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PLEASE, COME TO 

The first gate to the famons Disngeplateau- Hn 
Weekend, journey, daily business always a good service to you, S6 Ba 
Ne AS RN Ben atun HONET- 

da Perobahan 
tik LN Sovjet: 
Ma 0 B 3 
gi Menuntut /Pakt 5-Besar 

se : : 2. , bar oi 
n Persatuan Djerman' : 

2 . ia . 4. 5 

an Isolasionisme Sovjet Je Lebih 'Tevas! # Tn 73 TT s 
ak Akan Lagi Mendekati Amerika 

: . SUM INGGRIS jang berkuasa pada hari Sabtu menjatakan, 
“bahwa ,,kegiatan propaganda” Sevjet dengan tiba2 kini tidak menje 

1 — soal mempersatukan Djerman dan ,/Pakt Perdamaian 5-Ne- 
| gara”, dan pembersihan? besar?an jang bersamaan dengan itu sedang 

0 dilakukan di Sovjet Rusia dan dinegara2 sekutu Sovjet telah memper 
5 (kuat pendapat dikalangan para diplomat tinggi di London bahwa per | dana menteri Stalin sekarang sedang membelokan baik politik?nja ter 

hadap luar negeri maupun terhadap dalam negeri. Demikian tulis war 
| tawan politik U P., K. C Thaler, dari London. 

Dikatakan, bahwa masalah persay Disamping saran?nja untuk pem 
tuan Djerman dan usul blok Sovjet | bentukan pakt perdamaian itu, pe 
mengenai Pakt Penata sanga 5-Be- | merintah Sovjet menambahkan tun 
sar selalu telah merupakan anasir? |tutan untuk persatuan kembali 
jang penting dalam ,,offensif2 per- | jerman, soal mana dalam tahun 
damaian” jang berasal dari Mos-| jang lalu dengan sangat intensif 

. kow dan telah merupakan bagian | telah Gdiperdjuangkan oleh diploma 
Kongo ny al teng arang 3s ea . si Sovjet. Akan tetapi kedua soal s : 
TAK PAT ND a ini sekarang rupanja tlh tidak dise se : : . tahun jang lalu ini. but? lagi Na Pa ami Pada hari Djumahat siang ibl. telah 

Sumber2 Inggris tadi malam-pa. Sovjet, demikian menurut kesan pa tiba dilapangan terbang Kemajoran 
da itu mengemukakan, bahwa sela Pangan : 1 Djakarta, kolonel J. S. Wilson, ke- 

ar 8 : 3 20 ra penindjau di London dan wakil2 : : ma lebih dari tiga tahun ini ,,pro .. J 2 2 : 5 "SS Itua Kepanduan. Internasional, jang 
paganda” Sovjet telah berkisar di- | JiPlomatik Inggris djluar negeri. J ekan mengadakan penindjauan di 
sekitar saran? untuk pembentukan 23 Ea Sepong Bang TnOran Sa 4 (nanah. Te 

- pakt perdamaian antara tiga ne- | enurut kalangan iplomatik | gambar ta c kolone £ mi 
una - ( Ha Pn diibukota Inggris, pemerintah Sov- | kai djas) dan ketua IPINDO sdr. Su- gara besar Barat (Amerika Inggris, | £ 4 4 , 1 aa Perantjis), Sovjet Rusia dan RRT, |jet sekarangtelah melepaskan tun | mardjo. - sedang memeriksa arisan 

rdjandjian mana menurut pihak | tutannja untuk persatuan kembali | penghormatan pandu jang menjam- EUR 5 . ”9nia I Djerman, dan sebaliknja dengar but dilapangan terbang. Sovjet dianggap sebagai satu?nja | Djerman, seyaliknja dengan : 
djalan jang dapat menjelesaikan aa sedang berusaha supaja pe- 

perpet jahan antara Timur dan Ba- | Misahan antara Djerman Timur 

Na oa ini. Garis pedoman ini | dan Barat sekarang akan mend ja Ea 5 
berulang? telah didjadikan pegang |di rapat sekali”. Pembersihan? di xit: 2 ule 
'an dalam Kongres? Perdamaian di | Djerman Timur jang dimulai ming 2: 

Pe “ena Jak Uinaktu Jang Bea Ken ana Hepaan Pa The Waves e perdjandjian ketentaraan Eropa, maka lampau diadakan atas usaha nega- | SUG untuk pemerintahan satu par Kak Ia la 1 r lok Sovi E u tandz Anggota parlemen Norman Smith | bahwa Perantjis diperintah oleh suatu ra2 blok Sovjet. tai dinegeri itu adalah satu tanda arlemen ng : Ie nh 
« jang kuat bahwa pihak Sovjet se- | (Buruh) hari Djum'at mengusulkan |jang berbitjara sebu onpcren 

, - . karang menganggap terbaginja | dalam madjelis rendah supaja gam |pendapat, bahwa penolakan merati k 
aa Djerman mendjadi Djerman Timur | bar ,,Britainnia” — pada uang kertas | akibat bahwa Amerika Serikat akan 

S2 3 Ben ia n Barat sebagai kenjataan | Inggris diganti dengan gambar Ratu : 
Atur an Per kawi- an RN ana Nela paa: satu e PA YAAI Inggeris oleh karena Inggeris kini se »Kalau jang sedemikian 'ter- 

: “ Brahman MEMANEN. b ja tak lagi rule the waves” | djadi”, kata  Reynaud maka . Perkembangan2 terachir di Mos- | Penarnja tak tagi ,, 2 Mn un Opa SIN png nan Bar u Di RRI kow dan negara2 sekutu Sovjet se | (berkuasa di lautan). in Pel an Na Ae 
Mendapat Tentangan momen eka Apemas. MANA ae Sekretaris kementerian  keuangan| tralis dan kalau sudah sedjauh 

Naa an an aa 5 itu ka kearah terbentuknja : nja politik Sovjet jang makin te- Inggeris dalam djawabannja mene-|i Es maka mara . U : in : ik 9 suat »mer komunis di PADA HARI SABTU Repu- (sang terhadap Barat serta isjarat |” unghan LN pena Pagar Perantias Hai bana Biawak blik Rakjat Tiongkok mengakui, | bahwa pihak Sovjet /sekarang ti- Ki Pi mna Sen pe 3 bagognia bahwa tentangan terhadap un- | dak lagi akan meneruskan siasat2- | "ntukan matjamnjc £ Me ena Ka aa aa 
i 5 : : . 'dikeluarkan Bank of England dan erdjandjian ketenta 

dang2 perkawinan baru itu telah |nja untuk mendekati blok Ameri- ' menjatakan, bahwa angkatan laut | pa itu akan terdiri atas pasukan? hmm babkan terdjadinja 2.000 | ka. $ at 'Inggeris masih merupakan salah-satu | Perantjis, Djerman Barat, Italia, kali pembunuhan dan pembunuh- Tanda2 akan adanja politik luar faktor penting dalam "mendjamin per| Belgia, Nederland dan Luxem- an diri. Maksud dari undang2 | negeri Sovjet jang lebih agressif di en Surg dan diduga akan diadjukan 
perkawinan baru ini, jang diun- | kemudian hari untuk sementara | dalam beberapa hari ini kepada dangkan dalam bulan Mei 1950 |ini tidak terlihat menurut analysa | : : parlemen  Perantjis, Sementara 
ialah menghapuskan stelsel perka- | tersebut. Akan tetapi dikemukskan | ')”) Pers Italia Sambut itu dikabarkan, bahwa banjak (ga winan feodal di Tiongkok, untuk | bahwa perkembangan? terachir ini | bi p : 9 B i anggota2 parlemen Perantjis jg. |6 
membebaskan kaum wanita dari |di Sovjet dan negara? sekutunja | Gem Ira renari all La cnjatakan tidak setudju. (Ane-|: 
perkawinan2 paksa dan perkawi- I merupakan ramalan bahwa dikemu | Surat2 kabar di Italia menjambur psa-UP). 3 12 Pe ni 4 C 

camat djual beli: 0 | diam bari akan-timbul-jisolastis- “Lengan “hangat “dalam “artikel? ehi Pn ME Raha 
Selandjutnja kaum wanita di- | me” Sovjet jang lebih kuat terha- ' sus penari2 Bali jang hendak datang O . 

beri hak pula untuk minta ditje- | dap Barat bersamaan dengan usa- di Ktalia bulan ini dari Perantjis. Per perasi Be - 
raikan dan untuk kawin kembali |ha2 untuk lebih memperkeras ,,Ta tundjukan pembukaan di Roma akari » 5 
dengan orang lain. bir Besi ” | dikundjungi presiden Jtalia Einaudi sar -an Thd 

Achirnja dikemukakan, bahwa ge dan isteri, pula njonja perdana men s 2 
Selain dari ini undang? baru itu| rakan anti-Jahudi jang sekarang feri 2 ig Ben Panas ii Tan Kaum Huk Matikan ama elparan jang j dimulai dinegara2 blok Sovjet rupa energi mann i eeembian - « nil di Tiongkok jang meru- | n: aa / ipaikan 15 £ 

pakan pusat “dari Nae Kera sent Inna Hnakgmatian Ps £ rat2 kepertjajaannja kepada Presiden, 10.000 Tentara Di una 
terhadap Komunisme KENA An au 1 SOVJEL Presiden Sukarno telah menjanggupi kan: Perentah Utk ang- 
Dalam siaran radio Peking jang | ETANg tidak lagi mengatjuhkan untuk mengusahakan supaja rombo 5 2 “. 

ditangkap di Tokio minggu jang ta! pendapat2 umum dinegara2 Barat ngan penari2 Bali itu djuga menga- kap Luis Taruc 
la dikatakan. bahwa tentangan? ter Demikian sumber2 di London me- akan pertundjukan2 di Italia. De 5 
hadap undang? perkawinan ini bo-j Nurut wartawan U.P. Thaler. (Anta mikian ,,Antara” mengawatkan dari TIDAK KURANG dari 10.000 
Teh dikata mengchawatirkan. ra — UP). Amsterdam. orang tentara dikerahkan hari 

Menurut siaran radio tersebut le Minggu dalam operasi umum ter- bih dari 2.000 perkara pembunuhan hadap kubu2 pertahanan kaum adalah akibat pertentangan antara $ Hukbalahap di pulau Luzon. Pa- Dg anna at om tel Pergolakan Dalam PNJ (susan? gai @nesmaitan unuk Berawan Dara. 4: pa menangkap pemimpin Huk, dian- 
pembunuhan terdjadi dalam ke-7| 5 . 1 : » |taranja djuga panglima besar ba- batas 2 i Bila la D SENIN petama thun 1982 di Yjapa Pengganti Mononutu Bila la Di- | rian Hukbalahap, Luis Taruc. propinsi Chekiang, 36 ali dalam Sa , & Luh ne 
sepuluh bulan dipropinsi Kwantung, d adikan Duta Pekin 2 Operasi dimulai hari Sabtu dan 
136 kali dalam enam bulan di 9 dis : s : 5 : hari Minggu malam markas besar 
trik dari propinsi Szechwan dan ra Pentjalonan Berkisar Diantara Maramis — Manai tentara Pilipina Be nan: 

50 or ipropinsi Fu- : (bahwa Ii ang anggauta Huk ANN nasa Ha Sophiaan Dan Mangunsarkoro Pe era 
sampai permulaan 1951. (P.I. Ane- Te an ne anta buah tangsi Huk  dihantjur- 
ta). San kan. inja tiga pos depan :s BERHUBUNG DENGAN niat2 pengangkatan Menteri Pene- | (27 SAnduna tisi Pos depan 

Baya Hg Bap rangan Mononutu sebagai Duta Besar Indonesia di Republik Rakjat arah Yok debit. 
“£ | Tiongkok, maka di kalangan partai P.N.I. sendiri telah terdjadi pu- en on bian SA 

: 2 la pergolakan diantara gembong2 P.N.I. dalam mentjari tjalon dap kaum Huk diduga akan terdjad TN sport Menteri Penerangan jang akan kosong itu. Menurut keterangan2 sedan aa Inai dufan mata dherak. 
de ta. Ha jang dapat kita tangkap “dari kalangan jang mengetahui, bahwa di- Hae roda abakunt an? Saatnya 

: 1952 Merosot. kalangan P.N.I. sendiri belum ada lagi dapat kata sepakat untuk (Daerah itu kini telah dikepung olek 
Tn | S5 menentukan siapakah jang terbaik dar i.gembon 22 P.N.I. yang akan Lk. 1000 orang tentara, setelah ter- 
2 Amor, ditundjuk menggantikan Mononutu itu. Daftar tjalon jang telah di- ' ebih dulu dihantjurkan dua pang 
Perdagangan luar negeri Amerika 'adjukan untuk disjahkan oleh Dewan Partai adalah tertjatat Ma- ' kajan produksi dalam serangan per: dalam tahun 1952 telah merosot dan ngunsarkoro, Manai Sophian dan Max Maramis. tama. ' 

nan ae na djuga apaan ' . Eneng na Dikabarkan. aan Ba 
Me tang jang cjunMakoja " | jutnj i £ - . sedikitnja 50 orang pemberonta ketjil bila dibanding dengan .tahun Selandjutnja kita mend aa - Harus Kerd Ga Tionghoa sauna “elite 
1951, demikian diberitakan oleh fe an Sai Ba abi 22 Henna at Ia kal 
derasi | perkapalan Amerika” hari 1 ! : : , ih K . bo 
Minggu bi dur tindjauan menge ka seharusnja na ja Ta 2 eDIl €Eras | Na bakar mg ba Go 

aa Denah MAN dan Dena Tea Merasa dari Sula- (Seruan Pada Buruh Russia bali di Manila setelah mengundjungi Dena ata An lah Pa NS, 5 “dal na oat Id |daerah pembersihan menerangkan ra menundjukkan, perdagangan Inar| wesi-djuga. Tetapi dalam so: 1 1 mistik Yank Ai Man bera: 
negeri Amerika dalam tahun telah lada dua tjalon jang berasal dari | HARIAN  PRAVDA HARI PdprgaPbag “Oa lantjar (AFP), 
merosot 1596 dibanding dengan ta| tempat itu, jaitu Manai Sophian | Sabtu menulis, bahwa produksi 
hun 1951. (Antara). 4 ana Bui Kan #uran kenega Na 

Pan aramis dari Sulawesi ara. sia ternjata masih rendah. H 
5 | : itu antara Jain menjebut perindus- France Tak Akan 

PEMERINTAH IRAK MINTA D Pari di i |trian kaju dan ikan, jang produsi- . Na alam menentukan dan memi J , £ bD D alueer 
BERHENTI. ih : ini kesulitan jang Inja telah menurun masing2 sam- -JEV f Na ka S Rd Ia tjalon ini kesulitan jan J 8 5 

Pemerintah Irak jang dipimpin an deh gembong P. N. E pai 10 dan 6 persen. Harian tu| Menteri keuangan Perantjis Mau 
oleh kepala staf Naa Nuruddin itu, adalah ditimbulkan oleh ka- | mengetjam pula Mn Ea rice Courggs Maunouay pada hari 
Mahmoud hari Sabtu menjampai- ai i ian sendiri be- (pertanian besar dan bahan2 ba- | Sabtu menjangkal berita2 jang me 
kan pernfintaan berhenti” kepada an - Pa saman walau- | ngunan. Harian Pravda mendasar | njatakan, seolah-olah france Peran 
mangkubumi Irak, Abdullah. Ua Fi tai ing jang |kan ketjaman itu atas laporan ta- | rjis akan didevaluasikan. g rak, t in mempunjai backing jang 3 p: semak Pn na amis adalah | hunan kantor pusat statistik tahun | ,,Pemerintah dengan “tegas  ber- 

kuat. Dan Max amati 1952. 3 djandiji, bahwa nilai franc itu baik 
Tg 1 an Nana 2 Harian tersebut sebaliknja me- didalam maupun diluar negeri akan 

52 380 B - Te injak peng . muat kata2 pudjian akan kema- Ae Pun Aang Panan 
. In 1 25 1 2g - kesediahtera- | kahar2 angin didalam pers dalai 

Oo . Dengan menghadapi kera Pa Pengitjan ak negeri dan asing bahwa france akan 
h Didi t | h demikian, maka setengahnja en ian dalam titian 1952 meningkat didevaluasikan”, demikian  keterang- 

d 1 ja Uu. L bong2 P.N.I. mengusulkan: Ni na 83X diatas keadaan sebe- | “ menteri keuangan Perantjis dimu 
& | . ngunsarkoro jang tepat meng bana “eren data “takku 1952 ka dewan perwakilan rakjat. 

