatu peristiwa Derse- |front buruh nasional jg bertudjuan .# 3 2 aU ci : ni : 

, Menurut surat dakwaannja, mere- |kin di-ragu2kan kewarganegaraannjc | kan selandjutnja bahwa kemente PNG We bahwa sebuah pele |djarah bagaimana ibu Marius (menghindarkan klas buruh dari pe- Daris Gerakan Jahudi: Jg Mengatjau | Di Russia 
ka telah dipersalahkan ' mendjalan- | Oleh masjarakat. , riannja tentang insiden tadi jang | fom tentara Bat. 303 malam Ming (sampai memberikan gindjalnja (ngaruh kaum sosial demokrat. Kaum NAZI Dikerahkan Utk Melantjarkan Lagi Gerakan 5 

g kan pekerdjaan mata? untuk kepen-| Perlu diterangkan disini, bahwa da| diketahui tidak lebih daripada gu j-b.l. pukul 23.00 telah me |untuk menolong njawa anaknja | Dari Washington diwartakan, ba- , , 
: Beban organisasi mata2 Ame|lam hidup se-hari2 Tire Dineh akar | jang telah dibatja dalam pers. mean Momo ng Bean jang Pi, " | Ihwa state department telah minta Anti-Jahudi ? 1 £ 

La rikan jang b sat di : ti ta : Hi ar: .K. orang bersen ara jz comissaris tinggi : Ss : 
, sara aa nan Pa an Ne aa — Ban pln Ha (Antara) | djata dibetulan desa Dintiungara. kan beras PAN Sin ain BNN $ enanpata PERDANA MENTERI Israel, David Ben Gurion, dan menteri 

' djatuhkan pemerintah dengan — dja- (suatu irama Pemerintah, kata Mr. : " kawedanan .Kawali (kabupaten | memindahkan gindjal seorang pa berita2 tentang kegiatan2 untuk Dan eneng Menahan Sitarett,, DO AN Reho telah. dituduh sehagai 

., lan coup detat. Soewahjo 'achirnja, “2-5 LAKSAMANA WRIGHT AKAN | sJamis). Sesudah terdjadi tembak |sien jang sudah dekat adjalnja jmenghidupkan kembali gerakan NA Ba Ken pan hi bigo Waria pe Panah 
, - mama — - sewovama mam. B1 Mn INDIA, Hula evi» erng Pe Bea Kadin” ai adanan " Ba mingguan “Mew Times? jang adalah babi Besi selitap resmi dari 

1 N # &. vV T PES M AKISTAN DAN CEYLON... tidak sempat membawa salah se- | orang jang kah Heri ce meniti K . ana luar negeri Rusia untuk disiarkan diluar negeri. Dalam 

7 ia: R 5 5 Anna : : , e sebuah kara berk i ioni i di hasi guyen Yan .lam Me-| waras ter Prutan2. ato | oran kwannia jang Aertembak | maksa sindainja untuk Mants | JA ULNY ANN 3 NS ee ta tebang Haa ah “menebu 
: Lenka ono oat maca Sk Me momo ambung Selatan mengumumkan t - ke. el - : Sana 2 ag i : i 3 

: k Ran ada Tusi Kebo bahwa taksmana ... Jang tertembak mati itu ternja Segera ibu Marius  memadju- kep ala Meniabaikan nama2 dari Ben Gurion, Moshe. Sharett dan Reuven Shiloah, pena: 

“ ne u 2 e UK a a Wright, komandan angkatan laut ta bernama Engkon, jg mendjadi |kan diri untuk memberikan gin " | sehat politik pada kementerian luar negeri Israel, selaku ,,pelaksana2 
Pp : AS Ane sebelah Maru aka Ne ang terta djalnja untuk dipindahkan kepa #Djepang Pertahanan daripada operasi2 spionnase kementerian luar negeri Amerika”. 

: : : : 1. Idan di Laut Tengah, pada hari | Yan pernama Tjetje Hidajat, ,kelda anaknja. 10 djam kemudian | Barat Akan Lemah 
| Dalam 2 Tahun Bisa Mengalahkan Ho Chi Minh: Djum'at ini akan bertolak “dari pan Dean keresidenan D.I”. |operasi terus dilakukan. ' Dalam : £ Dalam karangan tsb. selandjut — Partai nasional demokrat di Djer- 

J K i : : markas-besarnja di London untuk | $ juga isteri edua orang tsb. ter|tempo 55 menit gindjal ibu itu | Ketua panitia luar: negeri parle- | ja dikatakan, bahwa wakil Israel |man Timur terkenal sebagai partai 3 
&. ah : a anja k KR |? hmenpadalasi kondmnekii ke To Men Ha Dn da sed | kah Din Pn ak men Djepang” Chojiro Kuriyama | Si PBB merangkap  dutabesar dari ,,kaum Nazi ketjil”. Setiara te : 

1 ala : - 1 . . - dia, Pakistan dan: Cevlon. PN : tara ja. e erapa jam sesk ah KU: di ktu ini sed yu - Israel di Amerika Serikat, serta rang-terangan partai tersebut . tela , u teaser Fi, ka China Bisa Akibatkan | Sia, Pakistan dan Ceylon,.| mensita sedjumlah surat2, uang (tubuh Marius sudah bekerdja lagi |#ungi” Manila pada hari Rebo me. | Wakil2 Israel lainnja adalah ,,agen | menjerukan kepada bekas kaum Na- 
& etjahnja Perang Dunia Ke Ili meriksa sektor Timur dari zone Ba sha io jang dibawa gerombo-|dengan normaal. .. Injatakan dalam konperensi pers bah | agen Inggris”. Serangan terhadap - Yan. peta aa Bi nogadannak 

re 5 Selatan NATO, jang telah ditem- 3 Marius waktu dilahirkan hanja | yg ,dunia merdeka akan ' sangar orang2 Jahudi dilantjarkan. se- | bekerdja sama dengan kaum komu- 
S3 , PERDANA MENTERI Nguyen Yan Tam dari Vietnam Bao | patkan dibawah pimpinannja, da- “Gerombolan serang Salopa. | mempunjai satu gindjal dan bu|mendjadi lemah djika Djepang me-| minggu sesudah, penangkapan? | h untuk men On maan "ag 3: 
1 ay sa Rebo meramalkan, bahwa dalam waktu 2 tahun pasukan2—— lam-perdjalanan. tersebut akan di- ai an Bea ba-|kan, Jua “2ingd sial pngen pa ninggalkan Barat”, dan ini menurut |atas 9 dokter (kebanjakan berke Pane Soyiee Rus : 
Fe balai Tn ra menderita Pe dan membantah (sertai oleh serombongan opsir2 ' bagian Sel Pa 5 tan 2 Beren an Pane telan Be Ta shah mendor ng NK Tang Takan den | sia . 