“kan'Di Korea Jiowongan itu. Atasan jang Giaa meningkat “lagi 1196,” demikian 2 kan kepada Pn LN dioreela 
: 3 : adalah ia telah banjak berpenga-|”” : : 

Siaran Radio Moskou jang ditang- | Dan begitu pula untuk : Produksi. 
kap di Paris Sabtu malam telah me- | “Man. 2 lakannja 'se-t- Menurut angka2 resmi efari. kan- 
'ngutip sebuah berita dalam harian | Menghargakan penola An an ,tOr pusat statistik, produksi Rusia tal ' PRESIDEN INDIA Rajendra si Utara: ,Nodon Sinmoun” ia. | Pagai Duta Besar di R.R.I. sepan ih 1052 ditaksir detaa Talatkan | 9 Pa sap 
Korea Utara ,,/Nodon Sinmoun” jg Prasad pada hari Minggu sekali sngataleaa bah v yltasnja ia diberikan kedudukan |, ), besi kasar 25, badja kira2 35, | Fasac pada na H mengatakan bahwa pesawat? terbang | (4s! teri Penerangan itu. pn 305. miniak 47. Dalam tai asi menegaskan, bahwa India 
Aang Bea ga ta Na Aa 315 kiri2 salah dibangunkan | akan setia kepada politiknja jang 

dinstibania Homo dentpong 2 : Perlu diketahui, Dewan Pimpi- | 117.000 djuta “kilowat/djam. tenaga bebas terhadap segala blok didu- 
Harian tersebut menuduh bahwa nan P.N.I. sampai hari ini ma- Ijisrrik. Pe an kn Muda 

pemboman2 itu merupakan sebagian sih merupakan Dewan Ba Dalam laporan itu dikatakan. bah & Na an abu seng 
5 AR kaan : 1 ip : iapsi hasil? balra berkena: 2 ang te dari rentjana panglima tertinggi pa- jang baru menurus 5 Sa wa Rusia telah menyapai hi ssil2 ba Ketiga. berlakuria Konalitsi, Re 

ikan2 PBB di Timur Djauh, djen- kongres P.N.I. baru2 ini di Sura- 'ik dalm panen gandum dan tehnik. 3 laki . Bana" 
dam? Mulk Ciark ,ambuk memusnah: baja jaitu, Sidik  Djojosukarto, | Terutama sekali panen gandum de-'publik India jang akan dirajakan 
kan pandaan sipil Korea Utara” | Suwirjo, S. Mangunsarkoro, Sa-| ngan 2396 diatas panen tahun 1952. besok - ga ini Men 

kl ilal Rasjad dan Manai Sophian. (AFP). menjatakan, bahwa menurut pen- (AFP). simuld bilal Rasjad 

Lemb .., 
Kon 
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Bahaja Perantjis Djadi 
»Neutralis” 

Kalau Tidak Meratifisir Perdjandjian, 
Ketentaraan Eropah: Ketera- 

ngan Reynaud 
BEKAS PERDANA menteri Peranijis Paul Reynaud Sabtu malam 

semberi peringatan, bahwa andaikata Perantjis gagal dalam meratifikasi 
jang sedemikian bisa berakibat, 
merintahan komunis. Reynaud 
pers selandjutnja menjatakan 

itu mungkin dapat membawa 
arik diri dari Eropa”. 

Tuduba Thd 
' Unilever” 
Hajar Mendjual Tin- 
plaat Zonder Izin Seharga 

5 1 Djuta 

MENGENAI TINDAKAN jg 
didjalankan Reserse Krinfinil Dja 
karta Raya terhadap concern 
»Unilever” jang dituduh melang 

ordonansi barang2 jg berada 

m | pengawasan, jaitu men- 
tiada izin 

    

Pal F5 
ear eye Aan, 

'akibatkan ditahannja presiden-di- 
rekturnja jang kemudian dilepas 
kan, tetapi diganti dgn penahanan 
general —. manager ,,Unilever”, 
lebih djauh seksi Pengendalian 
Harga Reserse Kriminil Djakarta 
Raya menerangkan kepada ,,Anta 
ra”, bahwa dari daftar pendjua- 
lan jang diberikan ,,Unilever” 
atas permintaan polisi, diketahui, 
bahwa selama periode tahun '52, 
oleh concern itu telah didjual se 

  

djumlah besar tinplaat rongsokan 
kepada Ik. 40 perusahaan setjara 
zonder izin, jang meliputi harga 
sedikitnja Rp 1.000.000.— 

Menurut polisi, dalam hal ini 
Unilever” .mengatakan, bahwa 
tinplaat jang didjual itu adalah 
inplaat rongsokan (afval). Untuk 
mendjual tinplaat rongsokan itu, 
nenurut keterangan pihak ,.Uni- 
ever” kegada polisi, mereka tidak 
ahu, bal#wa harus djuga didapat 
zin dari Djawatan Perindustrian 
Xementerian Perekonomian. 

Tetapi, demikian diterangkan 
Jleh polisi lebih djauh, pihak po 
isi mempunjai bukti berupa su 
'at2 lisensi, atau izin pendjualan 
inplaat rongsokan, jang diperoleh 
Unilever” dalam tahun 1952 dan 
lengan izin ini kepada 4 perusa 
1aan mereka djual sebaijak Lk. 
I0 ton. Dengan detnikian, menu 
ut polisi, ,, Unilever” pasti menge 
ahui, bahwa baik pendiualan tin 
»laat asli maupun rongsokan, me 
yurut peraturan, harus didapat 
zin lebih dahulu. 

Diterangkan, bahwa kini polisi 
sedang sibuk melakukan penjeli- 
dikan lebih landjut tentang soal 
ini, dan dimasa datang akan di 
panggil semua perusahaan jz per 
nah membeli tinplaat dari con- 
Cern ,.Unilever” setjara tiada izin. 

Sampai hari Sabtu jl., general- 
manager bahagian import dan 
export .,Unilever”, masih berada 
dalam tahanan polisi, tetapi menu 
rut keterangan, ketentuan menge 
nai dirinja akan sudah didapat 
dalam satu dua hari jia.d. 

Sebagaimana diketahui mula2 
ditahan  presiden-direktur dari 
.Unilever”. Satu hari kemudian, 
presiden-direktur tsb. dilepaskan 
dan selandjutnja ditahan djende- 
ral-manager import/export ,,Uni- 
lever”, jang menurut tuduhan po 
lisi, telah melaksanakan pendjua 
lan tinplaat setjara zonder izin 
Djawatan Perindustrian Kemente   rian Perekonomian. 

  

    

      

         

    

“Tidak Akan 

   
   

   

  

. “Prinsipnja' Tidak Akan 

watan dan pegawai2 penerangan 

Dalam mengambil tindakan? ini pe 
merintah bertindak hati2 sekali, dja- 
ngan sampai kepentingan? rakjat vi- 
tal terganggu. Karena ini tindakan? 
itu tidak mengenai kepentingan lang 
sung dari kaum buruh. Pengeluaran 
juntuk personil tidak dikurangi tetapi 
'djuga pengeluasan djumlah pegawai 
tidak mungkin djuga dilakukan. 

Usaha2 penghematan itu, demikian 
menteri penerangan ditudjukan ter- 
hadap hal2 lain, seperti pemakaian 
.mobil2 dinas dan sebagainja. Djuga 
beberapa padjak jang tidak langsung 
mengenai kebutuhan hidup sehari-ha- 
ri dari rakjat dinaikkan, misalnja 
pembatasan pemakaian barang? me 
wah. Disamping itu diusahakan un 
'tuk mempertinggi produksi didalam | 
negeri terutama produksi bahan ma 
kanan. Pemerintah akan berusaha 
agar usaha2 itu sedapat mungkin da 
pat dikoordinasikan kearah koopera 
si. 

Atas pertanjaan apa jang akan ter 
'djadi apabila parlemen menolak ang 
garan belandja ini, menteri penera- 
ngan menjatakan kejakinannja, bah- 
wa parlemen akan menindjau konse 
kwensi dari sikap jang demikian itu 
sedalam-dalamnja. Ia mengharapkan, 
bahwa parlemen tidak akan meno- 
lak anggaran belandja negara tahun 
1953 itu. 

Pertemuan dgn pegawai2 
penerangan. 

Pertemuan jang diadakan oleh men 
teri penerangan dengan pegawai2 pe 
nerangan dan RRI dilangsungkan di 
studio RRI di Makasar. 

« Dalam pertegakan. tersebub anente 
ri Mononutu menguraikan tugas ke 
wadjiban djawatan penerangan dalam 
keadaan sekarang. Ia- menundjukkan, 
bahwa walaupun pemerintah telah 
memutuskan untuk tidak menambah 
lagi korps pegawai penerangan ini, te 
tapi pada prinsipnja tidak akan dila 
kukan pemetjatan atas pegawai? tsb. 

Mengenai usaha2 penghematan, ia 
antara lain menegaskan, bahwa ter 
hadap pemakaian mobil2 dinas itu 
akan dilakukan pengawasan jang ke 
ras, agar djangan sampai mobil2 di 

“nas dipakai untuk keperluan priv€. 
$- Pada hari Sabtu pagi menteri Mono 
“nutu meneruskan perdjalanannja ke 
i Menado, dimana ia menunggu keda 
tangan 'presiden Soekarno dengan 
'rombongannja. Kemudian ia akan tu 
rut dengan rombongan presiden. da- 
lam perdjalanan selandjutnja. 

  
PRESIDEN SUKARNO BERTO 
LAK KE BANDJARMASIN. 

PADA HARI Minggu pagi 
presiden Soekarno dengan rom- 
bongannja jang terdiri dari 19 
orang telah bertolak ke Bandjar- 
masin dengan pesawat terbang da 
lam perdjalanan penindjauannja 
ke Kalimantan dan Sulawesi. Da 
lam rombongan presiden itu anta- 
ra lain turut serta menteri perta- 
nian, Moh. Sardjan dan beberapa 
wartawan. Menteri penerangan 
Mononutu, jang telah berangkat 
ke Sulawesi lebih dulu kan meng 
gabungkan diri pada rombongan 
itu disana. 

RRT Bukan Sorga 
Djuga Bukan 

—. Neraka 
SEORANG ANGGOTA dewan 

perundangan India hari Djum'at me 
nerangkan bahwa ribuan orang an 
taranja banjak jang tak bersalah” te 
lah melajang djiwanja akibat tindak 
an2 pemerintah komunis R.R.T. 

Govind demikian nama anggota ' 
tadi, jang baru sadjia kembali dari 
Tiongkok selandjutnja — mengatakan 
bahwas ,,Tiongkok bukan - sorga teta 
pi djuga bukan neraka”. Menurut 
keterangannja, RRT telah mengha- 
puskan pemakaian kitap undang2 se 
tjara demokratis didalam  melaksana 
kan tata hukum. Diterangkannja bah 
wa ribuan orang telah melajang. dji 
wanjas dalam aksi anti-korupsi peme 
rintah. Pemimpin2 komunis dilukis 
kan olehnja sebagai ,djudjur dan 
efisien” dan bahwa ,,rakjat besar mi 
natnja terhadap pembangunan nasio 
nal.” (UP: — Aneta). 

  
t   

indakan I 
emerentah 

|akan Dilakukan Hati2 Sekali 
“Kepentingan Rakjat Jg Vital 

“tapi ternjata bahwa 

  

  

  

(Edisi SORE 
1 DENGAN BERITA?  TERACHIR 
  

     

  

  
  

    

Terganggu 
Pengeluaran Utk Pegawai Tidak Akan Dikurangi Tetap ” 
IPengluasan Djumlah Pegawai Tidak Dilakukan — Pad 

Dilakukan Pemetjatan 
Pegaw ai2 Penerangan 

PADA HARI DJUM'AT malam ditempat kediaman gubernur 
Sulawesi, Sudiro telah dilangsungkan pertemuan antara menteri pe- 
nerangan Mononutu dan wakil2 partai dan organisasi di Makasar. Pada petang hari ita Mononutu telah bertemu dengan kepala2 dja- 

serta RRI. Dalam pertemuan de- 
ngan wakil2 partai dan organisasi itu menteri penerangan membe- 

| xikan uraian tentang keadaan keuangan pemerintah pada waktu ini 
dan anggaran belandja tahun 1953. Kekurangan jang menurut tak- 
siran akan terdapat pada anggaran belandja itu telah mendesak pe- 
merintah untuk menjehatkan kembali keadaan keuangan negara. 

Wadjib Sembah- 
jang Untuk Kaum 
Islam Di Bawalpur 
MIAN ABASSI, anggauta dewan 

perwakilan propinsi Bawalpur di 
Pakistan, telah mengadjukan rantja- 
ngan undang2, supaja setiap orang 
Islam diharuskah mendjalankan iba- 
dat dan siapa jang  melalaikannja 
akan didenda atau dihukum pen- 
djara. |. 

Dalam usul itu disarankan supaja 
menggunakan organisasi2 Islam untuk 
melakukan pengawasan pada setiap 
rukun tetangga, apakah orang2 jang 
berdiam disana mendjalankan ibadat. 

Selandjutnja diusulkan, bahwa se- 
tiap orang Islam jang sesudah diper- 
ingatkan masih terus melalaikan ke- 
wadjiban ibadatnja, dituntut kemuka 
hakim. 

Romulo 
Tjalon ,,Kompromi" Utk Ba- 
Siikal Presiden Pilipina 

DARI KALANGAN2 jang erat 
hubungannja “dengan partai liberal, 
AFP mendapat kabar, bahwa waki, 
Pilipina di PBB, Carlos Rogulo aduan puluh tahun. & : Lg 

sebaga ria “Subsidair: fasal T1O MEI HO mungkin ekdn dianggap” na 
lon-komprom?” jang tepat dalam pe 
milihan presiden Pilipina bulan No 
pember ini. 

Kalangan2 tadi menerangkan, bah 
wa Romulo telah ,,menjanggupkan” 
untuk ditjalonkan, apabila partai 
menghendakinja. 

Didapat kabar bahwa pentjalonan 
Romulo akan tergantung daripada 

sikap presiden  Ouirino, apakah 'ia 
akan mentjalonkan diri dagi atau ti: 
dak. 

NJONJA TOWOLIOE KETUA 
DPR KOTA BESAR MAKASAR 

Hari Kemis Kota Besar Makas- 
sar telah adakan sidang antaranja 
untuk memilih ketua dewan tsb. ig 
baru untuk menggantikan ketua Ia 
ma jg sudah mengundurkan diri. Te 
lah terpilih Nj. Towolioe dari PKR 
selaku ketua. Sebelumnja ia djadi 
wakil ketua. Ia adalah satu?nja wa 
nita di Indonesia jg djadi ketua 
DPR Kota Besar. 

enghematan 
  

Hamid HI 
Perkaranja Sudah Di- 
serahkan Ke Mahka- 

mah Agung: Berapa 
Tahun Hukumannja ? 

PERKARA SULTAN Hamid 
oleh Djaksa Agung telah diserah 
kan kepada Mahkamah Agung pa 
da tanggal 16 Djanuari jg lalu, 
demikian diumumkan oleh kedjak 
Saan agung pada hari Sabtu siang. 

Djurubitjara kedjaksaan agung, 
Abdulmuntalib Moro, meneranyg- 
kan, bahwa tuntutan terhadap Sul 
tan Hamid itu didasarkan atas: 
Ptimair: fasal 108 lid 1 no. 

2 juncto lid 2 dari undang2 hu 
kum pidana. 

1. Karena bersalah melakukan 
pemberontakan dihukum dengan 

- ee 

hukuman pendjara paling lama 15 
tahun: 

a. Barang siapa jang dengan 
sendjata melawan pemerintah jg 
telah berdiri di Indonesia: 

b. Barang siapa jang bermak- 
sud melawan pemerintah jg telah 
berdiri di Indonesia menjerbu de 
ngan atau menggabungkan pada 
gerombolan jg melawan kekuasa 
an pemerintah dgn sendjata. 

2. Pemimpin dan pengatjuh @?) 
pemberontakan, dihukum pendja- 
ra seumur hidup atau hukuman 
pendjara sementara paling- lama 

Fasal jang bersangkutan berbu 
nji: mentjoba membudjuk orang 
lain supaja melakukan, menjuruh 
melakukan atau turut melakukan 
kedjahatan atau memberi bantu 
an atau kesempatan ichtiar atau 
keterangan untuk melakukan ke 
djahatan. : 

Meer subsidair: pasal 110 lid ? 
no. 2, jang berbunji: 

berusaha untuk dapat atau men 
dapatkan bagi orang lain kesem: 
patan, 'ichtiar atau keterangan 
untuk melakukan kedjahatan. 
5 Nog meer subsidair: fasal 163 

1S. 

Demikian keterangan 
tjara kedjaksaan agung. 
Mahkamah agung pada waktu 

ini sedang sibuk mempeladjari do 
kumen2 jang diserahkan oleh ke 
djaksaan agung mengenai perkara 
Sultan Hamid itu. Bilamana si- 
dang itu akan dilangsungkan, ma 
sih akan ditetapkan lebih landjut 
oleh mahkamah agung. 

djurubi   
  

Elemen Nasionalisme 
Masih Merupakan Faktor Jg Kuat Dibanjak 

Negara2 As'a 
Hasil Konperensi Sosialis Asia Lebih Dari Jang 

Diduga Semula: Kata Sjahrir 

TUAN SUTAN SJAHRIR, ketua Partai Sosialis Indonesia, jang telah menghadiri kongres sosialis jang dilangsungkan di Ra- ngoon dari partai2 sosialis di Asia menerangkan, 
itu telah memberikan hasil lebih banjak daripada 

bahwa pertemuan 
dugaan orang se- mula. Mengenai azas, usaha2 untuk mempertahankan perdamaian 

dunia dan mengenai pentingnja suatu biro 
ada persesuaian faham. Menurut Sutan Sjahrir 

sosialis Asia ternjata 
sebelumnja telah da- pat diketahui, bahwa partai2 sosialis di Asia tidak akan dapat meng 

gabungkan diri kedalam internasionale sosialis. Elemen nasional- 
isme masih merupakan suatu faktor jang kuat 
ra2 di Asia, 

Dibeberapa negara, djuga dinega- 

'ra-negara Arab orang masih berfi- 

kir dalam istilah negara pendjadjah 

dan negara2 bukan pendjadjah, dan 
dalam hubungan ini orang melihat 
misalnja dalam hal Inggris-Mesir, 
bahwa suatu pemerintah sosialis di- 
suatu negara kolonial bertengkar de 
ngan aliran2 dinegara-negara Arab 
dan Asia. 