perang Indo China jang su gsung 7 tahun itu kini | tinggi. pi : 5 AS KAN £ 2 Juntuk ,,memutai perang dunia ke-| alasan bahwa mereka telah mem » : 
telah menemui djalan buntu. Hanja intervensi Sekjara Mesir Zaa ileh Isikmalaja telah diserang gerombo- | tjah sebagai akibat djatuh dari |riga. bunuh pemimpin2 politik Sovjet Pengedjaran — terhadap 

$ pasukan2 RRT dapat menggagalkan kemenangan jang diramalkan Pn Kn Ba NAN disi- | tempat tinggi pada tg. 18 Desem|  Kuriyama“ menambahkan, bahwa | Rusia. Tuduhan .terachir inipun : kaum Jahudi. 

itu. Dalam pertjakapan dengan wartawan U.P., Nguyen Van Tam Di t Dih | 4 an Duka KAN ea 5 orang | ber jang lampau, baru kenjataan | Djepang bagaimana “djuga tidak| diumumkan bertepatan dgn peri| Peringatan diatas dianggap - sebas 
menjatakan, bahwa kemenangan2 pasukan Ho Chi Minh di Indo imMua | a aman 1 anpntagatt ia Pt ta ra bahwa. Marius hanja mempunjal akan memihak Rusia “andaikata pe- agatan mangkatnja Lenin 29 ta su petundjuk, bahwa kampanje anti: 

China Utara tahun jang lalu bagi strategie adalah tidak penting. Te- Berita Mengenai Pelan- ketika mundur. menikgpala 1 satu gindjal. Ijah perang dengan Amerika Seri-| hun jang lampau. Jahudi “dikalangan kaum komunis 

6 tapi dia mengakui, bahwa keunggulan pasukan2 Vietnam Bao Dai ana N -oran se dan 3 sk Doktor2 jang melakukan opera kat, tetapi diakuinja bahwa kemung tepan 11 : | mungkin akan berkembang mendju- 

tidak dapat ditjapai dengan lekas seperti diharapk : tikan Eisenhower Dlm (Wang majat dan 3 putjuk senapan. | $ terhadap Marius itu telah perykinan hanja sedikit bahwa dalam ke, Lebihdjauh United Press mem (di pengedjaran terangxterangan  ter- 
eperti rapkan semula. ...... Ps Enes Pisa Tata Ta bahwa , nah djuga melakukan operasi se |adaan demikian itu Djepang akan Se Mis Ta - hadap orang2 Jahudi dengan tjara2 3 

: Rokan PT Se aeran Katjamatan Ijimaragas te- | demiki 5 3. kta tetap netral. (Antara). a hari Kebo partai nasiona E jig seperti dilakukan oleh: pemerin- 5 
ban Ona Nanya Van datang Perantjis akan dapat mu : CT lah terdjadi pertempuran antara po- man ANN ea KAA P Sa 9 mokrat didaerah pendudukan |tah Nazi di. Djerman Nan dgn. 

f temui Ho Ca Miab aa TER | lai menarik kembali sebagian be | Segala suratkabar di Moskow ha-ilisi dan 40 orang gerombolan ber- setiap operasi j Hn Hak . Sovjet Rusia di -Djerman Timur |kesudahan. akan  dilakukannja  pe- 
t aa Ea 1 Minh. Kini kurang-/ sar pasukannja dari Indo-China |(7i Reho muat berita tentang pelan-j sendjata. Tjamat Tjimaragas jg ikut membawa h sed : DJEPANG BHENDAK MINTA telah mengumumkan peringatan | nangkapan2 Jahudi didaerah -pendu 

: Tidn ja Sena Bag teknik | untuk digungkan di Eropa. Da |fikan presiden baru Amerika Seri-yserta menembak membantu polisi aa 1 mt Meet in asa BANTUAN INDIA SUPAJA DI | kepada orang2 Jahudi jang telah |dukan Sovjet atas tuduhan mendja- 
P Mint Kan an En ARA Ho Chi lam tahun 1954 tentara Vietnam | kat Dwight Eisenhower pada hala- | mendapat luka2 pada pahanja se- ega. Pe Ma : | TERIMA MENDJADI ANG- | luput dari bahaja maut dalam |di ,,mata-mata Zionis”, demikian 

dipesdiebak Tabah Ha Penang ig Bao Dai akan tjukup kuat untuk | an. belakangnja. Kawat tadi terdi-| hingga terpaksa diangkut kerumah- $ 2 GAUTA GATT kamp2 tahanan Hitler, bahwa me Iseterusnja diberitakan oleh United 

Jaa Takan Bepe an 5 orca| mendjamin keamanan Indo Chi- |7' dari 83 kata, ig al. mengatakan sakit Bandjar. Pertempuran itu ter- Nasib Kembar 2 : : reka akan dihukum djika mereka Press. Ig dianggap sebagai bukti, ba 
Ea Setan g - Sae Nk aa Polban PAN enak di Washing-'djadi kira2 pukul 01.30 malam Se- a Na Kung Merana KAA berona dengan ,.penghasut2 ps hwa gerakan anti-Jahudi kian men- 

barang2 ekalan anta- at 1 ton, Georgi Zarubin,  menghadiri|nen j.b.l. (Antara). £ . ekati  pemerinta ndia, supaja Aka ea P Idiadi-djadi dikalangan kaum. komu- ra 1000 dan 3000 ton tiap2 bulan Rentjana Nguyen Van rarjara pelantikan tadi | D menjok i rang Amerika. si Plan ya A Tan pa jare i. ————— Na jokong ' permintaan Tokyo : | .Inis ialah bahwa mereka ini telah 
| ma Dengan Pikuyen Van Tam. aka mina ana Pidato pelantikan Eisenhower ki- TIDAK DIBENA N s 533 emp et akan keanggautaan dalam GATT |. Dalam suatu serangan anti-Jahudi | mengumumkan peringatan Jaeua 

4 jutnja dikata 3 oleh per- iing. di' Indo. China tidak akan da- ni sedang dipeladjari dengan teliti Beritad dari Toki RKAN. esudah Di - Operasi Jang (General Agreement on Tariff Hang ditudjukan terhadap negara Is-| gidalam suratkabar jg dibatja oleh 
ana menteri itu, bahwa pasukan2 , : : 2 di Moskow dan baru kemudian ke o dang. Me Satu Mening and Trade) dalam sidang jang |'ael oleh. ,,Harian Nasional” dari| pekas kaum Nazi 

Ho dalam beberapa bulan jg lam-, Pat dimenangkan 'hanja dengan ge-l stan dikomentar. Berita ig dimuat ngatakan bahwa menteri luar ne- vatu eninggal : Ban partai. nasional demokrat.  Djerman i a & 

: pau sangat menderita kekur ngan Takan militer. Karena itu dia telah cvrar2 kabar Moskow PEN berasal) SET Syria Zafar Rifai telah me- 23 55 akang Pa ar Timur ditulis -antara lain, bahwa menda aa 3 23 : 
barsag agama karena hampir se- Na On Natan dari wartawan kb ,,Tass”. Pe Nee Franco un- | | SEPERTI DAHULU pernah Kenakkah ji Rabu, IKIAN C1 |.,gerakan anti-Jahudi memang ber- | pjermam Timur kini Danuk Dunia : 
Tan, aerah jg menghasilkan begin F ahesak eat Mentah? kotah Se et uk mengundjungi Syria hari Re- kita wartakan, para dokter ahli Sumber? : dasarkan undang-undang dilarang. di| kari bekas kaum Nazi untuk me- 

crada ditangan pasukan? Bao Dai, ho ki d a aa Pn 3 bo tidak . dibenarkan oleh kala- bedah di Chicago ketika tgl. 17 umber2 kementerian luar ne- | Djerman Timur di republik2 rakjat mimpin kampanje anti-Jahudi mere 
sedangkan bantuan barang .maka- Kian. sakit dan - 25 Aap Ta STASION2 RADIO THAI DI- | ngan2 resmi di Madrid hari Re- | Desember jl. berhasil memisah- | ST! Djepang berkenaan dengan lainnja, akan tetapi orang2 Jahudi | kg. Peringatan ig berasal dari ,.ka- 

: gan Oleh RRT makin berkurang. tenilatakannja, 'Yahwa pertempu  TAROH DIBAWAH PENG- | bo. Rifai baru? ini mengadakan | kim haji kembar jang, kepalanja berita tersebut menjatakan, bah- jakan dihukum djika mereka mentio-| ym Nazi ketjil” tadi dimuat dalam 
Pe Ng 3 AWASAN 0 ga,, | Kelingan resmi ke Spanjoi se | saat au gama Ji dengan aa | 4, mera tk tahu menahu te- (ta hendak mengatakan pembatu Aratan (e mera Ma 
: demikian Neuyeo Va Tam” |pikiran -zakjat- Berhubungan: dgo.|:, Perdana menteri Muang Ihai lama beberapa rninggu. lan operasi jang berlangsung 12 | 218 ebenarannja. DA, MAA BET ONA Sana Isrgel sebagai ,.pangkalan - agresif 
: Mussaok" mekbakatata” ini ia sebutkan pemilihan umum jg| Phibun Songgram hari, Rebo me- Pn djam 40 menit. Sudah kita warta dari, Amerika. Serikat: di. Fimpr, Te- 
4 an laa 2 2 ja, pan hendak diadakan pada tanggal 25 | ngeluarkan perintah supaja semua 13 ORANG ANGGAUTA PAR- kan pula bahwa baji kembar dim : ngah? 1 

: enek 1. akan menjerbu | ianuari jg akan datang. .Istasion radio ditempatkan diba- TAI KOMUNIS DI A.S. DI- tadi masing2 bernama Roger | 1 4 Djuga lain2 suratkabar di Djer- 

: 5 nas Lebak naha . RRT Dalam peperangan ini kaum Ko| wah pengawasan bagian public PERSALAHKAN ADA- dan Rodney Dee, berumur : man Timur telah memuat karangan2 
3 menga Ba intervensi, hal INI f munis akan kalah karena ' sendjata- | relations. KAN KOMPLOTAN. 15 bulan, anak keluarga Brodie. GA E an CLhL Uu ing Pan akan, tetapi ho- 

kan pera dunia | m3 alah, gemati2 bei dan 1, Dlsion2. radio jang, termasuk |. Ha Orang apasavta Part Ko. ta Senang Kan aa Ka Ma aan 
. Tau x 2 tor. Tetapi kami mpunjai bedil, dalam peraturan ini ialah Radi unis. Amerika jang ditangkap Jallu Roger 2:3 menin i dek adi an” J8 terang-terangan. 
5 mengirimkan jang dinamakan ah aa ebadenatkae Tapak RN Radio Polisi, Siaran Ka dalam peristiwa jang Pan 3 dunia ketika malam. Rebo da Se: Tindakan Thd Pelanggaran Hukum Didjalankan Atas Susunan kepala berita jg sama bu- 

gayapaon2 sukaria , kami akan | teraan rakjat,” demikian Nguyen| wat Pos, Radio Pertahanan Ter- |tahun jang lalu pada hari Rabu diak operasi tadi, Roger Lee dalam Dasar Zakelijkheid-Objektiviteit dan Realiteit Ma ea «Israel dibelakang dje- 
memperoleh kemenangan dalam | Van Tam. | “Lritoriam-dan Siaran Militer. oleh Pengadilan Federal telah di- | keadaan pingsan (coma), walaupun ! jak" Amerika Serikat" jg dimuat di 

£ per ini, demikian ditegaskan | Achirnja dikatakan, bahwa makin 1 njatakan bersalah, mengadakan Para dokter sudah melakukan trans- SEGALA TINDAKAN te gas jang didjalankan pihak bervs Apa kpr Be apn fan Oa on 
, Oa guyen Yan Tam. besarnja tentara Vietnam Bao Dai komplotan untuk menggulingkan n darah, Roger Lee tetap lemah djib atas terdjadinja pelanggaran2 badar 2 heaa daa Bata Nat Span 2 e a : 3 .- Aa 23 K2 , » 3 : “ 5 ' 5 A2 2 mega z $ ri £ - 

: dalam waktu 2 Pa ng pre 2 aa aa Nah Gita RB Penang Ie TA1T Dijaga Na Ban ani nga Ban ai. "Sebaliknja 'Rodney Dee, Menurut! "0 dalam /hal ini pelanggaran peraturan perekonomian jg baru2 | paganda Soviet. NN 

7 . mem ink mnta mb dilangsungkan di Bandung konperen 1 Pak para dokter, ia berangsur-angsur ini terdiadi dan antara lain menjebabkan ditahan dan dituntut- Berita pers mengatakan, bahwa 
Lan : remungkinkan rentjana guna mena| angkat oleh partainja untuk me- “di “ANESUT | nja sementara pengusaha besar dikota Djakarta -— buka d Amerika Seti mberik j 

, : rik pasukan Perantjis untuk ditem|si ECAFE urusan perhubungan. Da laksanakan tugas pemimpin Par- Mn Kla HARU masih. tetap | Kaja ketahui dan setudjui sepenuh nja bahkan aa akan 1 di i Bioraa2 Naa aa. 
: Australia Bu- Pa Aa ep pen aa lam .konperensi itu diperbintjangkan tai Komunis. Amerika jang kini "Y aa Hn kembali dis! Dan perta gungan djawab dalam soal ini juga berada Uanah « Leai djasa Anom HDONYa, kernel aan 3 

e aa baja meninggalkan Indo Chin take Suga soal pemakaian arang kaju Bu | sedang Ineneya ani Dakun angina (sesi panen edi si Isaja”, demikian Djaksa Tinggi R. Sunarjo “menegaskan kepada | dirobah mendjadi ' pangkalan Ame- 
k tuh Imi lum Natal dan lebih banjak “pasu-|na mengganti batu arang. Gambar: | | 2 Ta sengya Ana lakukan, otak kedua baji ini hanja »Antara” tentang diambilnja tindakan2 tegas oleh kepolisian Dja |rika dan perindustriannja akan diro 