Wakil2 dari internasionale sosia- 
lis dim konferensi di Rangoon ini tlh 
memberikan keterangan tentang: ke 
dudukan negara2 itu dan kedudukan 
partai2 sosialis dinegara-negara tsb te 

psychologisch 

  

  
dapatnja dunia sekarang telah 
mentjapai tingkat perkembangan 
ekonomi dan kebudajaannja, da- 
lam mana perselisihan2 antara 
bangsa2 dapat dan harus dipetjah- 
kan dengan perundingan2 setjara 
damai. Diterangkan bahwa dalam 
tingkat demikian itu perang akan 
berarti suatu bentjana bagi selu- 
ruh ummat manusia, dan djustru 
untuk mentjegah ini pemerintah 
India kini telah meneruskan usa- 
  

ank   

    

Pnb iman bandel Same bin 

&ga Kebudajaan Indonesia 
. Batavisasch Kosoootsehap 
unttenan Watensehapoon'   

India Tetap Pertahankan Politik 
ha2nja. Adalah karena kepertja- 
jaan akan perdamaian ini dan 
goodwill terhadap bangsa2 lain- 
nja, bahwa India  mendjauhkan 
diri dari tiap persekutuan jang 
bersifat militer dengan negara 
atau blok negara2 manapun sa- 
dja, demikian presiden Prasad. 

Lebih dulu dalam  pidatonja 
Prasad mentjela kabar2 tentang 
maksud Pakistan untuk mengga- 
bungkan diri dalam perdjandjian 

&
 

  

-Bebasnja 
pertahanan Timur Tengah jang 
diusulkan oleh negara2 Barat itu. 
Dikatakan bahwa India tidak da- 
pat menghargai tiap langkah jang 
mungkin dapat membawa antjam 
an perang lebih dekat pada bagi- 
an benua India. Presiden Prasad 
menjatakan penjesalannja pula, 
bahwa perselisihan2 paham dgn 
Pakistan mengenai masalah Kash 
mir hingga sekarang belum lagi 
dapat diselesaikan. (Antara). 

dikebanjakan nega- 

,partai2 sosialis di Asia itu tidak da 
.pat menggabungkan diri kedalam in 
'ternasionale sosialis. Sikap demiki- 
jan ini djuga antara lain disebabkan 
oleh karena kalangan2 sosialis di 
Asia kerap kali masih merasa diri 

|nja sebagai ,,underdogs", (orang ting 
| katan : rendah sekali), apabila 
| dibandingkan dengan partai2 sosia- 

Hi jg sudah kuat dinegara-negara 
ain. 

Dalam pada itu diakui adanja per 
sesuaian dalam maksud dan tjita2, 
Karena itu pada konferensi tsb. te 
lah diputuskan untuk mengadakan 
pertukaran tjita2 dan mengedakan 
sematjam kerdja sama dengan me- 
ngedakan perhubungan antara biro 
Asia dengan internasionale sosialis 
itu. : 

Sjahrir menjesal, bahwa soal2 jg 
sama sekali tidak ada hubungannja 
dengan sosialisme, telah menjebab- 
kan kesulitan2 dalam konferensi 
itu, seperti misalnja sikap dari bebe 
rapa utusan dari Arab terhadap de- 
legasi. Tetapi ia achirnja mengula- 
ngi lagi, bahwa 'nilai konferensi ig 
tinggi itu sebaliknja telah memberi- 
kan kepuasan djuga. Hubungan jg 
teratur jg sangat” dibutuhkan dihari 
kemudian antara partai2 sosialis di 
Asia itu dihari kemudian pasti akan 
dipelihara dengan baik, demikian 
kata Sjahrir,   
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Menag abah en kab sematjam Itu sudah mendjadi ,,hiasan kan seni suara hebat, djalan di fmat' dan hemat ada dan ' ternjata YR Kadi F 1 berikan sumbangannja bagi perundi |(c). Kesudahannja Pe an ak Ina : | 3 samping gedung ini (djalan Kan |dua.. AN S3 e . Hadikusumo, wakil ketua ngan2 itu nanti. tara Lung Hua dan Tsing Nien jang pamong desa te PN eni eranglah bebya Ken aaaAN tor in Te San bina sebab sua| Biar disini menghemat sampai me pa Ri “menjatakan: bahwa e 29 Wajima tidak maw mendjawab apa | dilakukan pada hari Minggu tg. 22- Ketjuali mengerti Yewadjibarinia membimbiri mira Sana ra Bob D-bromite Laka mena Ingikat talignNacmik  sekentjangken sih Kana un dapat Sera kah dalam pembitjaraan2nja dengan 11-53 berkesudahan 50—31. untuk butuhkan pula ket 1 hati serta kebranian Pn Bt Mes ganggu pertundjukan seni suara |tjangnja, kalau disana menghambur menjetudjui atas dasar politik be- 9.7 x pemangna Indonesid,  diantaranja | kemenangannja Lung Hua. LE ga LA akasia Ipa Er 3 1 ba Ng as didengarkan dengan lijer Ikan dipisen dan duit dalam negeri- BT Ia : sg $ M3 dua kali dengan menteri luar negeri, 2 : sekarang ini belum kita anggap en ka Adang nan an Tata aa melek : nk nja, jg kini masih ada nampak itu, aa Bi 3 Oak Na ag Banjak Ketjaman Ter- itu, djuga dibitjarakan djumlah2 “be KEDJUARA'AN PSIS. - - MAA “ 4 4 - 3 3 . 25 P " z 2 & i 1 i 1 g i i i - £ 2 3 5 s - i 2 4 i C oi r 3 " 2 » Pa an peta ce sgoD, Sei ran, maa Konga | makan ksitimewaan pemain lo-| jdi ng US kenamaan Mita hai | hadarnja: Tak Ada (“tea fensaman lengan | Ditoton Ta Chat Se mereka jang telah gugur patut mendjadi buah pikiran pemerintah serta | Iaataw solo-pianonja. Kalau solo- | Kam song tata .Isekarang masih prematuur, sebab Gu ig? korae Pa Pa en ae 
mereka jang menamakan dirinja mendjadi pemimpin. Dan penghargaan piano diseling suara bromfiets me Kebanggaan nasional sangat Ba sik gaktine kar pula masi : unanja & Ona atas pertanjaan, Pangan an Seteran Semarang telah dilang « Ha aa Ls ea Pal amaap FE : f : i Dj ini, dik jg tidak |si 5 -g y i 5 ik Djepang terhadap keingi- sungkan pertandingan sepakbola an- 
pada jang ditinggalkan seperti anak-anaknja jang masih bersekolah wa- mang rada rada ruwet. lu di Djakarta ini, dikota jg tidak Mn D DIDALAM PERS Belanda pa- ("4 sikap Die : gkan p | 22 sa LEMBAR : : 2 £ - nasional ini. Biar sedikit besar hati |ditentukan oleh pendirian Dewan da hari2 terachir ini telah dima- (ran Indonesia supaja “pembajaran tara Ta Chung Sze Illa dan Union 
Dn ear pajak Pa Umpamanja sadja dengan djalan . Kalau rahajat boleh usulkan, rahajat, tidak seperti sekarang ha- Partai jang kini belum terbentuk ditikan kritik terhadap “Stichting kerugian perang itu sebahagian diba Yllb jang berachir 4 untuk -ke- 
— — — — — Dengan tulisan ii bukanlah kita mengetjilkan dja lebih baik peninggalan Koempeni Jaja melongoo melihat kebanggaan? | Djika usul  mosi ini dimadjukan Culturele Samenwerking”, antara |i“ dalam barang2 modal. menangannja TCS Illa. Sekalipun alat-alat negara lainnj seperti polisi, tentara dsb.nja j tida kiketiil di s3 | Belanda ini dirampok sadja, se- |orang asing sadja. 1 ke Parlemen, menurut S$. Hadiku- lain oleh .Parool”: Elsevier” dan San Francisco. TCS iffa ini masih menghadapi per- ' artinja dalam Manan kan daerah dalam Ta Er 1 tak Na. — Iperti tindakan Pak Sam jang te sa 2 ,, Isumo, sebelum fraksinja mengam Yrii Nederland” 2 Ditanja bagaimana pendapat- tandingan lagi, jaitu melawan Union Djuga kepada keluarga mereka jang Sen gini sa kita Babakan perha: pat merombak tugu pendjadjahan |. KINJ BERDIRI SATU USAHA bil keputusan akan diadakan ra- |” In alaoi sebagaimana djuga nja, mana jang didahutukan diada |lfla, tetapi kedjuaraan bagian kelas tian pemerintah seperti jang kita maksudkan diatas. : di Van Heutz-boulevard jang kini |BARU LAGI, bernama Badan Pe- ta dulu - dengan para Menteri halnja dengan Vrij Nederlang' me | Kannja perdjandjian perdamaian (MI th. 1952753 sudah didalam kan- BN setia ane dk bernama Tjut Mutiah itu. (njelenggara Kesenian Indonesia. F | IT serta Dewan Partai jang bu- nulis, bahwa badan administratif | 8tdukah pembajaran kerugian, |tongnja TCS. Dengan demikian, Nn en Se — , F5 Dulu Gedung Kemidi ini -dibi |tuanja Mr. Wongsonagoro, penulis-|jan depan akan dibentuk. Ia Bag Lala be. | Wajima mendjawab, bahwa menu|ka TCS kelas I, II dan Iila telah Me aa AL KEPO 5 kin didekatnja benteng serdadu, Inja ndoro Mas Darjo S.Tj.S. dan BA La . dari »Sticusa ya terlampau BE ea fikirannja hendaknja itu dila /mendjadi djuara PSIS tahun 1952/ Tg Tg didekatnja geredja, sebab serda- Janggduta2 pengurusnja kebon Mr. Tambunan, ketua ' fraksi | Sar. Pegawai2 jang bekerdja pada | kan bersema-sama. 53. : Dengan mending P rhafjan besar | du2 Belanda pada waktu itu tentu | Seneng Mesi Oan gan Mapayun Kr Parkindos. menerangkan, bahwa Na ga Manna : Ditanjakan tentang kemungki dari “para Nanga kemaren | belum aman sama sekali berada Papa Pan Ha 21 perkua E.|tentang hal tersebut belum diada- Aa Pia Bean al mhn Iman dilakukannja penggantian ke | djam 9.30 di R. M: ..Lido” telah |dikota Djakarta ini, jang dulunja Gebang dl ea ak Aoa si-| Kan keputusan2 jang konkrit oleh si dengan demikba, telah ta rugian perang itu dalam rangka . Mega Te diadakan rapat anggauta oleh Per- | dinamakan Batavia itu. Kalau da Ni susakuk “ibirkota: 2 Apalagi Dewan Pe, Pap Mein Uan sjak wasangka terhadap jajasan perdjandjian bilateral, ja mene- Il 111 0 PERKARA PENJELUNDUP AN satuan Penggemar Sepeda Motor Se- (hulu ,,WELTEVREDEN kan dalam hal seni dan budaja. Apabila Parkindo da am ha - mengan 0 di Tadoneikn tangkan: .,Jang kami ket Te : 

UANG EMAS. merang meng Upiapin aa aa : .—- |dapat dikerdjakan dengan sungguh?, (dung pro dan contra s 3 itak Het Parool mendesak kepada|tah bahwa Indonesia 'menanda- : : ee Sai : sementara sdr. Nono Surasmo.. Da- : : tentu perkumpulan ini akan berdja engakui perlunja ' diadakan Eerste Kamer supaja masalah terse-| tangani perdjandjian perdamaian Mungkin Bisa Diterima Menjambung berita kita hari |lam kata pembukaannja ketua a.- | KEBON “BINATANG ' SEMA- Isa besar bagi rahajat di Djakarta di | pertukaran ambasade dengan So- | E6! dibitjarakan dalam anggaran be| San Francisco. Dengan demikian Sbg Anggota Kepan- Sabtu tentang adanja penahanan |telah dikemukakan tentang penting- | RANG DIPERLUAS dalam .memadjukan kesenian nasio- | vjet, karena sesuai dengan politik landja negara mengenai dacrah2 se|kami tidak pernah memikirkan 4 FS seorang “wanita jang hendak me- |nja sepeda motor dalam usaha men- nalnja, sedikitnja mer di mpingi ter- “bebas, jakni guna perimbangan berang Taut” karenaksoal tersebut ti prosedur lainnja.” duan Internasional njelundupkan 47 uang mas duka- |Vapai ekonomi dan dapat bergerak| Kebon Binatang jang di Tegal- (gila-gilanja apa sadja jg dari sana” 'dengan pertukaran ambasade de- (gak dirundingkan dalam Tweede Ka Selandjutnja atas pertanjaan2, 2 ten dipelabuhan Semarang, lebih | Vepat. Pun dituturkan, bahwa PPSS Yareng, kini rentjananja perluas- | seperti di Djakarta ini, Memang be ngan USA dan selain itu perlu pu | mer. | Wajima menerangkan, bhw Dje|l piREKTUR KEPANDUAN im” djauh dari fihak douane diterang- adalah spatu perkumpulan jang ti- annja telah selesai. Luasnja .ada |rat, sukar dan meminta banjak pi- la untuk kepentingan perkemba- Eisevier menulis bahwa Stichting pang menghendaki dibukanja per Irernasional, Colonel JI: S. Wilson ig kan, bahwa wanita tadi G ang da- dak memandang suatu golongan 76 Ha dan didalamnja disedia |kiran dan tenaga, akan tetapi kalau ngan perdagangan jang mungkin Cuiturele Samenwerking ini tlh mem hubungan diplomatik normal se- thari Djumat tiba di Kemajoran pa lam berita kita disebut aj. bekas bangsa. Setelah sdr. Oei Tjong An kan untuk Pertanian, Perikanan, | berhatsil, sungguh “usaha imi pantas dapat dilakukan dengan Sovjet Ibuang-buang berdjuta-djuta uang sa tiepat?-nja, sungguhpun konsol |da Sabtu pagi telah mengadakan per duta Samsudin) dalam pemeriksa- | “Saku Wakil ketua menuturkan ten- didirikan bioskoop untuk rakjat, | terpudji. , 5 Rusia. Sebaliknja keberatan jang | dja. djenderal kedua negara itu seka |temuan dengan kepala djawatan pen Man) CANAIA PEMETIKSA- | rang riwajatnja POM dan PPSS, ke: 3 p un JA, evan Ma ana ME ab aa Se NN ta , ta Sia 2 : 
an . djawaban jg 2 : 3 th. 1953/ Balai Pertemuan, Balai Kambang. |. P3 ada bagi Parkindo, ialah bahwa - Ididikan masjarakat Sadarjun. : selalu berputar2. Antaranja An Pe ep Pneung dari saula- Taman Kanak? dsbnja. lagi: Se- |. MEMBIIJARAKAN SUASANA Pe Yan Ne Ori Aa an 3 Nan Pena jang an sg isteri l $ : : iga 6 in anak NG N USAHA di ibu- t ovjet Unie adalah bukan pe- juga dihadiri oleh anggota kwarti Tj jan bera Saman Ta NS PB as ben nun ak ee Been n| anta Nasa Ten FBBB besar 1910, Suturjun menorm Pra j duduk dalam Jeibin maki. ketua 1, II: Me anne Pe keret — katiik serta ni diluar | Tentu jg kita maksudkan usaha? da - Djuir Mochamad, dari fraksi z5 ES Ss —3i: Et #35: S2 |kakan antara lain sedjarah' kepandu TOR pernah AN NN binet | Kwee Tjie Hian, penulis 1, Il: Har- Creta-api Ketjil sedangkan diluar d jaga ita. : AA f GR BA RP . . “09 Mangun an di Indonesia sedjak zaman" sehe- 
Sukiman sebelum clash dulu. | « Tan Kiem S bendahara nja akan diadakan hutan tiruan |221g dan niaga bangsa kita. Nam- PSI, belum bersedia memberikan : aa 
TN aan TN ia NG: 1 SORO, Pant ana ea al . e PER Pak aka kelesuan, malahan bajang : atnja 4 : & 8 lum perang hingga dimasa kemerde 
Djadi t belu ntu bah x Hie, The Eng Li: gl d ak 13 jpak esuan, malahan bajang pendapatnja jang langsung me : Se tegasnja, I lum tentu bah- |1, II: So Ing Hie, c Eng Mang, | jang Juasnja  direnfjanakan bajan kebangkrutan ha2 kitajj ai Pers kaan. Djuga oleh Sadarjun dikemu nita tadi ada isteri bekas bantu2: J. A. Jansen (kepala), | H.a. Selandjut hak Kota P Naa an | usaha a |ngenai perumusan usul mosi itu, & 2 Bem £ Mae bat Kn “aa - sagu Sa - A na dia Sania Pernja, Pl a gk TK Td itu, jang sajang sekali. hanja ia berpendapat, bahwa pa- kakan hubungan antara.. San uta | mn. 6 . peme- Io Han ran, Suwarno, L. A. Gott-jdja emarang menerangkan, bah-I DE 2 1 pan Genta P aga p . dengan IPINDO dimana sebelum pe riksaan terhadap dia untuk mene- | schalk, Oci Sing Hie, Siem Bisuw | wa biaja untuk kebon binatang Bea te: Na Pop TE da dewasa 2 Jenep aling urgent SOLO MAGELANG njerahan kedaulatan Pandu! Rabjut 

: Furaneni Aongar -a : diangkat |: : ati 5 Idapat diobrolkan disinigsepintas ki- | untuk dipikirkan dan diusahakan 
i 

tapkan identiteitnja masih diterus | Tian. Sebagai Bana : Mb itu ditetapkan Rp 2/43 djuta dan | las. Tjuma njatanja merfedihkan. ma seak ra si Cehadani $ F: lah jang mendjadi satu2nja ' badan kan. 2: Ta Wali Kota An Pa Na ta untuk pembelian binatang? dise- lahan konon kabarnja sampai ada jg didal Aa Jang & SUSUNAN PENGURUS 250 ORANG MENJERAH. kepanduan di Indonesia. Sampai se SUSUNAN PENGURUS BARU |hormgtan Kepala Polisi Lalu Lintas/ diakan uang sebesar Rp 100.000.- | mau didjual . sadja perusahaannja | Aael SAK ketua fraksi PSIL 1 PP:SMA MUHAMADIJAH Pada tg. 20 Djanuari 1953 di | karang IPINDO mempunjat'13 ngk .JAJASAN SENOPATI” Demprang. Kota Pradja Semarang telah te-!itu, Betapa .sukarnja dagang kita| Amel, wa AN Ban Muntilan ada kl. 250 orang telah |gauta kepanduan, didntaranja panduN Dalam rapat tgl. 23 Djan. jbi. H Kota. (Ta tawaran pula dari Bukit Tinggi itu antaranja dapat dilihat dari pe-| PUN menerangkan, Tidak TSSr | Pada tgl. 17 Djan. j.l. telah di menjerahkan diri dari fihak jang |Islam, pandu Kristen, pandu Tiong " Panitya Penielesaian Jajasan Se ag Sambutan Wal ota. untuk se-ekor harimau. . ' Ingumuman pihak Pemerintah baru2 | Wa pada prinsipnja tidak mena- dirikan Persatuan Peladjar S.M.A. " Ihoa dan banjak lain2nja. Oleh Sadar berwadjib. Mereka pernah mem 
bantu kepada Supardi cs dan me 
njerahkan pula 1 tenggok penuh 
dengan isi granaat tangap dan 
peluru serta 1 pistol. 
"Atas bantuan rakiat, beberapa 

ruh keberatan, tetapi harus ditin- 
djau dalam2, apakah sekarang ini 
sudah waktunja mengadakan per- 
tukaran perwakilan itu. 

jun diteragnkan djuga 
kepanduan di Indonesia. 

Selesai pertemuan jg berlangsung 
kurang lebih 2 djam lamanja Colo- 
nel J.S. Wilson antara lain mene- 

pati” telah dapat mengatasi adanja| Dalam kata sambutannja - Bapak 
perselisihan TEA aar tema Taja Wali Kota a.l. diharapkan terben- 
san tsb... Selandjutnja dibentuk su- tuknja suatu perkumpulan jang har- 
sunan pengurus baru, diketuai sdr. | monis, kekal dan damai. diantara 
N.J. Soesilo dengan dibantu oleh|kalangan masjarakat jang menudju 

“ini pik. MELARANG KERAS 
.ORANG MENDIUAL LISENSI. 

na MEN 2 «1 Mestinja kan tidak perlu  pengu- 
— Baru2 ini kawat tilpun Inter- muman sematjam itu. Kapan sukar- 

lokaal di Bandjirkanaal. untuk hu- sukar tjari lisensi, jg artinja  dihi- 

'Muhamadijah Surakarta jang di- 
ketuai oleh sdr. Wirjanto dengan 
dibantu pula beberapa orang lain 
nja. Sebagai penasihat ditetapkan 
sdr. Suwadji Sastrodiputro wakil 

soal2. tehnis BERITA KOTA SINGKAT 

. Maruto  Nitimihardjo, ketua beberapa orang lainnja. Pei nlke-arah sport berdasarkan keadilan. | bungan Semarang—Pekalongan dan tung akan dapat untung dalam per- ar 5 diet SMP Muh. His Ata : TPA | rangkan, bahwa kedatangannja di sonia Kakak PI Kat Bian denada Achirnja diharapkan, agar kota Se-|Tegal telah hilang sepandjang 600 dagangannja, masakan lisensi je be! fraksi Murba menerangkan, bah- 2 Sa 2 ca aa Ah Pe jang an SN na Uas Indonesia . ini ada meme hubu “kan pada Notaris Tan A Sioe. marang kelak mendjadi pusatnja ge-! meter ditjuri orang. V gitu sukar ditjari lantas “didjual la-| wa bagi fraksinja soal pertukaran : mukan satu ton mafjam2Z belt Ingan dengan. permintaan IPINDO rakan para penggemar sepeda mo-|  — Hari Saptu pagi, ditepi sawah gi? Memang pajah keadaan kita. Se | perwakilan itu sudah bukan soal dan beberara sendjata lagi jang | untuk mendjadi anggota dari 'orga- RUMAH PERAWATAN BAJI2   

    

“KEBAKARAN DI GG. BARU , Ha tor diseluruh Indonesia. desa Kandangan (Ambarawa) telah ybab pihak .,sana” dengan pengala-| lagi, dan akan menjetudjuinja, $ ditanam dalam tanah. Siapa jang | nisasi kepanduan internasional. ' Ke Seorang mel inggal dunia.| | Djumlah anggauta. | diketemukan dua majat orang lelaki |mannja ig berabad, organisasinja ig | djika diadjukan usul mosi Kain :JANG TJAYJAD. Pa an an aa itu | Atas pertanjaan  Colonel Wilson “emaren kira2 pukul 3 siang di| Menurut keterangan djumlah ang- 'jang namanja belum diketahui. Da- |lihai,-taktiknja jg litjin, mudah seka Parlemen, djustru “karena sesuai | Dari kalangan Pemerintah ker Penta Mn anu Tahu) menerangkan, bahwa #egasngti. 
rumahnja sdr. Tjan Ban Tjoan, Gg. 'gauta PPSS ada 160 orang, dianta- lam penjelidikan sementara dua ma-|li kalau hendak menggulung” new dengan jang selalu didesaknja pa- | pc ay hat sepintas lalu dan mendengar ke Besar Surakarta didapat kabar, bah 

wa disamping Rumah Perawatan Ba 
Ji Terlantar jang  tslah dibuka dgn 

Baru telah terbit: kebakaran jang 
dibarengi dengan suara Iedakan ke- 
tiil. . Kemudian “asap hitam. dalam 

jat itu adalah akibat korban gerom- 
bolan pengataju 

comers kita. f 
terangan2 jg diutjapkan- oleh kepa- Ini suatu peladjaran dan dengah 

ranja terdapat djuga dari . Demak, 
.J can- ole ep ra an ERA 

pendidikan - masjarakat, maka 
Salatiga dan Kendal. 15 Orang dea- BANJUMAS 

da tiap2 ada kesempatan dalam 
ang an pemandangan umum di Parlemen. la 

    Kemudian mM. lers sepeda motor di Semarang ada |itu ternjata telah di-ikat dengan sa- |keteguhan . hati, djauh dari putus 3 5, £ aa 2 “en IPINDO mempunjai harapan be- tempo jang singkat telah 'naik — kelimendjadi donateur. Tidak lama la: | putangan dimukanja sedangkan di- Jasa, memperkuat barisan sendiri, ki :'Keterangan Yamin. PA Gt h an Pn KEGIATAN GEROMBOLAN (sar untuk diterima mEhdjadi 'anggo- atas udara. Banjak penduduk di Ge. Igi PPSS akan berusaha untuk meng-| beberapa bagian kepalanja kedapat- ranja segala kesukaran itu memang Dufan pada itu anggauta tidak Ita dikandung maksud untuk djuga| Dari pihak resmi didapat kabar, (ta, tetapi keputusan 'ini belum dapat Baru telah menolong tuk. men: adakan perlombaan? dalam bulanjan bekas2 sendjata tadjam. diadakan untuk dapat diatasinja. : 2 jug bahwa pada pagi Selasa jl. (20 Dja- dipastikan, dan hanja' dapat dipasti berpartai Mr. Moh. Yamin, jang 
djuga mendjadi anggauta misi Pa 
lar berkundiung ke Moskow dibu- 
lan Mei 1950, menerangkan bah- 
wa antara misi Palar dengan men 

mengusahakan adanja sebuah rumah 
perawatan bagi baji2 jang tiatjad, 

Mengenai nasib baji2 jang tjatjad 
itu oleh Walikota Surakarta” telah 

Idimintakan perhatian pula dari or- 

—. Dihalaman kantor S.S.P.V. 
Pelabuhan Smg., hari Saptu siang 
telah “diketemukan satu sepeda merk 
Hercules” No. XS 10239, jang pe- 
miliknja hingga sekarang belum di- 

tiegah mendialarnja' api -dan usaha 
mereka ini telah berhasil. Oto pe: 
madam api pun datang dan achir- | 

j nja api jang tidak besar itu dapat 5. dibikin padam. Pe 

Kita mendoa dan memudji kema 
'djuan dagang kita. CL an & 2 

KITA KIRA IG MEMPUNTAI 
GAMELAN itu hanja studio RRI, 

kan oleh permusjawaratan' nantinja. 
Untuk ini perlu diadakan penindjau 
an dari dekat, demikian Wilson. 

(Pebruari j.a.d. 
Li Arlodji diketemukan. 
Didalam rapat tsb. oleh seorang 

pengurus pun dituturkan tentang di 

ketemukannja sebuah arlodji tangan 

nuarj 1952) sedjumlah I.k. 200 orang 
gerombolan pengatjau tlh menjerang 
pos pendjagaan polisi negara jang di 
katjamatan Wangon. 

  

“ $ - 4 2 ih g , Sp : x , & 1 4 g d iera Y 2 i Lah: 
Dalam En en un ini jang. men- aj Pekalongan. pada waktu mana Iketahui. Siapa jang merasa kehilang-' perkumpulan? — kebudajdan atau | teri luar negeri Sovjet Vishinsky Pa Dana 3 Tu si sean Sa 3 Sidang: Kabinet dapat Tuka2 hebat adalah sdr. Pho PPSS mengadakan trip ke pelabuh- an sepeda itu, dapat hubungan deng- kumpulan2 ' wajang wong seperti |telah ditjapai persesuaian untuk ui Pn Mena orang luka, dari pihak rakjat sec- NN 2 Soen Djiet dan sdr. Tjan. Mereka an seksi dua. . “ mengadakan pertukaran perwaki- |Sukaran jalah soal gedung. : an Pekalongan. Siapa jang merasa »Ngesti-Pandowo” sadja. Djuga KE 

    

berdua | dengan oto 'palang hidjau (kehilangan, dia boleh datang di Bo- Ae Mi (kehilangan, ia boleh datang ? tolong PN Boleh dibilang“ sea : 

: antero 'badannja sdr. Pho telah ter-  pE NyER Y BAG. PER- 
5 ia “Ea Hana Png ea | P LENGKAPAN S.R. PADA 
Sa ngat beroahaja. Pada kira2 pukul 7 Op n . malam sdr. Pho telah menutup ma- PROP. DJAWA TENGAH. 

  

   

        

      

     

    

1 Paya na 1 tahan dilakukan penjerahan bagian Per- 
mengei baba hal Kat ri naf- lengkapan dari S.R. Kena, PP: 

£ kah Menurut keteran ig .ketjilaka- Ae an den Tengah, beserta 

bobaan Nana aa ai If ari Saptu i.b.I. kepala Djawatan 
dilakukan, oleh Na” DUA Na Perlengkapan dan Bangunan dari 
pa-rupanja gagal. Berap ian: |P-P.- dan 'K. Pusat Djakarta jang 
nja. | an Aidapat #3 Idatang di Semarang,  chusus untuk 

  

belum did F , 
P3 merundingkan 

    

“Tgl. 6 Ndpember 1928 harinja 
Selasa Pon 22. Djumad Mang 

seksi Pendidikan. 
Alip 1859. IL. Tgl 24 NG B 

UB ROKOK KRETEK. 
     

  

     
harinja Saptu Paing. 
PN EN oa Non 
"Langganan No. 1403 di Sem 
rang. Tgl. 47 Nopember 1923 

ari Saptu Paing tgl. 7 Ra- 
161342 ataw Dj& 1854, 

ungganan ' di Pasar Legi, Solo, 
— Tgl. 4 Maret 1916 djatuh hari 
Saptu Pon. NN Men MEA 

Langganan di Mangkubumen, So: 
lo. — Hari Djiumahat Kliwon tahun 

« Wawu jang dimaksudkan itu diatuh: 
tgl. 4 Maret 1927 atau tgl. 29. Ru- 
wah 1957 2 Kn 

      

      

  

'tuk Jajasan 
kok Kretek 

tua Purnomo, secr. 
|dan bendahara “Tjoa 
sedangkan 
pilih Wali Kota Semarang,   bertempat di Gg. Tengah 73 Smg. 

f 

  

Pada tgl. 29 Djan. j.a.d. ini akan 

soal penjerahan tsb. 

bentuk djuga 
BERITA Ha AN “Itelah mengadakan pertemuan dengan 

1 Langganan raget. — |bihsk D.P.D. Prop. Djawa Tengah 

JAJASAN GEDUNG BURUH 

Untuk memetjahkan soal peru- 
“Imahan buruh, terutama buruh ro 
kok kretek dikota ini, telah diben 

Gedung Buruh Ro- 
jang diketuai oleh 

Isdr.2: Ong Tjien Liong, wakil ke- 
Bien Hidajat 

Kian Shie 
sebagai penasehat e 

O- 

djutnja akan “dibentuk pula ditiap2 

— Seorang anak bernama Djoe- 
mari, tinggal didesa (dukuh) Dure- 
min (Klepu-Ungaran) oleh gerom- 
bolan pengatjau telah ditjulik diru- 
mahnja. Hingga sekarang ini itu be- 
lum: diketemukan. K3 

BADAN PENASEHAT PENEM- 
PATAN TENAGA KOTA 

SEMARANG. 

Tgl. 23 Dian. jibl. telah dibentuk 
Badan Penasihat Djawatan Penem- 
patan Tenaga Kota Besar Semarang, 
jang diketuai oleh Wali Kota Sema- 
rang. Seperti diketahui, ' beberapa 
waktu berselang, Badan ini, telah di 

“untuk Prop. Djawa 
Tengah jang sebagai anggauta2nja 
duduk - beberapa kepala Djawatan 
Niveau Prop. Djawa Tengah jang 
berhubungan dengan Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga. Badan ini selan- 

Kab, atau Kota2 ketjil diseluruh In- 
donesia. 

UPATJARA PENUTUPAN 
KURSUS 

Pada nanti tg. 28 Djan. j.a.d. djam 
09.00, di Banjubiru akan diadakan 

PULISIAN NEGARA di Djakarta 
sudah beli gamelan komplit dengan 
banjak nijaganja dari Mangkunega- 
Tan Solo: onset , 2 

Kalau Pak Djasmin dengan mu- 
siknja dari Kepulisian Negara ini 

lan ,setjepat mungkin” antara In- 
donesia dan Sovjet Rysia. 

Persesuaian itu menurut Yamin 
telah menentukan pula tjara2 pro- 
cedure pelaksanaan pertukaran 
perwakilan tersebut dan tingkat sudah terkenal dan dapat nama & : 5 

baik di masarakat. Dan pemain? pangkat “(rang) dari wakil ma- 
musik itu semuanja berpakaian Ke-| S'D92, jaitu  ambasador, bahkan 

menurut Yamin mengenai proce- 
dure itu ditentukan pula soal2 pe- 
rumahan di Djakarta. Yamin ber- 
pendapat, bahwa adanja persesuai 
an itu menambah “ada kepastian 
pada ketika itu, bahwa Soviet 
Unie tidak akan memveto ' ma- 
suknja Indonesia sebagai anggau- 
ta PBB, jaitu sikap jang diharap- 
kan oleh misi Palar dari pihak 
Sovjet pada ketika itu. 

pulisian, pakai tanda pangkat apa. 
malah Pak Djasmin (pemimpin bari 
Isan musik polisi) sendiri itu terma- 
suk Komisaris, entah kelas berapa, 
lupa. 
Apakah nijaga2 nanti djuga mesti 

berpakaian kepulisian, dan pakai 
tanda pangkat? Tidak mustahil, ber- 
|kat Kemerdekaan kita. 

Ini gamelan memang perlu untuk 
hiburan, untuk upatjara2 keramaian 
dan lain2. Tjuma sadja apa “perlu 
MESTI kepunjaan Kepulisian sen- 
diri? 