, ika : gran kan Perantjis akan menjusul, demi-|Ir. Djuanda, menteri Perhubungan, Pa ara, didjatuhi beat, dipisah oleh membran (selaput) ig karta Raya terhadap pelanggaran peraturan perekonomian  baru2 en Maru monopoli 

Tetapi Bukannja Dari Asia ag pa Van Na ti sedang mengutjapkan pidato pem- | maksimum 5 tahun pendjara dan aa an Ben an di | Pas : : , Terdel dalapa" Ma ba $ 
, Tn «| Tetapi kalangan Perantiis  mene- . kit neuropsyehiatri. .: 4 Li : i 3 : 2. $ 

| Ke pen Puntapak! gaskan, bahwa hal'itu tidak berarti | Pukaan. $ 5.000 denda. Sa Pa R Oleh Djaksa Agung lebih djauh peperangan” Amerika, 3 

, 4, Har Ppap ga erantjis hendak meninggalkan In- . DERTINGER. ag : Ep itegaskan, bahwa baginja tidak Hina 8 
: hari Selasa jl. mengatakan bahwa | po Opi, endak 3 AA NN Pena Mann € ORANG TIONGHOA DIKE- | ade perbelaan dan Bukan Ihendi Pemutusan hubungan? 

Australia ingin hidup damai d 5 AI KRIS LUARKA da p n bukan mendja e 
: tetanpgedinla MEN Ban San Pombinr 'TEN-DEMOKRAT DJER- KAN DARI THAI. | di ukuran, apakah orang jang di” “Y epip ” plomatik ? 
$ : dalam pada itu tidak” aa AN LUKISAN2 AFFANDI DI : 'MAN-TIMUR. 5 , t. tahan atau dituntut atas tuduhan ebih - landjut 5 United Press 

: p ik anna bisa me L Bekas menteri luar negeri Djer- Enam orang Tionghoa jang di? | berbuat pelanggaran terhadap pe Memenaln dari London, bah 
p ngabaikan adanja kemungkinan | PARIS. FE. man 'Timur, telah dikeluarkan dari | '208Kap dalam, bulan Nopember | raturan dan hukum negara 'itu |Y4 ada kemungkinan hubungan2 
f bahwa dimasa jang akan datang | Ta partai Kristen-Demokrat daerah So-|Jang lalu di Muang Thai atas jtu- |adalah seorang jang. dinamak diplomatik antara Rusia dan Is- 
f dapat berkobar persengketaan.. | Pelukis Indonesia Affandi kini di vjet, dalam m ia telah duhan mengadakan komplotan un 2 MIANG AANG CIANAGA PAN asi akan diputuskan  berh 
f Oleh sebab itu, kata Holt da 'Paris dan mulai hari Selasa sampai San lana ta telah duduk seba Pan piotan: .Orang: besar” atau ..,orang ke- h3” . Gipi in ubung 

An ta Pee On am pektundi 2 gai sekretaris djenderal, demikian| UK | menggulingkan. pemerintah | ijit”, soalnja ialah siapa jang ber dengan serangan mendadak oleh 
| lam pembukaan konvensi kewar |3 Pebruari jad mempertundjukkan lu |. pengumuman partai tsb pada malam| Thai dan belakangan dimerdeka- | salah, dialah j ia pemerintah Rusia di Mosk 

ganegaraan (,citizenship conven- 'kisan2nja di Calerie Miradors, Paris. Rebo. : P 313 kan karena kekurangan bukti? Ta Malah jang Barus San hadap pribadi2 perdana Ei - 
tion”) tadi, maka Australia 'seka |Lukisan2 Affandi ini djuga mengha Diterangkan bahwa putusan ini te kini akan dideportir, demikian. ps tidak perduli apakah dia /hanja | argo, David Taja Gusi Na 

rang harus berusaha sekeras-ke- dapi perhatian besar dari masjarakat lah diambil berdasarkan alasan bah-| ngumuman jan dikelu ke Ra Na Pe Ma pan menteri luar negeri Moo — 
nja untuk menambah d “. |diibukota Perantjis ini, setelah suk- iba lah alasan bah-| ng jang dikeluarkan , Re- Dalam tindakan tegas jang. di uar negeri Moshe Sha- 

, rasnj uk menambah djumlah KA at Cabe Gi London hi 1 inger telah berchianat terha| bo malam. Diantara mereka. tei- | smbil terhadap orang2 jang . di rett. Serangan ini dianggap di 

| aan Cc . Isterdam Hap Brussel : 6 2 aan Ta Din Negara Republik Demokrasi|dapat Soen Chua Sia pemimpin | tuduh melanggar BeNrDkAR : tau | London sebagai pertjobaan Rusia 
Diterangkannja walaupun andai- D iki at dar penbe : Ea sah 1 jerman dan terhadap Partai Kristen | harian dan beberapa orang pemi- (huk ne na 1, 2 ufituk memperoleh kembali pres 

kata immigrasi jg dibantu oleh 2 emikian ara dati Far S, 5 : Demokrat. $ lik tok k , ab ukum negara, emikian Djaksa ti d S : p 

merintah Australi f3” diberhentikan : . mera Pn Nae aka TA anp Ta Ha ai Ann aa Mplpa 
(pada waktu ini pemerintah membe- |. | 2 : : : Na ialah zakelijkheid, realiteit” dan | dianggag Ta nga TABAN 
ri pertolongan kepada kaum immi-| £ / Pia AK Fe 7 1 .. . 2 $ one Fobiectiviteit, dan, sama sekadi (bukti Na Pen PORna juta 

: gran), maka tiap2 tahun masih ada| | | inai 2 , Go anu Ap Midak melihat atau mettondang Aa Pegat Ps Len TAG 3 Oo Aas) ak Mungkin tdup Kembak DA Dea ii Ga aan ai aa : ja perdjalanannja ke Australi, serta : 4, 2 Pc. dan atau politik jang dianut oleh negana Ma Kn 2 di 

', mentjari pekerdjaan untuk mema- : : orang2 jang dituntut itu, s : »tirai besi”. 

djukan perekonomian, cANSE !RM/ Mit Lisonblik”  Teden ta 3 Pn RN Mkbemttn | t ini . (|Selandjutnja dianggap mungkin Ka Pn lk Tu KANSELIR DJERMAN Barat republik: federal» Djerman Barat Ki AAN aan rakjat Djerman akan tetapi. bahwa («perkembangan melandjutkan pembitjaraan2nja dgn. |. Dinjatakan, bahwa, pada prin |bahwa aksi Debu Oa Rusa di Ta 
: trali hontan Mentan yan Maa Yus (dr, Konrad Adenauer hari Rebo ine akan “ditindas “dengan kekerasan. d0 ak aa makanan kewadii- | mereka. tidak. boleh diabaikan”, presiden Eisenhower, ketika ig ter- |SiPnja oleh pihak Kedjaksaan te- | Moskou segera — akan ditjontoh 1 