Dapatkah ini mitsalnja digabung- 
kan dengan RRI, atau dengan Per- 
kumpulan2. Kesenian jg sudah seki- 
an banjaknja di Djakarta ini? 

Kita belum tahu .,perkembangan- 
nja” sampai dimana Sesudah ada 
skomando MADJU HEMAT” dari 

Hanja 7 suara dikabinet, 
Selandjutnja mengenai kemung 

kinan sikap kabinet terhadap 
pembukaan ambasade di Moskow 
itu, ,,Antara” — mendapat ketera- 
ngan dari kalangan jang berdeka- 
tan dengan kabinet, bahwa diika 
soal Iki Wadiukan dalam kabinet,   upatjara penutupan kursus Agen Po   mentara waktu sekretariat Jajasan lisi"” Angkatan ke IT th. 1952 seba- 

njak 650 orang lebih. 

Pak Wilopo sekarang ini. hanja #kan mendapat sokongan 7 
Mudah-mudahan seperti adanja | Suara. : 

dengan Pak Djasmin, regu gamelan Kalangan tersebut tidak mau   | mendjelaskan dari menteri2 par- 
tai mana jang akan pro itu, (And, 

8 

ini djuga akan dapat nama baik da 
ri masarakat, 

GONDANG 
GEDUNG BIOSCOOP 

  

Menurut keterangan dari Pengurus 
P.P.M.G. (Panitya Perbaikan Masja- 
rakat Gondang) tidak lama lagi akan 
di pertundjukkan bioscoop di kota 
Gondang (Kedungbanteng) selama 3 
bulan, andaikata gambar hidup: ter- 
sebut didalam '3 bulan mendapa 
perhatian penuh dari Rakjat besar 
kemungkinan gambar hidup terse- 
but tetap dikota Gondang. : 

Adanja gambar hidup “di kota 
Gondang tersebut jalah. usaha dari 
para pengurus P.P.M.G., jang sebe- 

lum itu hanja dipertundjukkan San- 
diwara, maka dengan usaha ini Pe- 
ngurus. P.P.M.G, jakin bahwa kota 
Gondang dan sekitarnia akan men- 
dapat kemadjuan dan pengertian, 

Menurut keterangan dari Sdr. 
Liem  cigenaar dari gambar hidup 
tersebut telah mengesankan untuk 
memberikan lampu2 penerangan di 
kota Gondang dan sekitarnja kalau 
Rakjat di kota tersebut membutuh- 
kan, karena gambar hidup tersebut 
akan digerakkan oleh dynamo deng- 
an kekuatan 10.000 watt. Pemutar:   an gambar hidup tersebut dimulai 
besuk pada tanggal 1 Pebruari 1953, 

rang tewas dan 2 orang luka2. Kcr 
ban pihak geromholan tidak diketa 
hui. Kemudian kira2 pada djam 
11.00 setelah bantuan dari tentara 
datang pihak gerombolan mengun- 
durkan diri kedjurusan barat masuk 
kedaerah Lumbir dengan di kedjar 

tara. 
Selandjutnja dikabarkan pula bah 

iwa Rabu pagi-jl. kira2 diam 7.00 

dibakar untuk kedua kalinja. Selama 

lis djumlah kerugian belum diketa- 

Selandjutnja pihak tentara 
pagi menerangkan bahwa didesa Sa 
wangan dan Semedo disinjalir ada- 
nja sedjumlah Ik. 100 orang gerom 
bolan bersendjata sedang berstirahat. 
Dan didesa tsb mereka sedang min- 

ta djaminan makanan dari rakjat. Pi 
hak tentara sampai saat berita ini di 
tulis sedang mengadakan pengintatan 

PELANTIKAN BUPATI ! 
PEMALANG 

  

Pada - nanti tg. 29  Djanuari | 
1953 dipendapo Kabupaten Pe- ' 
malang akan diadakan “ upatjara   pelantikan Bupati baru sdr, Soe 
mardi Tirtosoedirdjo, 

A 

Pada hari Sabtu pagi dewan men 
teri telah mengadakan sidang untuk 
membitjarakan rantjangan djawaban 
pemerintah. atas pemandangan umum 
babak pertama DPR mengenai ran 
tjangan undang2 pemilihan umum. 

      dan dihudjani mortir oleh pihak ten | 

pos polisi negara jang ditempatkan di 1. pi 
perkebunan karet ,.Samudera” Gu- | lemen pada hari Djum'at tanggal 30 
melar, Adjibarang telah diserang dan ' Djanuari jang akan datang. 

bulan ini sampai saat berita ini ditu | 

hui. | 
Rebo, 

Pembitjaraan “itu akan“ dilan- 
djutkan oleh kabinet pada hari 

| Rebo“ mingguaa ini. Diawaban 
pemerintah atas, pemandangan umum 
babak pertama DPR itu akan diberi 
kan dalam rapat pleno terbuka par 

  

TJILATJAP 
KERUGIAN DAERAH TJILA- TJAP LEBIH DARI Rp. 25 

DJUTA, 
Menurut berita2 dari Tjilatjap. se 

lama tahun 1952 rakjat daerah Tila 
tiap telah menderita kerugian Ik. Rp 
25.700.00,— sebagai akibat ganggu- 
an2 keamanan berupa. penggedoran, 
perampokan, pentjurian jang dilaku 
kan oleh grombolan? bersendjata dan 
dan orang2 djahat, 

Statistik resmi menerangkan, bah 
wa dari 2.195 kedjahatan (penggedo 
ran, penggarongan,. pentjurian dll. 
ada.1.025 jarig dilakukan oleh geri" 
polan, ” 
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. barinja. Bahwa ini berarti penam- 

  

   
    

  

   

  

   

  EA ea Minii 

Satu Satunja: P 

    

  

    
   

      
   

k: : - Oleh. le kartawan Keliling Kita —$ Se Uta 

- YUKUP kaja dalam segala tian Mali ma- buah-buahan. Malahan bahan2 makanan jang ' Pap di Eropah, ternjata dapat hidup atZ tertentu di Indonesia ini. Mitsalr 

   

  

        
  
  

Padahal semua itu dapat 
long, apabila Indonesia 

(conserven). 

han 

kanan JG DIBEKUKAN, mitsal- 
Pagi meat). inja daging (guick 0... Untung “Sekali “di BALI” dahulu 

Djepang pernah mengadakan pa- brik pengaw@tan'ita, jg sedjak Mei 
Lan ia oleh suatu N.V., 
ig kemudian diberi nama N.V, CANNING: INDONESIAN. PRO: 
DUCTS atau disingkatkan CIP. « 

- Kini modal CIP itu sudah mendja 
di lima .djuta rp. terbagi dalam 
5000 saham aantoonder dari 1000 
rp. Sudah tentu satu pabrik sema- 
tjam ini untuk seluruh “Indonesia 
masih kurang sekali, masih terlalu 
sedikit kapasitetnja, dibanding dgn. 
kekajaan alam Indonesia jg dapat 
dibekukan atau diawetkan itu. Mes-| 
kipun demikian ini sudah - Jumajan 
dan ternjaga djuga dapat menambah | 
penghatsilan rakjat Bali di ing 
pekerdjaannja di persawahan dan ke 
radjinan tangan. Te 

Didalam pertjakapan kami dgs 
pimpinan CIP kita mendapat ke 
terangan bahwa kini CIP sudah 
dapat memprodusir: 

1. Daging beku (guick frozen 
meat) f R 

2. Daging dalam kaleng 
3. Ikan tjekalan (tongkol) da- 

lam kaleng Men ra ( 
4. Buah-buahan dalam kaleng 
5. Kulit pentangan (kulit sam- 

pi) shin Pe PAR 

6. Mengumpulkan bagian? ba 
Gan sampri jg dapat “dipergunakan 
untuk obat-obatan, mitsalnja pan 
creas (insuline), hati (leverinjec-. 
tie), hypophyse (injectie) dan bij- 
ner (injectie). 3 

Kami telah menjaksikan sendi 
ri keadaan pabriknja jang luasnja 
kira-kira 20.000 m2 dgn djumlah 
pegawai tetap 480 orang, dianta 
ranja 130 wanita. Dalam musim 
ramai ditambah dengan pegawai 
tjadangan jang  djumlahnja 120 
orang. 
Sehari2nja dipotong S ekor sam- 

pi Bali jg terkenal gemuk2 dan ba- 
gus itu. Djadi sehari itu sedikitnja 
djuga ada S kulit jg dip€ntang dan 
diexport kemudiannja. 

Mengenai produksi daging beku 

Kenaliki 

ges, Champignon, dil. Kita s terong bc a, dil. sajurmajur, Perkara ikan laut, se- (Fongkol), Tjunaa (Lonijn) jang 'kwaliteitnja nomor » dll. djuga berlimpah. C 
Ijuga terlalu banjak. Apalagi buah-buahan seperti nanas, salak. rambutan, an Na: entah apalagi | i . dikit. Semua itu, djika sudah datang Lean .rosot harganja, disebabkan terlalu banjak hatsilnja 

Sedang kini didalam 
dunia ,,pengawitan segar” dari ba- 

makanan ini, sudah begitu ma- 
| dju, hingga adalah sudah bahan ma 

rdapat disini dan tidak banjak dima- 

   

      

   

  

   ia polon 
sendiri terlalu 

hewan seperti sampi, babi, Taas :     

  

55 ea 
terto-sadja bagi seluruh Indonesia masih C mempunjai belum tjukup, mengingat banjaknja . pabrik pengawetan bahan, makanan : tulang2 terserak-terbu: sajang. 

. Dengan alat2nja jg paling baru 
ini CIP sehari2nja dapat' membikir 
20.009 kaleng dalam pelbagai uku- 
ran, 

: (.. Harapan: dihari depan: 
.. Apabila kita melihat Pe 
perluasan penangkapan ikan laut 
jang dilaksanakan oleh Djawatan 
Han - diseluruh Indone- 
sia, mitsalnja di Ambon, Makasar, 
Manado, Djakarta sendiri, “maka 
-akan adanja lagi perusahaan sen- 
|diri hal itu  djuga memberi per- 
spektip baik, 'aPabila pabrik itu 
|dapat djuga memperluas pabrik- 
inja. Kini kelebihan ikan jahg di- 
(tangkap dilaut itu biasanja diasin, 
|dengan adanja CIP ina kelebihan 
jitu dapat dibeli sebagai ikan se- 
|gar. , 

| Disamping ikan tjekalan, maka 
kelak ikan LEMURU sebagai sar- 
dientjes, dapat diawetkan djuga. 

. Bila itu semua nanti dapat di- 
usahakan, maka bukan hanja 
akan dapat menghentikan import 
ikan kalengan dari luar negeri, 
bahkan ikan seperti TJEKALAN 
dan BANDENG itu dapat di- 
export keluar negeri. 

Ini semua berarti- penghematan 
deviezen, malahan bisa menam- 
bah uang kita jang diluar negeri. 

Di Bali (Fjandikuning dekat Bati 
riti) dapat hidup subur tanaman px 
long, “untuk doperwten jang kwali 
tetnja tidak kalah dengan polong 1 
ar negeri. Lain2 sajur-majur dan bi 
ah2an jang bisa ditanam di Bali mi 
salnja asperges (kini terdapat di B: 
tu, Malang), champignon (djuga d 
Malang), aardbeien tumbuh setiar: 
rar. 'Frambozen ini dapat dipaka 
sebagai gantinja ,.pictin” untuk ge 
lei (jam) jang kini didatangkan djug: 
dari luar negeri. Dlm hal ini CIP su 
dah mengadakan pertjobaan? dlm L: 
boratoriumnja dan sanggup mener 
ma .produksinja itu. semua .diawet 
kan. aing 

Djuga ternjata CIP sudah berhatsi' 
MEMBEKUKAN beberapa matjam 
buah2an (diepvries) untuk. diexport 
ke Eropah. Menurut penjelidikan ad: 
permintaan tjukup banjak dalam bi 
ah-buahan beku ini bagi Eropah. 

“Beberapa buah2an jang banjak ter 

kan di Indonesiasendiri mitsalnja nz   (produksi baru) jg disimpan di KA- 
MAR DINGIN 
dalam pakaiannja seperti NO 
ini potongannja besar, beratnja anta 
ra 10 sampai 15 kg. utuh dan pem 
bungkusnja dari kertas istimewa. 
Produksi ini banjak sekali diexport 
ke DJAKARTA untuk. perusahaan? 
besar dan untuk “K.P.M. Ketjuali 
harganja lebih murah dari daging 
potongan Djakarta, rasanja daging 
beku ini konon kabarnja malah le- 
bih enak, empuk dan' tahan lama. 
Bila tempatnja teratur - baik, biar 
ratusan tah tahan djuga. £ 

: Buah leetji Indonesia. 
Produksi jg lain2 seperti ikan 

atau daging dalam kaleng, buah2 
an dalam kaleng kita stidah tahu 
semua.  Hanja istimewanja ialah 
bahwa di Bali terdapat ' banjak 
sekali buah Leetjie jang asalnja 
dari Tiongkok: dan ini harganja: 
tentu lebih murah dari leetjie luar. 
negeri. Pohon leetjie ini di Bali 
banjak sekali, kadang? ditepi dja 
lan, dipasar, seperti pohon liar 
belaka. Bahwa rasanja leetjie ini 
enak sekali, tidak perlu komen- 
tar. Kiranja hanja di Pasar Ming 
gu Djakarta ada leetjie”ini, mes 
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  Ta 

.Orgai na 
hanja didjual didalam negeri, ka 
rena inipun masih kurang. Tentu | NX 
apabila dapat ditambah produksi | 
nja, dapat djuga hatsil itu di: EF 
export keluar negeri, jg menurut | “ 

(akan banjak permintaan |. dugaan 
nja. 4 

“Apa jang masih dapat 
diperbuat: : 1 

Disamping produksi tersebut di 
atas, ternjata masih dapat diusa- 
hakan 
hingga kini selalu didatangkan da 
ri luar negeri, mitsalnja doperw- 
ten, asperges, cha “dsb. 

Kedua IKAN N 
ti bandeng inipun belum di 
kan, jang ada kini baru diasin. 

Berhubung denga ui 
maka Mann | sa 
di Bali sudah menggerakkan rak- 
2 Bali supaja memelihara m- 
bak2 banteng (jang sebelum ini 
belum pernah" dikerdjakan). Usa- | 
ha ini dilakukan di Klungkung, 
Negara, Bali Selatan dil. tempat | 
jang luasnja' sebagai permulaan 
semua ada 300 ha, jang nanti pa- 
da achir tahun 1953 dapat meng- 
hatsilkan 1000 ekor bandeng se- 

     

   
    

   

  penghatsilan bagi rakjat 
ta mengerti. 
PENGAWETAN BUAH- 

AN. INDONESIA untuk di- 
ke Eropah atau Amerika 

a terong blanda, rambutan 
as, dan masih- banjak mp 

T PEMBIKINAN TE 
ANG  (beendermeel). 