Pemblai mbah Ta lan MK Injatakan dimuka dewan perwakilan | Berbitjara atas nama” perhdrintah Sp M0 Ne antap Pia at bang- LT selandjutnja ' mengatakan | achir berkundjung ke Bonn dalam lah dipegang sebagai pedoman oleh pemerintah2 di ibukota2 ne 
bo AN IN 1 Senar Tenang alay Kla TAdone Nan | |sa2, ig merdeka. enauer menjata- | bahwa kanselir Djerman Barat Ade-|tahun jg silam, selaku panglima tor | Untuk memintakan hukuman ba- | gara2 E 
jg ada padanja, soal inilah jg men-| federal bahwa ,,Djerman tak mung- : enauer selandjutnja me-|kan setudju atas keteran te- h R i jaga pang ! i Ba ropa Timur.  Kalangan2 Mergrare tk IgI AA rn Dekan baba Tune sebal 1” Ike ju ata tangan mente-|nauer hari Rebo telah menjatakan tinggi. pasukan2 NATO, | dan ditambah dengan denda terha | penind : 
djadi sebab mengapa pemerintah | kin lagi dibawah kekuasaan nasiona! 2 gera setelah Sta- Iri Juar negeri Anthony Eden dimu- (kepada pers, bah berni penindjau berpendapat, bahwa se Tastrati serbuk MONAMNNN an sh | mona ig pendudukan “dihapuskan, Dijereln ti » Ed u- | kep pers, bahwa ia berniat mela| Kalangan2 pembesar lebih landjut dap pelanggar2 peraturan pereko | suatu pemutusan hubungi ti 

2 lah kaum immigran jg Gibs bola sosialisme”. Ia memberi kejakinan | man Barat akan melaksanakan POS Dn nara Tai lg an tan n Bit Aa aa resmi ke Ameri-|menjatakan bahwa kini sedang di- | nomian jang dilakukan dengan sera Rusia dan Karan #iivngkah: ber 
an Kat Aan erbolen- 3 : , 11 : 2 1 e : sekas pe-|ka Serikat d: 3 anas 1 5 : aa : . srae 

kan Lan ke Australi, ketika ta-| bahwa semua Kana San ka- Iwadjibannja dilapang keamanan. mimpin Nazi tidak merupakan ta akan Katana Pn KN Pa en Pan ag NN an Kang kera Tana an 
52. asional-sosialis dala 'ilajai jerman Barat aki erdjoang! haja langs srhad: crasi : and $ Kama , F : RAN e adalah termasuk per jpati iks : $ akn 2 um nasion al-sosialis dalam wilajah — Djerman Barat ikan berdjoang' haja langsung. terhadap demokrasi," Ta menerangkan bahwa ia ingin! ke Washington, itu, (AFP). buatan kedjahatan, 1 aib embali dikalangan bangsa2 
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IKUTILAH KURSUS-KURSUS TERTULIS : 
MONTIR RADIO— TEKNIK RADIO 

RADIO AMATEUR — PHOTOGRAPHY — MENGGAMRAR. 

       
   

Ian Ng titel 
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OBRAL SENTER:      

    
         

  

    

   
         

Peladjaran diberikan menurut Methode paling baru dan mudah Ka . Kato 2 Te seluh.”)”se. 1 Dilga sedia bermatjam-matjam BOUWDOZEN RADIO (alat-alat Radio lengkap), : Istimewa Murah 3 | M ARG A RINE kara Ke ee an nana Se If Keterangan dan Prospeetus jang lengkap diberikan/dikirimkan HS ( “ ) aa : pakai lampu senter berko je terase|M Gratis. EH Untuk tahun baru Tionghoa 

Tn ) 
menolong merepwikan 

dan menambah 
Gurihnya rasa kuweh2 

        

  
      

     

   
    

   

  

    

banget. Itu tidak mengapa, kata | 
pembatja tadi: asalkan pemasangan | W || Mulai ini hari tg. 23-1-1953 — 7-2-1953 MG | 
berko djangan terlalu tinggi hingga 

h Semua barang? menjilaukan orang2 ig. berpapasan. 
4 "D3 Dan djuga asal jg. punja berko ana : : amar KA na 21 | La TN , YA djangan main ugal-ugalan. Sebab | — - - mama Di ta KOR 1 INI ” Lk da aa Tan t AFI : : dengan sengadja - kepada : $ : p kn | 3 A 

PENGUMUMAN - |mO)/ O 
berpapasan, terutama kaluk ada wa- 
nita jg. sedikit kintjling2. Ada lagi | 
jg. lebih ugal-ugalan lagi, berani 

Berhubung dengan peringatan 125-tahun ber- 
di - . . . : . 1 3 d : irinja De Javasche Bank jang diadakhn pada Masih Sedia | 
hari Saptu tanggal 24 Djanuari 1953, maka pada Dana 1 nTOOTAL" TOBRALCO Rp. 11.90 p. Mtr. || 

# Djangan liwatkan ini kutika jg baik 

  

   
»T ANGGA" RADIO & PHOTOGRAPHY Bag. KT. | 

Kan. Adm.: G. SAAD 15 — BANDUNG    
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.      penumpang betjak, buat liat-liat apa | 
penumpangnja rupanja betul-betul 
kinjis-kinjis......... 

Lantas pembatja jg. mungkin per- | 
nah djadi korban tadi, tanjak pada 
Sir-pong apa jg. harus diperbuat. 
Djawab Sir-pong gampang sadja: 
1) Polisi harus ambil tindakan 

dan adakan aturan jg. seperlunja 

Agar lauk-pauknja 

kering- empuk 
Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 

  

  

njorotkan sinar sentolopnja kearah 

hari itu kantor Bank akan ditutup.   
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mengenai pemakaian berko, supaia sasa Datenglah ini sore djuga | GB | ning - emas. Menggoreng dengan bisa pantas dan teratur. , en aAa — Nm ni Sana Hama eRa ne aan PUSAKA lantjar segala-galanja. 2) Kaluk ada jg. ugal-ugalan ma- F & R Pp A 23 | | ta keliwat kerandjang berani 2aot. | Oo LI) 99 x | N | | | 11 y | kan senter untuk ganggu wanita2 jg. Ka 2 : . 3 S3 KT 
i berpapasan, atau moroikan kedalam |N  Advertentie Selamat Tahun Baru IMLIK | | Bodjong 17 — Semarang —  Tilp. 1080 M PN betjak, baiknja jg. terkena terus tu-| $ Sh i TETB MT 

Re run dan beri patungan jg ae . HARGA menurut tjonto dibawah : y (L sg : 3 - Sedap rasa rotinja | tesla SAN ena ang Fs an 3 ' P : Pa sri PUSAKA menjunglap roti biasa mens | 

@nter itu. : idak mau di-l' | Ae en anang 5: nana Bana an en mn ana eng ana L Junglap asa Sk Nag sedang | | TJIA HOK KH IE Uk X0 ma Ro NP — — — 
' djadi santapan djamuan. Anak sanak sadia Yongelnja terus nstania do |N | dengan Keluarga OI Bikinlah U punja RUMAH KELIATAN Kant, Isi. akan ng Yaar mena 

rot dengan senter sak-kemengnja| 9 | ». 5 , , Sk : sampai bloloken. BARRR! - | Djl. Mataram '399 —- Semarang. |. Ukuran 2X 20 mm. Rp. 20, SENENG dan GUMBIRAH. Lah Spon aka 1 Ne ana | 1 Tjiagwee 2504. 5 | Kami sudah kasih datang 
y 

nja jg. paling mudjarrab!! BP Long, anna Me DD — SK OPuaN | 
Cin. Silahkan kiri i seka £ &€ VITRAGE — STOFFEN | 

3 
ng 1m mulas sekerang BEKLEDING — STOFFEN | : 

Penutupan untuk advertentie Selamat Tahun ” api 1 $ Kg ikin: SUROPA deng KLEUR d MOTIEF jaag ik Baru tgl. 10 Pebruari 1953. Pe Na gan an Ana sekali. 

Djuga BABUT2 dari sisal 
Silahkanlah liat2 ditoko kami 
UV punja ADRESjang TERBAIK- 

Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 
ta'lebih mahal. 84 

     

   

   

   
    

  

KUAT — NETJIS dan MODERN 
Banjak barang baru ! 

  

  

        

  

| S nara Tjobalah PUSAKA sekarang djug: | : 9 djuga Peraturan Baru | HARIAN " BODJONG PELF. 1513 : lengenai impo e 29 ga. aa HA barang” |,Suara Masjarakat 23 - 23a SEMARANG. 
Mulai hari ini diadakan peru- 

bahan dalam peraturan pembajar- 
an Bukti Indusemen untuk pema- 
sukan barang2 dari luar negeri. 

Suatu harian nasional progressief, suaranja tenang tetapi men 
dalam dan terbit dikota Pahlawan, Surabaja. 

Inilah harian saudara2 untuk mengikuti kedjadian sehari-hari. & - Dengan surat keputusan Men- Harga langganannja hanja Rp. 11.— sebulan. : : | teri Perekonomian dan Menteri Mau djadi agen paling sedikit harus memasukkan 10 langga Keuangan No. 817/M, tertanggal | nan dan komisinja 2096. 
22 Dj 1 1953, di 2 Ag e 

- - — 
Pen Man aan Pe Memasang advertensi didalam ,,Suara Masjarakat” tentu me- 

AA 2 en , muaskan, tarief lepas Rp 0.70 tiap millimeterkolom. Kontrak Ba na, 3 13 advertensi boleh berdamai. Redaksi harian ,Suara Masjaraka?” datuk aga ba itu BI Ta dipimpin oleh sdr. Saruhum dan dibantu" oleh penulis2 jang ahli 
B II. Keputusan Menteri Pereko- dan ternama. 
nomian tg. II Agustus 1952 No. 
10360/M dan keputusan Menteri 
Keuangan tg. II Agustus 1952 
No. 1074/U.U. ditjabut. 

GOLONGAN2. 
Dengan keputusan jang baru 

itu maka mulai tg. 23/1 ini ber- 
laku pembagian sbb.: 

1 .barang2 jang dianggap ke- 
butuhan pokok, jang untuk pema- 

-  sukannja tidak dipungut s TYam- 
bahan Pembajaran Import” g (ba- 
rang2 tsb. ditjantumkan dalam 
daftar 'A). 

Barang2 jang termasuk dalam 
golongan ini adalah barang? ma 
kanan dibutuhkan, 
textiel jang murah dan beberapa 
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Pusat Peladjaran dengan Surat 
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“DUNIA PENGETAHUAN” 
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 NM, Penerbitan — Pertjetakan & Dagang 
7 F 

| y ui , na | te "3 : A “8 | Se-idzin dan penghargain dari Inspeksi P. P. & K. dan UNESCO x 

Purwodinatan Utara 11—11A 25758 CITY CONCERN CINEMAS aa ( 

LUX 
4.45- 7.— 915 

Kirimlah surat pada : 

  

      »Suara Masjarakat”. 

Djalan Penghela no. 2 (atas) 

Surabaja 

Til pun Selatan 4369 dan Selatan 925. 
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Ini Malam d. m. b. tu. 13 th.) 
Jean Arthur—Leonel Barrymore 

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

»You Can't Take It With You' 

  

  
  

S : 
| 

    

| — Mulai tg. 22 Djanuari sld. 23 Djanuari 1953 — | 

| U » Loretta Young dan Joseph Cotten | 
dalam 

Theater HALF ANGEL 
    

  

- 

7 jang sangat 
| Menerima segala Pekerdjaan Tjetak   

  

    

  

    
  

    

  

  

  

  

| 
| tum ha Krmunseua mna am 

G : 

djenis barang kapital serta alat2- | 
(Geld alleen maakt U .niet gelukkig) nja dan beberapa djenis bahan2 SOLO in TECHNICOLOR | 

Bukan melingkan uwang sadja bikin kamu bahagia. 
untuk perindustrian jang diang- PHONE 245 7 Pa anna 

: : 1 

gap sangat peting kedudukannjn || PHONE 245 Suatu Romantic Comedy film produksi'20th. Cent Fox | Djangan putus pengharapan. 
Saksikanlah bagaimana suatu familie dalam beruntung didalam masjarakat kita. H— -— — g AHLI NUD JUM STAMKAY Satu tjerita jang menarik hati penonton ! 

Barang? itu di-import dengan : : w “2 Ag, Site koers resmi 1:3. Ha 5 7 DR. SUPARTO KELUAR Pe :. ae” AA 9 Djumlah harga pemasukan ada | B kah NEGERI? Mn an an “Ta g 5 | Akan datang : Anthony Dexter— Star of ,,VALENTINO” 
lah sama dengan harga cific. antula & Mendjawab setiap pertanjaan dari & 3 o     : Na hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha- Ka Pen ja aa tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi. Ag —enatan KOla besar Senatan | Derkawinka, Pertjintaan. Penghidupan telah mendapat tawaran untuk se | ap. 

lama 3 bulan mengadakan penin- | Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10. djauan di India dan Thailand guna 2g Maa pipe yi org 
memperdalam pengetahuannja da- 5 pan Basa 

II. 'barang2 jang dianggap ku- 
rang dibutuhkan, jang dibasi dua: 
a. jang untuk pemasukaannja di- 
pungut ., Tambahan Pembajaran 
1mport” 335496 dari harga cific, 
djadi di-import dengan koers 1 : 4 

    IN PAN lan 
Sea     Indra/Lux ,,The Brigand” &w.x,,, 

Grand 
   

  

  

P.. Mad 
x BINTANG AMPAT: 
TANGGUNG 100Y, TIDAK LUNT      

  

Ini malam d. m. b. 
  