    

    
       
  

pra dibuang2 tidak berguna tulang2  chewan jg telah ' dipotong itu dapat diki dan dibikin te pung. Oleh pihak CIP hal 'ini sc 
dah diusahakan ' dan | ini tingga' menunggu mesin?nja (desintergra 
YSr9 dan alat2 pengering darah dar 

Hana i!lan 
ina, tina kan dalam kaleng dan tasanja- malat 

hPi |tsb. sedang .mendirikan. pabrik ka- 
" |rung jang 

dipesan .oleh pabrik obat | 

si jg lain? itu semuanja | 

pengawetan ' sajur-majur | 

“| berbitjara dan mengeluarkan 

nas, Zuurzak, papaja, salak, terong be 
da, dil. Ini semua dapat dimasul 

an lebih halus.» 
Dipandang dari sudut pembagian 

zat putih telur (eiwit) bagi rakjat ki 
ranja mungkin dengan djalan ini se 
mua dapat ditjapai pemindahan zat pu 
tih telur dari daerah surplus, SUNDA 
KETJIL, kedaerah minus jalah pu- 
lau2 Indonesia lainnja. Dalam hal in 
CIP sanggup mengerdjakan, apalag' 
bila bangsa kita djuga' berusaha ke 
ras untuk mendirikan lagi beberap: 
pabrik pengawetan lagi dilain? -dae. 

rah,' Suatir lapangan jang masih luas. 
— Tagged Baba diah 13 

GRANG TIONGHOA DARI : 
INDONESIA DIANGKAT DJA- 
DI KETUA KONGSI INDUSTRI 

. DI KWANGTUNG. 
Seorang bangsa “Tionghoa berna- 

ma Wong Kit An, jang dahulunjz 
tinggal di Indonesia”tetapi kemudi- 

  

   

     $   telah diangkat mendjadi ke : 
wan direktur dari kongsi  perkem- 
bangan industri kaum Tionghoa pe- 
rantau, dipropinsi Tiongkok Kwang: | 
tung. Kongsi tadi adalah milik ber- 
sama negara dan partikelir. Dika 
'barkan seterusnja, - bahwa — kongs' 

a | : Jang 
gawetan. Bahan Makanan 

os» Pengawetan Di 
d Tidak Terbatas 

|aktif Van Fleet itu hingga achir 

'an pulang ke Tiorigkok, menurut 
:harian Hon Ta “Kung Pao'| 

setudjuannja 

  
Gulongan 

— Hak2 

Djakarta, 

jang diselenggarakan oleh federasi 

  

Van Fleet Exit: 
Diganti Oleh Maxwell Tay- 
lor Sbg Komandan Tentara 

Ke 8 DiKorea 

KEMENTERIAN ngk. darat 
Amerika Serikat hari Djun'at me 
agumumikan bahwa komandan ten tara ke-8 di Korea, djenderal Ja 
mes Yan Fleet mulai tg. 31 Ma 
ret akan diperhentikan dari djaba 
tannja dewasa ini dan akan digan 
tikan oleh djenderal Maxwell T 
lor jang kini mendjabat wakil ke 
pala staf angkatan darat di Wash 
ington dan diserahi bagian" tata 
usaha dan operasi. Menurut ren 
tjana dalam hari2 ini ia akan ber 
tolak ke Korea untuk mengoper 
tugasnja jang baru dari djenderal 
Van Feet. " Gi 

Dikabarkan lebih landjut bah 
wa menteri angkatan darat dalam 
pemerintah Truman, Frank Pace 
|telah menangguhkan waktu dinas 

Maret jg akan datang, jg normal 
harus sudah La pada tg. 
31 Djanuari ini. Hal ini dimak- 
sud agar supaja presiden Eisenho 
wer dapat mengambil keputusan 
sendiri tentang siapa jang akan di 
serahi komando tentara ke-8 itu. 
Djenderal Van Fleet jg berusia 

0 tahun itu lulus pada waktu 
bersamaan dengan Eisenhower 
dari akademi militer West Point. 
aan kampanje pemilihan, Van 
Fleet terang2-an menjatakan per 

t terhadap  rentjana 
Eisenhower untuk memperluas pe 
ranan jang dilakukan oleh pasu   

terbesar di Tiongkok se: 
Jatan. DR ana 

4 wan 
Ne ug 4 

aa 

    

“VAN RANDWIJK dalam 

menjatakan, bahwa karangan2 it 
terbit dari keketjewaan. Demi 
guh tidak enak didengar, 

| djadian jang sangat sulit, jang pa 

Y 

- Masalah2 jang timbul dizaman | 
| Belanda, kini seribu kali Jebih 
besar dan sangat mendesak supa 
|ja dipetjahkan. Tidak ada satu 
"pemerintah didunia jang sanggup 
“langsung mentjukupkan  kebutu- 
han jang timbul karena bangun- 

inja "massa. Kekatjauan dan kebi 
agungan itu dapat  dipahamkan 
mengapa ia timbul: dan memang 
tidak dapat di-elakkan. Perkem 
bangan demokratis gontjang oleh 
sikap kaum sosialis Belanda pada 
dua aksi militer. : 

Indonesia “harus memenuhi tu' 
gasnja jang lebih besar dan lebih 
sukar dalam keadaan jang buruk, 
|tugas jang didjalankan Belanda 
(dalam keadaan baik selama satu 
abad, jaitu mengubah masjarakat 
pertanian mendjadi masjarakat in 
dustri. 

mahamkan udjudnja revolusi, ka 
ta yan Randwijk. Terhadap  ko- 
rupsi Goedhart mempunjai panda 
agan jg dangkal, karena korupsi   sebagainja, Sudah tentu satu pabrik 

temarahan Jg Ditimbul- 
kan Oleh Keketjewaan 
Van Randwijk Ketjam Tulisan2 Goedhart 

AN RN | De Groene Amsterdammer” me 

 xulis tentang karangan2 Goedhart dalam harian Hict Parool, dan 
an ,,Antara” di Amsterdam. Sung 

: kata yan Randwijk, seseorang jang mem- 
punjai ketjongkakan Eropa dan jang menganggap dirinja pintar 

kesimpulan2 tentang masalah dan ke 

musingkan. Yan Randwijk berpendapat, bhw. Indonesia/ dirundung 
| bahaja besar, tetapi selain Indonesia sendiri, Belanda djuga turut 

"niatan ini| bersalah. 

|dilihat sebagai kedjadian2 dalam 
'masjarakat, jang disebabkan oleh 

telah tertjapai, 

bagi para pegawai. 

Ikan, di Indonesia sendiri ada sifat 

Goedhart rupanja kurang mel 

Korea Selatan dalam perang 
Korea. 

berisi sematjam kemarahan jang 

masa ini masuk soal2 jg me 

zan kesusilaan sadja, tetapi harus 

faktor2 sosial. 
. Goedhart tidak melihat apa jg 

misalnja dilapa- 
ngan pengadjaran dan latihan 
Dn un na Djika “darf' 
usaha ini 1096 berhasil,- berarti 
Indonesia telah melakukan hanja 
dalam beberapa tahun apa jang 
Gilakukan oleh pemerintah kolo 
'nial berabad2: 
“Van Randwijk djuga menjata 

sifat kedangkalan,” kepongahan, 
keinginan mau senang sadja! teta 
pi djuga ini disebabkan oleh sikap 
Belanda jang berlagak lebih tahu, 
agressif dan berlagak tuan besar, 
sifat2 jang tidak akan mengetahui 
tahasia2 dunia, tetapi djuga tidak 
akan mengerti. 

Van' Randwijk mengachiri ' ka 
rangannja dengan mengutip utja 
pan Hadji Agus Salim ig berkata: 
Mengatakan jang benar kepada 
orang lain, belum berarti, bahwa       itu tidak dapat diukur dgn uku- | 

  

orang itu berkata benar, 

longan Tiongho 
Djangan Menuntut 

kat Tionghoa dengan delegasi Tiongkok Nasionalis 
hadliri konperensi Ecafe jg ke-6 di Bandung. D' 
dari Drs. S. K. Chou, duta-besar Tiongkok Nasionalis di Pilipina, 
sebagai ketua, dan Chu Teng Kao, H 
ketiganja penasihat dan Liu Ta Jen sebagai sekretaris. Pertemuan 

perhimpunan 
di Indonesia dan oleh sekolah2 ini mendapat kundjungan ramai 
dari kalangan Tionghoa, baik orang2 dewasa maupun murid2 seko 
lah dan pandunja. Semuanja tidak kurang dari 2.000 orang. 

keadaan di R.R.T. sekarang, 
ia menjatakan tidak setudju dengan 
Sstem komunistis jg menganggap 
tiap individu bukan manusia, meiain 
kan sebagai alat negara belaka. 

oleh duta-besar Chou 
supaja membantu pembangunan ig 
sedang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia. 

pidatonja dengan berkata, 
»kita akan 
dan kita memerlukan pegawai2 tech 
nis, dan kapital. Dan kita mengha 
rapkan penduduk Tionghoa disebe- 
rang lautan akan membantu”. Dan 
penduduk Tionghoa di Indonesia di 
harapkan akan tetap tenang dan se 
pakat, bekerdja 
dan djangan gila sembojan sadja. 
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selamat. 
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Sadja 
Harus Ikut Serta Dan Membantu Usaha Pemba- 

. ngunan Jg Dilakukan Di Indonesia Ini. 
DENGAN BERTEMPAT digedung Kwong Siauw Hwee di 

Sabtu petang telah diadakan pertemuan antara masjara 
1g kini meng 

egasi itu terdiri 

Hsu Yen Hui, Hsu Tsung Shu, 

dagang Tionghoa 

.- 4 

Pertemuan dibuka oleh  Tjong 
Hoeng Ngie, ketua C.H.T.H. di Dja 
karta dengan berkata, bahwa 
nuh-sesaknja gedung ini tjukup men 
djadi bukti, bahwa 
hia di Indonesia banjak menjokong 
pemerintah Nasionalis, dan suasana 
gembira didalam gedung ini mele- 
mahkan tuduhan pihak tertentu jg 
mengatakan pemerintah Nasionalis 
hanja disokong oleh beberapa 
tir Tionghoa sadja di Indonesia 

5pe- 

penduduk Tiong 

gelin 

Kemudian dinjanjikan lagu kebang 
Saan Indonesia, disusul oleh lagu ke 
bangsaan Tinngkok Nasionalis. Sesu 
dah itu para hadirin diminta mem- 

2Y (beri hormat kepada Bendera Merah 
Putih, disusul oleh pemberian hor- 
mat kepada Bendera Nasionalis Ti 
ongkok dan Bapak Tiongkok Dr. 
Sun Yat Sen. 

S.K. Chou, ketua delegasi, jang 
berbitjara tiga perempat djam lama 
nja sehabis upafjara itu, menerang 
kan maksud kedatangannja- adalah 

'Juntuk menghadiri konperensi Ecafe 
di Bandung, dan hari ini“iad "merasa 
"girang “dapat bertemu dengan pemu 
ka2, penduduk dan. pemuda2 Tiong 
hoa di Indonesia, Ia menjatakan ke 
kagumannja kepada 
onghoa disini karena mereka masih 
tjinta kepada 

penduduk Ti- 

negeri leluhurnja. 
»Penduduk Tionghoa disini bu- 

kanlah piatu, kata duta-besar Chou, 
sebab kita selalu memperhatikan ke 
pentingan mereka”. 

Pembitjara lalu menguraikan ke- 
djadian2 dalam sedjarah Tiongkok, 
jg dibaginja dalam dua masa. Per 
tama masa antara 
Suatu gnasa gilang-gemilang oleh ke 
madjuan pesat dilapangan industri, 
dagang, agraria, pengadjaran dll. Ke 
dua masa dari 1937 
masa kegelapan, jang dalamnja Die 
pang tidak membiarkan Tiongkok 
madju, lalu menjerang dan memus- 
nahkan “apa jang 
oleh bangsa Tionghoa. Dan sesudah 
perang terus-menerus, maka terdja 
dilah tragedi besar, jg mengakibat 
kan pemerintah Nasionalis mengung 
si ke Taiwan. - : 

1928 dan 1937, 

sampai 1945 5 

telah dibangun 

Sesudah itu putuslah perhubungan 
antara rakjat Tiongkok dengan pe- 
merintah Nasionalis, jang tidak per 
nah melupakannja, 
Chou selandjutnja “ mentjeritakan 

dan 

Penduduk Tionghoa di Indonesia 
diandjurkan 

su 

Karena makmurnja negeri ini, 
berarti tuan2 sendiri djuga akan tu 
rut makmur dan senang, kata Chou. 
Djanganlah tuan2 ingin mempunjai 
hak2 sadja, tetapi 
kan kerdja 
terhadap negeri jg tuan2 diami itu, 

harus didahulu- 
memenuhi  kewadjiban 

Kemudian pembitjara mengachiri 
bahwa 

kembali di Tiongkok, 

untuk negeri ini, 

Sehabis berpidato ini duta besar 
Chou lalu pergi memberi nasihat ke 
pada murid2 sekolah. Mereka dian 
djurkannja 
sebab Tiongkok nanti 
ilmu, kepintaran dan kepandaian di 
belakang hari. ,.Saja 
Chou, dan gembira melihat 
kamu mempunjai kesempatan uhtuk 
beladjar. 
tan untuk beladjar, 
kesempatan ini. Di RRT 
sekolah itu bukan sekolah lagi, te- 
tapi tempat 
tik, dan tiap orang dipergunakan se 
bagai alat negara,” (Antara), 

Supaja radjin  beladjar, 
memerlukan 

tahu, . kata 
disini 

Pergunakanlah “kesempa- 
Pergunakanlah 

sekarang 

memberi latihan poli- 

hd 

| Hari Sabtu jl 

I Wakil Perdana 

   

   

      

   
   

      

   

        

     

| Bank Nasional. Bank 
Il kemerdekaan 

oleh Direksi De Ja 
Vasche Bank diadakan resepsi berhu 
'bung dengan genap usia bank tsb 
125 tahun, jang antara lain dihadiri 
oleh Wakil siden Moh. Hatta, | 

“Menteri Prawoto, 
Menteri? Keuangan, Perekonomian. 
Dalam Negeri, Pertanian, Perburuh 
an, Wakl ketua T Parlemen Mr: Tam 

    
   » 

Ibunan, anggota? Parlemen, kalangan 
pengusaha dan bankier2 serta semen 
tara anggota korps diplomatik. 

| Dalam pidatonja Presiden Direk 
tur De Javasche Bank Mr. Safruddin 
Prawiranegara menerangkan/ usaha2 
De Javasche Bank, Menteri Keuang | 
an Dr. Sumitro  Djojohadikusumo 
tentang perhubungan bank tsb. de- 
ngan pemerintah, chususnja .dengan 
Kementeriannja, dan Wakil Presiden 

         

     

     

   

“Ng KS . : 3 Imengupas funksi bank ini dimasa jg. Baru2 ini nj. Dorothy Barry umur 23 tahun waktu hendak melahirkan 
anaknjd, telah diserang penjakit lumpuh, hingga untuk melahirkan anak: 
nja tadi ia harus dibedah. Tampak pada gambar nj. Dorothy Barry jang 
setelah melahirkan angknja tadi harus dirawat dalam sebuah ,,paru2 
besi” dirumah sakit Avenue Hospital, Brooklyn (New, York) bangga me- 

mandang: kepada anaknja jang dapat tertolong den 

lampau dan perubahan funksinja se 
sudah mendjadi Bank Negara nanti. 

Mr. Safruddin Prawirane- 
gara. - : 

Dalam pidato ini dikatakannja, | 
bahwa meskipun hama dan dasar 
hukum De Javasche Bank belum di 
rubah — rentjana  Undang2 Bank 
Sentral masih menunggu  penjelesai- 
an oleh Parlemen — namun tak da 
pat disangkal lagi, apalagi sesudah 
semua saham telah dimiliki oleh pe 
merintah, bahwa De Javasche Bank 
1 adalah ',,Bank kita, Bank nasio- nat”. , Pap 

Kata Safruddin, sifat nasional ini 
tidak kundjung “hilang, meskipun 
Bank ini didirikan oleh suatu peme- 
rintah kolonial dan dizaman  kolo- 
nial. jg sekolonial-kolonialnja. ' Ke- 
lau De Javasche Bank kini “masih 
mesti  ditjap ',koloniaP”,” karena 
Bank tsb. didirikan “ dizaman kolo- 
mial (dan sebagian besar dari pega- 
wai2nja 
orang2 bukan warga-negara Indone- 
sia), maka semua ,,materiele cuk 
tuur” (pelabuhan, djalan2, gedung2, 
istana Presiden dsh.-nja) harus pula 
dinamakan ' ,koloniaP, "ja bahkan 
banjak ,.geestelijke” cituur”” adalah 
peninggalan pemerintah jg lama. 
Masalah kemerdekaan belum 

selesai dengan tertjapainja kemer 
dekaan setjara formil, kata Sat- 
ruddin. Sebagaimana penghapu- 
san perbudakun sa Negro di 
Amerika Serikat belum berarti 
selesainja masalah Negro itu, ma- 
ka begitu pula pengalaman kita di 

onesia ini, ialah: pada saat 
kita lepas dari kekuasaan Belan- 
da, pada saat itu djuga kita rasa 

n penindasan dan pendjadjahan 

  

   

jang baru sadja lepas dari pendja 
1€ 1 ia, 3 
istan dan lain2, tetapi 

Ajuga negara2 jang kuat dan su 
dah berabad-abad mengalami ke 
merdekaan formil, pada hakekat 
nja hidup dalam alam penindasan 

Kalau pada waktu ini mem- 
De ulang tahun ke-125 berdi 
rinja De Javasche Bank, maka jang 
terpenting jang kita peringati itu bu 
kanlah asal-usulnja,  bukannah tja- 
tjat-tjatjatnja, kalau. ada dimasa 
jang sudah, melainkan djasa2nja, 
gunanja dimasa sekarang, baik bagi 
Indonesia maupun bagi luar negeri. 

Dan menurut hemat saja, kata 
Safruddin “ selandjutnja, tidak . se- 
orangpun, baik diruangan ini, mau- 
pun diluar, akan dapat menjangkal, 
bhw Bank ini merupakan suatu tiang 
jang penting bagi ekonomi dan ke- 
uangan Indonesia dan merupakan 
suatu mata rantai jang berharga da 
lam perhubungan keuangan interna 

ksional. , 

Bajangkanlah sadja sebentar apa 
kah 'akibat2nja, katanja, apabila 
Bank ini tidak ada atau tidak sang | 
gup lagi mendjalankan tugasnja, se- 
bagaimana mestinja, baik kedalam 
maupun keluar. Kelantjaran ekono- 
mi dan keuangan Indonesia buat ba 
gian besar tergantung daripada baik 
buruknja. Bank kita ini bekerdia. 
Namasbaik dan kepertjajaan terha 
dap Indonesia diluar negeri, buat 
bagian penting tergantung pada tja 
ranja Bank kami mendjalankan tu- 
gasnja, baik untuk kepentingan pe- 
merintah maupun utk. "kepentingan 
oranglain. : 1 aren 

Untuk memberi gambaran jg le- 
bih njata lagi tentang tjorak — dan 
tudjuan Banks ini, maka Safruddin 
kemukakan ' -keterangan-keterangan 
sbb: #2 2 Br 

Pada tgl. 31 Desember jg batu la 
lu De' Javasche ' Bank “ mempunjai 
hubungan dengan 218 perusahaan? 
import. Dari- djumlah ini 130 ada- 
lah perusahaan Indonesia, 41 peru- 
sahaan Tionghoa, 31 perusahaan Be 
landa dan 16 perusahaan? bangsa2 
lain 

  

Pemogokan Mahasiswa? 
Pakistan ... 