(u. 13 th) 

  

    
  

n J 1 es! Pi 5 , : » : 9». 7.9. — RICHARD TODD —JOAN RICE 
(barang2 tersebut ditjantumkan KORUP SEMEN. lam soal2 penjakit malaria. Kalau Penginapan ,,GRAND”, MU 

2 3 
dalam daftar B 1). Didjelaskan, | C. v. M., seorang pegawai dariytawaran tersebut diterima, - per- | Plampitan 39 kamar 12 Semarang: TUA MFNDJADI DA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM Berbargns WALT DISNEY's STORY OF 
bahwa barang2 ini pada umum- |kantor aannemer ,.Ooiman & vanf|djalanan akan dimulai bulan PREMI Rp. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dar R 3 Xx 1 R BIN H Pt 

2 masih bersifat kebutuhan po- | Leeuwen” ae Semarang telah dita-| April jad. KONP. WARGANEGARA TJAP POTREK BINTANG AMPAT. anccunc ” D 
ok. ban oleh fihak polisi, karena diper- ARAB DJAWA TENGAH 1 — i 

...b. jang untuk pemasukannja di (salahkan telah menggelapkan 1001 HASIL IKAN TAWAR DI “DI SEMARANG, TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Ha 115 — 915 Color by Technicolor pungut ,,Tambahan Pembajaran | zak an 2aak kapak TE na DJAWA TENGAH. Ta Ban an Ton sk Da eta vi. Mash Gak Ankal Import” 10090 “dari harga cific. |C. v. M. jang ditangkap di Djakar- sini 2 Dari pihak jang bersangkutan di- 2 : : "ah . . » : T il 7 
djadi di-import dengan koer 1:6 |'a sudah dibawa ke' Semarang un-| Selama 1952 hasil ikan tawar peroleh keterangan, bahwa pada tg —.. PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" Akan datang: ROXY -sBUD 1 MULIA Tana" 
(barang2 tersebut ditjantumkan |tuk mempertanggung djawabkan ke-|gj Djawa Tengah dari tempat jang | dalam daftar B TI). 2 salahannja. na luasnja 12.800 ha adalah 7.000. Idan Konperensi Warga-negara Indo ah, III. barang2 jang dianggap | Seterusnja oleh sea na I telah 1900 kg sedang ditahun jang lalu |nesia Peranakan Arab  komisariat 2 kemewahan (luxe), jang untuk pe | dapat ng Man NABI 9 Tn ada 4.000.000 kg. Kini didaerah | Djawa Tengah akan melangsungkan latah in . . En ee Djawa Tengah terdapat tempat |konperensinja, bertempat -di Sema- 

milik seorang Pionghoa Tenar bibit ikan sebanjak 32 jang luas- |rang. : 1. ar UI Jini terdjadi di djl. Mataram. Barang | Sia 26 ha dan selama tahun 1952 Dalam konperensi tsb akan, dirun- harga cific, (barang2 tersebut di- bukti vulpen tadi kini pun sudah dapat menghasilkan . 6,5 djuta dingkan soal2 jang mengenai golo- | tjantumkan dalam daftar C). ada ditangan polisi “dan siapa jang ekor bibit, jang berarti 2 kali Je- (ngan jang disebut ,.minoriteit”, anta E, IV. barang2 jang dianggap ke | merasa ketjopetan tadi supaja da-|bih banjak dibanding dengan ha- ra lain mengenai kartu-pehdaftaran mewahan (luxe), jang untuk pe- tang di seksi I. sil dalam tahun jang lalu. Harga bagi warga-negara turunan asing, masukannja pada azasnja tidak - ikan di Djawa Tengah rata-rata dan mengenai masalah perwakilan : disediakan devisen (barang2 terse 2 rupiah se-kg. dalam Konstituante dan DP R jang but ditjantumkan:' dlm daftar D). 
akan dibentuk melalui pemilihan Demikian pokok2 keputusan jg-|. BANTUAN UANG. Pa mulai berlaku hari ini. 

311 dan 2-2 jang akan datang Ba- Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja. : ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953, HARGA 1 POT Rp. 50.— : 

Z0ONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik dengan Garansi, boleh datang di i j boleh berdamai. Pee panja | Kumal, Baar DJUGA ADA OBAT-OBAT: Amiro Sol. Obat kuat lelaki ig 1 : 2g : Uk Jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- Amiro Dol. Wanita jg tidak doi ok bulan” " 4. 

Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 50.- Rp. 25.- 
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INDRA Ini malam d.m.b. (u. 13 th) 

Philipina Film Dengan Bahasa 
445-645 -8.45 Indonesia funtuk 13 tahun) 

“Berbareng »Three Musketeerss 
F ROY AL TIGA SERANGKAI 
- : dgn. Cesar Raminez — Tessie —Martinez—Oscar Mareno 

2515, 115,5: 9-15 . Norma Valles — Fred Montilla — Myrna Delgado 
MENARIK — HEIBAT — MENGGEMPARKAN! 

Akan datang : : »1# film Malaya Rp. “ng 3 Ha Ro y al .Budi Mulia terbesar. " 

Rp. 19 dgn. Lilirani — S. Kadarisman — Daeng Idris — Bahar Said 

masukannja masih disediakan de- 
visen dan dipungut ., Tambahan 
Pembajaran Import” 20046 dari 

3 

KEUANGAN PROPINSI 
DJAWA TENGAH SELAMA.. 

1952. 

Selama tahun 1952 pemerintah oto 
1omi Djawa Tengah telah menerims 
»antuan kredit dari pemerintah pu 
jat sebesar Ik. Rp. 229.000.000. Da 
1 uang bantuan itu telah dikeluar- 

  Amiro Nol Wanita ig sakit keputihan Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

Kabarnja konperensi tsb akan me 
nolak ketentuan dalam fasal 58 dari 
UUD Sementara, jang antara lain 
berbunji: ..Golongan ketjil Tionghoa 
Eropah dan Arab akan mempunjai 

Mulai minggu ke-IV bulan ini 
»leh Kantor Pendidikan Agama 
»ropinsi Djawa Tengah akan di- 
pagi2kan uang bantuan sebesar 

  

  

Sabtu, 24 Djan.: Djam 17.00 Pem- 
bukaan! 17.05 Taman Kusuma: 
17.30 Pengumuman dan berita dae- 
rah: 17.45 Suara Ratna mengajur 
Irama: 18.00 Obrolan Pak Patrol: 
18.15 Ria Sendja Chung Hua Jazz 
19.00 Tanda waktu — warta berita 
19.10 Ibu Kota hari ini: 19-15 Sia- 
ran Penerangan: 19.30 Rajuan Den- 
dang Teruna: 20.00 Sari warta beri- 
ta: 20.05 Siaran Pemerintah: 20.15 
Ichtisar Pers: 20.30 Lagu2 Malaya 
oleh O.S. Surabaja: 21.00 Berita ba- 
hasa Djawa: 21.15 Aneka Sabtu ma- 
lam: 22.00 Warta berita: 22.10 Pro- 
grama esok hari: 22.15 Konsert ma- 
lam, 23.00 Tutup. 

Minggu, 25 Djan.:  Djam, 17.00 
Pembukaan: 17.05 Taman Kepan- 
duan, 17.30 Pengumuman dan be- 
rita daerah, 17.45 Taman Kepandu- 
an: 18.00 Lembaran Budaja: 18.15 
Rajuan Steve Conway & Rita Wil- 
liams: 18.30  Peladjaran Njanji: 

kan berdasarkan -otorisasi- gubernur 
intuk belandja barang2, dan. usaha 

ijawatan2 jang mendjadi kompeten 
sinja sebesar Rp. 94.200.000. Dengan 
lemikian masih ada sisa Rp. 135.600. 
00 jang diperuntukkan belandja pe 
zawai2 melulu. 

Menurut laporan keuangan selama 
5 bulan pertama tahun 1952 itu dari 
lang belandja pegawai tsb telah di 
keluarkan Rp. 54.400.000. Selandjut 
ya dengan ditambah untuk perong 
kosan2 lain seperti tundjangan kema 
halan karena kenaikan rayon dll. un 
tuk selama 6 bulan kedua dari ta- 
hun itu sebanjak Rp. 80.900.000 se 
hingga dengan demikian belandja px 
gawai dalam tahun 1952 itu selurut 
nja berdjumlah 135.300.000. 

Selama tahun 1951 beaja selurui 
nja jang dikeluarkan oleh Djawa Tc 
ngah berdjumlah Rp. 137.000.000 js 
berarti djauh lebih sedikit daripad: 
tahun 1952, berhubung adanja bebu 
rapa djawatan jang dioper dalam ti 

hun itu. 
“Adapun djawatan2 jang masuk uri 

san propinsi dan tahun.itu telah d 
ketjuali utt 

Xp. 1.232.989,50 kepada murid2 
lari 89 madrasah menengah dan 
2089 madrasah rendah didalam 
vilajahnja. Bantuan tersebut ada- 
ah untuk triwulan II, III dan IV 
ahun jang lalu kepada 363.274 
yang murid atas dasar Rp. 1,08 
pagi tiap2 murid madrasah ren- 
lah dan Rp. 3,24 bagi murid ma 
Irasah menengah. Bantuan untuk 

jat dengan berturut2 sekurang2nja   wakil dalam Dewan Perwakilan Rak 

9, 6 dan 3 anggota”. 
Ketentuan tsb oleh warga-negara 

Indonesia peranakan Arab dianggap 
tidak berlaku bagi mereka, karena 
sedjak djaman P.A.I. dulu mereka 
telah menganggap dirinja warga-ne 
gara Indonesia, tidak ubahnja de- 
ngan warga-negara Indonesia lain- 

  
riwulan I besarnja Rp. 550.000.— nja. 4 

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

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

  

  

  

  

WHAT KIND OF 
HOTEL ARE YOU 
RUNNING IN THIS | 
GHOST TOWN, / 
WILLIE? WHATS 
WRONG WITH Your H 
FRONT DOORZ 

TH POORS 
BARRICApED/ 

" LN 

WHYZ HANE YOU BEEN SN 
SELLIN' SOME CF YoOUR 
SWAMP- WATER ELIXIR , 
TO THE GHOSTS “ROUND £ 

aa HEREZ 

Yu VE GOT MORE TROLELE 

GOT TO HEL     
8 WILLIAM IHAN A BAREFOOT cow- 

POKE IN A CACTUS 
PATEH £ ROY, YOL VE 

MEGET 
OUT OF HERE,OR... 

WILLIAM 2 
WIL L- YUM ? ANA 

  

    Alila 
1 

| Roy Rogers 2 | 

   

     

'Sensationil jang heibat ! ! ! es 

  

na 

AN D' h 

Mi, Ta. 

$ 
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Ta semena 

Ini Malam Premiere 
REX 5.-7.-8- (17th)! Ini & besok malam 

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

  

    

  

  

Hal? aneh - 5 sebagai pe- MUSI Tut maa | MT ARG OF THE 
dabsa 9 TERROLI : YANGTSE« 
Gelap dan (Air mengalir di 
gandjil ... Sungai Yangtse) 
suasana jg. Sa 
menakuti- sen 

mentjuri- Cecil B. De Mille's Pa: 
Masterpiece iw Tn « Perar Godre 20 diwaktu. GAApa n00e GH Caa 

Siang Malam! merata “Samson & Delilah”” 
  

Ini Malam D.M.B (Seg. um.) 
METROPOLE 5.-7.-9. 
Errol Flynn-Olivia De Havilland- Basil 

Rathbone-Claude Rains 

»THE ADV. ROBIN Hood"   19.00 Tanda waktu — warta berita: sediakan keuangannja 
Copy Baru (TECHNICOLOR) WA 

      

  

          

  

    

19.10 Parlementaria: 19.15 Kenal- lurusan gadji pegawai adalah sbb: Pc 5 : 
2 2 Ine, WORLD RIONTR RESERVED. ” Kam. 1 19.30 Orkes Studio Dja- | kerdjaan Umum Rp. 70.560.000, Per 1 Ni -.« Saja telah mendapat kesm Wit: PP BT TA ORION 5.-7. - 9.- (u.17 th.) 

5 karta: 20.00 Sari warta berita: 20-05 | tanian Pa An an an dirtik NN Oa Ta Tan djual beberapa ,.obat kuat” jg. karan besar dari pada Maut RL BN aan | 
Ia tab Bean Gn ae bi LL, ikanz 2 irikan di Os own ini? mendjua rapa ,, $ «Ka 1 Su) an 1 t kapan D 
Ren Podjok Studio: 20.25 Hidangan Pe-itan Rp. 14.760.000, Perikanan D Mengapa pintu muka ini takkau buat dari air rawa itu kepada seorang cowboy jang berdjalan — Roy, bungkukkan badan- Burt Lancaster— Joanne Dru riang Suksma: 21.00 Berita bahasa|rat Rp. 1.500.000 dan Sekolah «Rak 

Dajwa: 21.15 Bantjak Dojok olehljat Rp. 92.500.000. 
Guna Sastra/Swara, 22.00 Warta|. Seperti pernah dikabarkan untuk 
berita: 22.10 Programa esok hari:|1952 itu tadinja Djawa Tengah te- 

merentjanakan beaja  sebesa, 

boleh dibuka? , setan2 disekeliling ini? 
— Pintu2nja diblokkir, dan 

biarkanlah djalan itu tertutup. 

tidak bersepatu dikebun Cactus. PA lekas! 
Roy, kau harus menolong sa- - 

ja dari sini, atau... 

— Milliam, William? (dari 

»Vengeance Valley” 
M.G,Ms .Technicolor 

  

    (|Sabar!! Sedikit hari!!! 11 
  

22.15 Bantjak Dojok: 23.00 Tutup.| lah   Rp. 352.000.000. 

  

luar ada orang jg memanggil). 
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