Makin Meluas 

DJUMLAH MAHASISWA Pa- 
kistan jang mogok sebagai protes 
terhadap lambatnja pemerintah 
bertindak “dalam usahanja mele- njapkan hal2 jang menimbulkan 
perasaan tidak senang dikalangan 
peladjar Pakistan pada umumnja, 
kini telah meningkat mendjadi 
30.000 orang. ARA 13 

Pemogokan jang dimulai “hari 
jang lalu oleh 7.000 orang maha- 
siswa dari 5 sekolah tinggi Jaki2 
dan 2 sekolah tinggi wanita ter- 
njata telah meluas kesekolah-se- 
Hi tinggi diseluruh kota Kara- 
chi. 

Mereka semuanja tidak mengha- 
dliri kuliah2 sebagai protes terhadap 
penangkapan atas beberapa orang 
kawannja sewaktu terdjadi keribut 
an2 di Karachi baru2 ini, 
Menurut keterangan pihak Organi 

sasi mahasiswa jang emimpin pe- 
mogokan ini ,mahasiswa2 dari 20 
perguruan tinggi “di Pakistan pada 
hari Saptu telah pula ikut morok, 
sehingga djumlah pemogok seluruh   nja mendjadi 30,000 orang, 

kini. masih terdiri dari! 

rapkan daripadanja oleh masjarakat: 

.misalnja 
- . F 

Karachi, akan mengalami penga- 

   

  

1un Java-Bank 
Kita Sendiri”, Kata'Sjafruddin: Masalah 

Bukannja Selesai Dengan Tertjapainja Kemer- 
dekaanSetjara" Formeel Sadja 

Banjaklah Bantuan Jang Telah Diberikan java-Bank Kepad 

Untuk  perusahaan2 import itu 
'Bank kami telah membuka" kredit 
sebesar 108 djuta rupiah. Dari djum 

Ilah 'itu, Rp 54 djuta, djadi separo, 
adalah buat perusahaan? Indonesia, 
Rp 9 djuta untuk perusahaan? Tieng 
hoa, Rp 43 djuta buat perusahazn?” 
Belanda dan Rp 9 djuta guna peru- 
sahaan2 lainnja. : 
Dari angka2 jg disebut tadi. rya- 

ka djelaslah kiranja, bahwa De !h- 
'yasche Bank, mungkin berlainan 
dengan dugaan diluar, member! 
bantuan jg penting guna kemadjuan 
golongan ,,new-comers” kita. 

Djika bantuan itu tidak lebih be: 
sar lagi, maka hal itu semata2 dise 
babkan oleh karena sifat Bank k- 
mi tidak mengizinkan bertindak se 
tjara aktif dan bersaingan dilapang 
an pemberian kredit kepada perusa 
haan2 partikelir. : 
Hanja bila sesuatu perusahaan, ka 

rena sesuatu sebab, tidak bisa meri 
dapatkan kredit akomodasi dari bank 

Ibank pemerintah lainnja, sedangkar 
perusahaan? itu patut ditolong, m 
ka barulah Bank kami mengeluar: 
kan tangan, f 
 Djuga disektor2 ekonomi lainnja, 
terutama "dilapangan pertanian dan 
perindustrian, pemberian kredit cleh 
De Javasche Bank senantiasa bersi 
fat membantu, memelihara dan me 
madjukan perusahaan2 di Indonesia 
pada umumnja dan perusahaan? 
warga-negara chususnja. 
Hal itu adalah sesuai dengan tu 

gas Bank Sentral, jg tudjuannja bu 
kan memperoleh keuntungan sebe- 
sar2nja, melainkan, selaras dengan 
'pendjagaan stabilitet - nilai uang ki- 
ta, mendjaga pula stabilitet ekcno- 
mi dan peninggian aktivitet produk 
tif dari masjarakat. 
Hal itu berarti, bahwa tidak dja- 

rang Bank kami memberi bantian 
kredit kepada perusahaan2, jg oleh 
bank2 lain tidak diberikan berhu- 
'bung dengan beberapa hal. Bagi 'De 
Javasche Bank “aspek2 sosial dari 
pemberian” kredit itu adalah sama 
pentingnja. 

Itulah pula sebabnja, mengapa De 

ipa djaminan 
ri kredit 'jg kadang2 amat 
djumlahnja — kepada - perusahaan) 
asing. Untuk  mendjaga 

dipersempit lapangan pekerdjaannia, 
ig pasti akan menimbulkan pengang 
guran jg luas, maka kredit itu dibe 
rikan djuga. 
Demikian Safruddin Prawiranega- 

ra, jg dalam uraiannja ini djuga me 
nerangkan, bahwa sekalipun De Ja- 
vasche Bank hingga sekarang masih 
sanggub mendjalankan apa jg diha- 

tjaranja mendjalankan tugasnja ma- 
sih djauh dari memuaskan, antara 
lain karena berlipatgandanja beban 
jang dipikulkan kepada Bank tsb., 
dan karena kurangnja pegawai? ig 
berpengalaman. Sedjak 1950 dididik 
atau diterima untuk dididik sebagai 
stafemploye 26 orang. 

Dr. Sumitro Djojohadiku- 
Sumo. - 

Menteri Keuangan Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo dalam kata sam- 
butannja antara Jain katakan. bah- 

lain, selalu tampil kemuka suatu 
kerdja-sama jg sebaik?2nja antara 
pimpinan De Javasche Bank dan pe 
merintah pada umumnja, Menteri 
Keuangan pada chususnja. Katanja 
selandjutnja: 

Hubungan jg baik “antara pimpi- 
nan Bank Sirkulasi dan “ pimpinan 
Keuangan Negara mengandung fue- 
dah jg berharga sekali untuk keper- 
tjajaan kalangan  masjarakat: bah: 
kan merupakan - sjarat jg mutiak 
agar supaja usaha dilapangan ekern« 
mi dan monetair achirnja -dapai 
memberi hasil jg memuaskan. Ha 
jg dimaksud itu tak dapat  diabai- 

  

— Mr. Sjafruddin Prawiranegara — 

kan untuk menghindarkan  runtuh- 
nja kepertjajaan masjarakat dan rak 
jat terhadap hal ichwal keuangan 
dan monetair. 

Mengingat segala2 ini, maka Su- 
mitro mendo'a jg sejogianja kerdja- 
sama antara Bank Sirkulasi dan pe 
merintah pada umumnja, pimpinan 
Keuangan Negara pada chususnia, 
dikemudian hari selalu dapat, di-in- 
dahkan dan dipegang teguh.   

Javasche Bank — dengan atau ten- |Iasi didalam proses 
merintah — membe | masjarakat 

ka " bosan JP besar sekali. Perkataan ,,budge- 

sampai perusahaan? itu ditutup atau ' 

Di hari kemudian peranan jg 
akan didjalankan oleh Bank Sirku- 

perkembangan 
kita, mengandung arti 

ting is a tool for management” ada 
diangan lah suatu faham jg djustru dalam 

keadaan sekarang mempunjai arti jg 
sepenuhnja. 

Segala rentjana2 dan usaha2 di 
lapangan pembangunan akan mene 
mui kegagalan apabila tidak diken- 
dalikan suatu politik budgeter ig te- 
liti jg. berdasar atas kenjataan2 is. 
sesungguhnja. Akan tetapi dalam pa 
da itu sesuatu kebidjaksanaan bud- 
geter tiada gunanja, apabila tidak 
dibantu dan di-iringi oleh suatu ke- 
bidjaksanaan “ moneter jg ikut serta 
berichtiar ' melantjarkan  -kegiatan2 
ekonomi dalam masjarakat ataupun 
mentjegah sekeras2nja akibat2 mo- 
netair jg. berbahaja: 

Achirnja 'ia katakan, bahwa ada- 
lah terkandung didalam maksud pe 
merintah untuk mempersatukan 
Lembaga Alat2 - Pembajaran ' Luar 
Negeri dengan Bank Sirkulasi dgn. 
akan berdirinja Bank Indonesia  se- 
tjara resmi. 

Kebidjaksanaan  neratja pembaja- 
ran luar negeri kita merupakan so-   wa djustru didalam keadaan jg hing 

ga sekarang seringkali djauh dari 
imenjenangkan baik dilapangan eko- 
nomi/keuangan maupun dilapangan 

al ig wadjib diberi perhatian: sepe- 
nuhnja djustru karena dengan struk- 
tur ekonomi kita, segala sesuatu da 
lam hubungan kita dengan Inar: ne- 

  

Pasaran? 

"PEMERINTAH DJEPANG 

ja.d. akan 
tradisionil mendjadi pasar2 

Ho (?) Trading 

geri. 

Negeri2 jg akan mereka kun- 
jungi ialah Iran, Irag, Syria, Li- 

banon, Turki dan Mesir, ditiap2 
negeri mereka akan tinggal sela- 
ma kira2 1 minggu. 

Sementara itu diperoleh ketera- 
ngan di Tokyo, bahwa pada wak- 
tu ini tampak kemungkinan2 
akan terdjadinja persaingan he- 
bat antara kongsi2 pelajaran jang 
berlajar antara Djepang dan Te- 
luk Iran. 

Mungkin sekali. biaja pengang- 
kutan antara Djepang dan pelabu- 
han2 diantara kedua negeri tadi, 

Madras, Bombay dan 

ruhnja. : 
»Tembakan pertama 
dilepaskan”. 

»Konperensi Pengangkutan Ba- 
rang Djepang — Teluk Iran”, jg. 
terbentuk belum lama berselang 
ini, ketika tgl. 1 Januari jl .me- 
lepaskan tembakan jang perta- 
ma”, dalam bentuk menurunkan 
biaja pengangkutan rata2 1074 
bagi 'kongsi2 pelajaran jang ber- 
sangkutan. Anggota2 ,,konperen- 
Si” tadi ialah: British India 
Steam Navigation Company” 
(Inggris), ,.Peninsular & Oriental 
Shipping Company” (Inggris), 
»Maersk Lines” (Denmark), 
»Everett” Steamship Company” 
(Amerika), ' President” Lines” 
(Amerika) dan 4 kongsi Djepang: 
»Nihon Yusen Kaisha” dan ,,Mit- 
sui Steamship 'Company” jang 
mendjalankan ' satu lin “bersama 
serta Osaka Shosen  Kaisha” 

| dan ,, Yamashita Steamship Com- 
pany” jang djuga mendjalankan 
satu lin bersama. 

Sasarannja. 
Sasaran2 sperang pengangkutan” 

ini ialah 2 kongsi Djepang jang sa- 
  Itadi akan menempatkan 

Inggeris 
Di Timur- Tengah 

Mendjadi Sasaran Dari .,Meriam- 
— Perdagangan« Djepang 

kini. sedang berusaha menjusun missi perdagangan jang besar kekuasaannja, jang dalam musim semi 
dikirimkan kenegeri2 daerah Timur Tengah, jang sudah 

Inggris itu. 
nerangkan bahwa kepala missi perdagangan ini akan berpangkat menteri. Diantara mereka jang nama2nja disebut2 sebagai tjalon kepala missi tadi, terdapat: Sukemasa Komamura, 

Para pembesar Djepang me- 

presiden ,,Go 
: ompany”5 Tsukada, presiden kongsi pemintalan 
»Kurashiki” dan Genji Okajima, presiden »Japan Cotton Industry 
Company”. Stafnja akan terdiri dari 5 
pilih dikalangan keuangan, perdagangan dan kementerian luar ne- 

atau 6 orang, jang akan di- 

ma sekali. dipentjilkan dari konpe 
rensi tadi, jaitu ,,Kokusai Steamship 
Company” jang dibentuk ketika 1950 
»Toho Shipping Company” dan 
,Mitsubishi Shipping Company” dan 
»Nishan Marine Transportation 
Coy” serta ,,Shin Nihon Steamship 
Company”, jang hingga kini berope 
rasi bersama2 dengan ,,Osaka Sho- 
sen” dan ,,Yamashita”. . 
Dalam pada itu seorang saudagar 

dari Bombay, bernama L.M. Doshi, 
menerangkan di Nagoya ketika hari 
Djum'at, bahwa negara2 Timur Te 
ngah kini berusaha beli ' barang? 
textil, gerabah dil di Djepang, sesu 
dah mereka memutuskan hubungan 
dagang dengan Inggris. Diterangkan 
nja bahwa mungkin sekali negara2 

pesanan2 
besar di Djepang selama 1953. 

Doshi pada waktu ini sedang me 
rundingkan pengangkutan. barang2 
Djepang ke Iran, Irag, Saudi Arabia 
dan negeri2 Timur Tengah tainnja. 
Menurut Doshi, walaupun terdapat 
kesulitan2 antara Inggris dan Timur 
Tengah, masih ada djuga beberapa 
pengusaha pabrik Inggris jang ber: 
saing dengan negeri2 Timur Njauh, 
terutama Djepang. 

Dagang  Djepang—-Italia 
Finlandia, Pakistan India. 

Pembesar2 Djepang di Kobe me 
nerangkan hari Djum'at j.L, bahwa 
tak lama lagi antara Amerika dan 
Djepang akan ditandatangani  pakt 
perdagangan (,trade & commerce") 
Dan kini Djepang, sedang berusaha 

nurut garis2 tadi dengan Italia, Fin 
landia, Pakistan. Sementara itu di- 
wartakan dari New Delhi oleh ,,Kyo 
do”, bahwa Djepang telah minta 
kepada pemerintah “India supaja” di   adakan perundingan guna mentjapai 
perdjandjian 

jaran, 

jig terbatas dalam kota2 bes 

untuk mengadakan perdjandjian2 mel 

a Pengusaha2 Nasional 

geri akan ' mempengaruhi  keletua- 
san dan kemungkinan kita untuk 
bergerak dilapangan pembangunan. 

Wakil Presiden Mob. 
Hatta, : 

Wakil Presiden katakan, bahwa 
perobahan Javasche Bank dari bank 
partikelir djadi bank negara “bukan- 
lah sadja kelandjutan dari pada pen 
djelmaan Hindia Belanda mendjadi 
Indonesia jg merdeka dan berdau- 
lat, tetapi adalah pula akibat dari 
pada lenjapnja  automatisme dari Pt 
da gold standard”, standard emas. 
Automatisme berganti dengan mana- 
sement! Gold currency berganti dgn 
managed currency. 

Tentang politik monetair pemerin 
tah dalam hubungannja dengan ke- 
dudukaw bank sirkulasi diterang- 
kannja antara lain sbb: politik mo- 
netair pemerintah jg tudjuannja me 
njelenggarakan kemakmuran rakjat, 
harus  di-imbangi oleh politik bank 
ig pimpinannja ada pada bank sir- 
kulasi. Oleh. karena semuanja ini 
mengenai kepentingan rakjat dan ne 
gara jg sangat besar, maka perlulah 
»management” keuangan itu, jg di 
kerdjakan oleh bank sirkulasi, padu 
tingkat jg terachir berlaku dibawah 
tanggung  djawab pemerintah. Itu- 
lah sebabnja maka Javasche Bank 
mendjadi bank negara. 

Bank partikelir jg menurut hukym . 
bisa melakukan politik sendiri bere 
lainan ' dengan politik“ pemerintah 
dan pada hakekatnja dapat melaku 
kan politik kredit jg menghalangi 
tindakan pemerintah, tidak lagi pa- 
da tempatnja djadi bank “ sirkulasi 
dalam struktur perekonomian seka 
rang. Bank sirkulasi sebagai bank 
negara tidak berarti bahwa ia sema 
ta2 mendjadi alat negara. Ia tetap 
mempunjai tugas dan autonomi sen 
diri, dan bertindak dalam kerdja- 
sama jg erat dengan pemerintah. Ia 
membantu menjelenggarakan poli- 
tik monetar jg direntjanakan peme- 
rintah untuk  mentjapai kemaknvi- 
ran rakjat. Untuk menjelenggarakan 
politik monetair itu sebaik2nja dlm 
kerdja-sama antara pemerintah de- 
ngan bank sirkulasi, maka pemim- 
pin bank sirkulasi duduk dalam de- 
wan monetair. Setelah ' politik mo- 
netair ditetapkan, maka dengan sen 
dirinja politik bank, jg meliputi ke- 
bidjaksanaan ' kredit dan ' diskonto 
dN., didjalankan oleh bank sirkula- 
Si. Inilah djalan jang sebaik2nja utk. 
mengadakan koordinasi antara poli- 
tik monetair dan politik bank. 
Tentang tugas Javasche Bank nan 

ti dikatakannja, bahwa apabila nan- 
ti Javasche Bank mendjadi bank ne 
gara, ia menghadapi tugas jg baru 
sebagai pembantu pemerintah dim. 
hal pembangunan masjarakat dan 
menfjapai stabilitet keuangan - se- 
baik2nja. Tugas ini tak ringan dim 
masa jg disebut oleh madjalah The" 
Economist ,,the age of inflation”. 
Javasche Bank sekarang .menghada- 
pi masjarakat Indonesia jg hampir 
kosong daripada bank2 nasional jg 
berarti, jg harus mendjadi tulang 
punggung pembangunan dan pereko 
nomian masjarakat. Ia harus megin 
tis djalan untuk perkembangan 
bank2 nasional berbagai rupa. 
Dengan mengutip Sayers dalam 

bukunja ,,Modern Banking” jg me- 
ngatakan, bahwa kedudukan bank 
sirkulasi itu terhadap bank2 dagang 
lainnja ialah sebagai banker's bank, 
Wakil Presiden terangkan, bahwa 
apa jg dimaksudkan oleh Sayers itu 
adalah bank modern dalam negeri 
jg modern pula, jg perekonomian- 
nja telah berkembang dengan sistim 
uang dan pembajaran jg lantjar se- 
kali djalannja, dimana chegue dan 
giro telah mendjadi. alat pembajar 
sehari2 diseluruh negeri. 

Tingkat sematjam “itu belum 
lagi ditjapai di Indonesia. Pemba 
jaran dengan chegug dan giro 
baru berlaku dalam | ingkungan 

ar sa 
dja. Bank2 nasional jg | berarti, 
jang sanggup memenuhi keperhu 
an kredit daripada : masjarakat 
Indonesia, hampir tidak ada. Ha 
nja sedikit djumlah perusahaan 
orang Indonesia jang dapat dila- 
Geni dengan “kredit oleh bank2 
besar disini, kepunjaan bangsa 
asing. Sebab itu, sekalipun Java- 
sche Bank — jang nanti akan 
ganti Ta djadi Bank Indonesia 
— pada dasarnja mesti mengam 
bil kedudukan sebagai balnkera 
bank, selama ,,bankers” itu belum 
ada, adalah kewadjiban nasional 

baginja untuk membantu bangun 
nja perusahaan2 nasional dan 
membantu memuaskan keperluan 
kredit jang begitu besar dirasakan 
oleh masjarakat Indonesia, 
Soal kredit dagang ini bagi bank 

sirkulasi dimasa datang lain duduk- 
nja dengan kredit dagang Javasche 
Bank pada pertengahan abad jg la- 
lu. Pada pertengahan abad jg lalu, 
berhubung dengan peraturan jg sa- ngat mengikat dalam ' Octrooi, kre- dit dagang mendjadi dasar hidup 
1g penting baginja. Itulah salah sa- tu sumber keuntungannja jg teruta- 
ma. Timbulnja bank2 partikelir se- 
sudah - pertengahan abad jg lalu di 
pandang oleh Javasche Bank seba 
gai konkuren at jg hendak me- 
motong dasar hidWnja. Dan me- 
mang dirasainja dalam praktek be- 
tapa sulit hidupnja dibawah persai- 
ngan bank2 partikelir itu, 

Tidak demikian duduknja seka 
rang. Memberikan kredit, dimana 
perlu, kepada perusahaan Indone 
sia jang ikut serta membangun 
wadjib bagi bank sirkulasi kita, 
selama bank2 Indonesia jang di 
perlukan belum berdiri. Berhu- 
bung dengan itu, adalah suatu ke 
wadjiban jang penting pula bagi 
Bank Indonesia dimasa datang 
untuk membantu membangunkan 
berbagai2 bank jang diperlukan 
disebelah Bank Negara, Bank In- 
dustri Negara dan Bank Rakjat 
jang ada sekarang, 

Selandjutnja Wakil Presiden te- 
raigkan, bahwa sudah Jama di- 
tjita2kan adanja  bermatjam2 
bank lainnja ita jang penting ar- 
finja bagi kemakmuran rakjat. 
Ikut serta. mendorong timbulnja   

perdagangan dan pela jang penting bagi 

matjam2 bank itu adalah tugas 
bank sirkulasi 

Indonesia dimasa datang. 
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Bertunangan : 
  

Re. Murtiatun 
Rt. Achmad Sujoto 

Semarang 55 1.1953 
Djakarta 

  

      

  

Selalu sedia : 
auto kwaliteit baik” 

Harga Rp. 1650. 

  

djuga membikin KAP-KAP: JEEP, | 
PICK-UP, AUTO-HOESEN dll. | 

PESENAN 2 HARI KLAAR -| 4 
Matchinale Houtzagerij 

Tan Tjioe Swan N.V."/ 
Djl. Deli 12 - Telp. 1646. Semarang: 
  

  

   

  

'Memasang Adpertensi 

dalam 1 
RDEKA" 

x    

Ti tubuh Njonja 
|gar, muda dan tjantik, berkat | 

LAADBAK buat segala merk? vracht- | 

r 

Sekarang dan selama-lamanja 
|Njonja dapat memperindah diri | 
| Njonja “dan dapatkan itu perasa | 
Jan berbahagia dari Penganten | 

“Baru, dengan tiap kali minum 
M0 DIAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
an, kerna seluruh ketjantikan 

selalu tinggal se 

bahan2 pilihan jang terkandung 

Istri dan Penganten Baru. - : 

2 1 doos Rp. 15.— 
2     

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

ALAN a33 
KAL Bi 

SEMARANG 

'Toko PEDAMARAN 90 
Agen2: Depok 36B, Mataram 

Tara, 697, 942, 210, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 33, | 
Pontjol 88, Labuan 14, Gg. Tji- 
lik 19, Dj. Demak 12, Kranggan 
timur 23, Aloon2 Barat 7. 

  

  & 

  

  

“PENGANTEN BARU 

   'didalamnja. Djamu ini teristime | 
wa untuk kaum wanita — Kaum | — 

    SN 

ie 2 fe 1 

Utjapan terima kasih 
Pada hari Kamis Legi tg. 22-1-1953 Lk. djam 17.00 telah 
pulang kerachmattullah isteri saja : Lah 

| (/NKAF FANDIE . 
di Pabelan Salatiga. Kepada semua familie, 'Tuan2,  Njonja2, 
-Saudara2 dan handai taulan jang telah memberikan bantuannja 
baik jang berupa tenaga maupun fikiran atau harta benda dgn, 
ini diutjapkan banjak2 terima kasih. Pe on aah | G0. M, AFFANDIE 

2. dgn. Keluarg 
     

  

 Advertentie Selamat Tahun Baru IMLIK 
HARGA menurut Yonto dibawah : mna 

Sa 
  

TITA MOKAKNIE 
dengan Keluarga : 

Djl. Mataram 399 — Semarang. Ukuran 2X 20 mm. Rp. 20,-— 

Ukuran 1,X 20 mm. Rp. 10,— 

1 Tjiagwee 2504. 
  

Silahkan kirim mulai sekarang. 
Penutupan untuk advertentie Selamat Tahun 

Baru tel. 10 Pebruari 1953. 

  

  

  

  
  

TTEBARTAN 
»Suara Masjarakat” 

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

Inilah harian saudara2 untuk 

Surabaja. 

mengikuti kedjadian sehari-hari. 
Harga langganannja hanja Rp. 11.— sebulan. 

Mau djadi agen paling sedikit harus memasukkan 10 langga 
nan dan komisinja 2076. 

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

Kirimlah surat pada : 

Kontrak 
»Suara Masjarakat” 

dibantu oleh penulis2 jang ahli 

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

Surabaja 

Tilpun Selatan 4369 dan Selatan 925. 
  

  

  

Kabar Kota 
JAVASE BANK 125 TAHUN. 

  

Sebagaimana djuga dilain? tempat 
jang ada tjabang- kantor ,,Javase 
Bank”, djuga di Semarang pada ha- 
ri Sabtu jbl. telah diadakan resepsi 
peringatan 125 tahun usia ,,Javase 
Bank”. Resepsi meriah jang diada- 
kan di Hotel du Pavillon ini menda- 
pat kundjungan ramai terutama dari 
kalangan keuangan dan dagang di Se 
marang, dan djuga dari pembesar? 
militer maupun sipil, diantaranja gu- 
bernur. Budiono. ? 

Dalam kata sambutannja gubernur 
menjatakan, betapa pentingnja ke- 
dudukan bank bagi perkembangan 
ekonomi, asal bank ini benar2 ber- 
sifat nasional. 

Seorang penjambut lainnja pun 
menegaskan, . bahwa Indonesia ini 
memang benar anti kapitalisme, te- 
tapi tidak anti kapital: sebab adanja | 

modal memang perlu dan tak dapat 
Gipisahkan dari pembangunan nega- 
ra. 1 

SEKITAR SURAT TANDA 
5 ka Wala 

Dalam keterangan bersama, Kan- 
tor2 Immigrasi Semarang dan UPBA 
Djawa Tengah membantah kebenar- 
annja sementara berita2 jang menja- 
takan bahwa, apabila para warga 
negara Indonesia keturunan Tiong- 
hoa jang sudah mengambil kartu 
pendaftaran resmi itu meninggalkan 
Indonesia, kartu pendaftaran itu oleh. 
dinas Immigrasi tidak diangap sjah 
dan harus mempunjai kewargaan 
lain. Berita jang sedemikian itu oleh 
kedua instansi tsb. dikatakan tidak 
benar. Jang betul jalah bahwa, surat 
tanda kewarga-negaraan - Indonesia 
(legimatie-bewijs ,,w.n.i.”) itu sama 
sekali memang bukan kartu pendaf- 
taran, sebab berdasarkan ..pemberi- 
an kesempatan “kepada w.n.i.-ketu 
runan asing jang minta legimatie-be- 
Wijs W.n.i. itu”. Tiap2 warga negara 
Indonesia keturunan Tionghoa tidak | 
diharuskan mempunjai tanda kewar-| 
gaan lain, sebab pemerintah hanja 
mengeluarkan satu matjam tanda 
sk.w.i.” untuk warga negara Indo- 
nesia keturunan Tionghoa itu, jaitu 
surat-tanda k.w.i. , jang berwarna 
kuning. : 5 $ 

Demikian kedua instansi pemerin- 
tahan tersebut. ' 

SEKDJEN RUSLAN ABDUL- 

GANI DI SEMARANG. 
Dengan menumpang kapal ter- 

bang pagi ini telah tiba di Sema- 
rang, sekretaris djendral kementeri- 
an Penerangan, Ruslan Abdulgani, 
untuk menghadliri Konperensi Dja- 
watan2 Penerangan Seluruh Djawa 
Tengah, jang mulai diadakan hari 
ini di Semarang. 23 

  

  

nanang man mna aman 
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Inilah kaleng 
jang berisikan 

cacao jang terbai 

           

    

DIOBRALKAN. 

Harganja. turun hingga 664. 
Buku sedjarah terkenal jang 

beralamat ,,Tuntutan Sedjarah” 
mengandung tindjauan atas serang 
dunia I - II, Atlantic Charter dan 
21 fatsal Jain untuk memperda- 
lam pengetahuan politik dalam 
dan luar negeri. 

Isi 60 halaman, besarnja 22 X 
15 cm. 

Harga asal Aa Rp. 4,50. 
Sekarang diobral djadi 

a Rp. 1.50. 
Pesanlah pada: 

»Bintang Indonesia” 
Posttrommel 52, Surabaja. 

SALATIGA 
PUTUSAN MENGOSONGKAN 

RUMAH f 

  
  

  

Untuk pertama kali semendjak d 
adakannja panitya sewa rumah (huu 
commissie di Salatiga dalam rapa 
pleno jang baru2 ini diadakan dar 
'diketuai oleh pak wali-kota, telah & 
'ambil .keputusan untuk mengosons 
kan sebuah rumah terletak di. Djalar 
Tuntang 31 jg dahulu disewa dan d 
tempati oleh sebuah perusahaan filn 
Keputusan untuk mengosongkan ru 
mah ini diambil atas permintaan js 
punja rumah, sedang dalam keadaar 
Inja sekarang rupanja perusahaan it: 
tidak akan melandjutkan. pekerdja 
annja lagi. 

| “Sementara itu sebahagian dari bi 
ngurian tersebut telah dipergunakar 
untuk S.T.P. (Sekolah Techniek Pe 

tama) mulai tg 1 Agustus 1952. 

MUNTILAN 
250 ORANG JG PERNAH BAN 
“TU BEKAS BATALJON 426 

SERAHKAN DIRI. 
- Setelah diberikan penerangan2 jg 
dilakukan bersama? oleh pihak pol: 
si dan tentara dari bataljon 436. kom 
'pie IH, di Muntilan pada tgl 20 Dja 
nuari jl sebanjak 250 orang jang per 

nah memberi bantuan kepada gerom 

bolan bekas bataljon 426 telah me 

njerahkan diri. Disamping itu djuga 

|diserahkan 1 bakul penuh granat dan 

(peluru serta 1 pistol. Djuga atas ban 

tuan rakjat, beberapa hari jang lalu 
didaerah Bandongan, Magelang te- 
lah diketemukan sedjumlah besar 

'matjam2 peluru dan beberapa sendja 

ta api jang ditanam didalam tanah. 

  

1 Bantulah   
  

| Pp. ML. 

Telah terbit: ALASAN2 HUK UM FAKIH (Oowaidul Abkangp 

Oleh R. Ng. Ihsanudin. 

Dalam buku ini diutarakan sementara goidah2 usul fighi ku- 
tipan dari kitab Alisbah Wannadhari karangan J. m. Imam Djala- 
udin Abd. Rahman bin Abubakar. Penting untuk dipeladjari, ter- 
utama bagi para peladjar S.M.A. chususnja dan umumnja bagi 
sdr.2 kita umat Islam. 

Harga Rp. 4.— Prangko 1046. Pesan 25 ex. potongan 2556. 

TUHAN KITA, PEMURAH 

PENJAJANG. 
Satu2nja buku wedjangan keTu- 
hanan jang terbaru, dgn dalil pe- 

pernah diuraikan dikitab2, teruta- 
ma keterangannja praktek, sem- 
bahjang. 2 
Mengandung andjuran, memper- 
lipatgandakan hasil bumi, mema- 
djukan peternakan, perekonomian, 
perdagangan dunia, memperba- 
njak amal sosial, meninggikan 
budi dan peradaban. Penting utk 
peladjaran agama pada sek. Lan- 

djutan, atau dipeladjari oleh mereka jang telah landjut pengetahuan- 
nja. 
Tab Rp. 5,— prangko 10. Pesan 25 buku “potongan 257. 
Mintalah daftar harga. " A 

Penerbit : 
AB. SITTI — SJAMSIJAH SOLO. 

PEMERBIT- 2 P 

Ah Siti Sjemaiyai 

  

  

  

  

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

PERANG ? 

  

ae 

Buku: | : 2. 

Sapta 

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

Mentjari Nafkah, 

  

yIVTAYA 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang- ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 
kita alami hari ini: “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
manj- Konferensi Gaib, jg. "harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dlm. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta REhga jg. 10076 
djitu- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar'- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dlm.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap 
penduduk di Indonesia ! / 

  

  

  

WAKIL PABERIK 

' DARI SATU PABERIK RADIO BELGIA JG, BESAR DAN 

SANGAT TA : 

&' ". MENTJABI Tn 

IMPORTIR INDONESIA 
Tp OK 

UNTUK TOESTEL MERK KELAS SATU JANG 

h0 40”/, 
» DARI PENGAMBILAN DI INDONESIA TELAH DIDJAMIN 

OLEH SAUDAGAR-SAUDAGAR PENTJARAH ' 

   

Surat-surat di bawah No. 501 disampaikan kepada Biro Reclame 

GRAFIGA, Kotakpos 113, Djakarta         
  

ngetahuan jang sekarang belum . 

| perti bersetan! Baiangkan kemanalah Radja dalam Png dan 
! Pe 
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GOODYEAR 
HARD ROCK LUG 

' 

YALL WEATHER 

GOODYEAR N 
SUBE GRIP 

engan sjarat? jang seburuk-buruknja! Itu 
"Mah hasil jang besar dari ban tractor GOOD- 

| YEAR jang istimewa kuat-liatnja, jang » 
dengan sendirinja dibuat sedemikian rupa, 
untuk dapat memenuhi semua tiap? sjarat 

uruk-menguruk tanah nan luar biasa. “ 

Vi lebih ) banjak muatan berat? diangkut 
4 dengan memakai ban-ban 

i .GOODYEAR dari pada lain 
aa .merek : 

- Pan 25 e 2 ti 2 

Fetev 5208 D, EAR 

  

. 

          

    

2 

mega CITY CONCERN CINEMAS mar” 

LUX Ini Malam d. m: b. Gi Iin 
SNN ANTHONY DEXTER Star of Valentino 
Berbareng Jody Laurance—Gale Robbens— Anthony Ofum 

INDRA .The BRIGAND”- 
"515-7.15-915 ".. Golor by Technicolor! 
Dari pembuangan didjumput kombali untuk mempertahankan diri dari Radjanja! Merupain seperti Radjanja dan perlawankan se- 

  

  

Tjinta. Tjerita heibat tentang keradjaan Negeri jang hilang! Penuh sensatie, menggemparkan ! 

Grand 
5-79 

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

RICHARD TODD — JOAN RICE 
WALT DISNEY's STORY OF 

ROBIN HOOD" Sg: “1 Technicolor ! 
Indah — Permai -Romantis—penuh sensatie jang 

. menggembirakan ! 

Akan datang ,,GRAND“ — HUMPHREY BOGART dim. 

  

1" Buka. tikarat: besar. MESnja Wong ka ba PALA Mp5 S A H AA R AA" Pasukan Tank kesasar di gurun ! : 
Harga Reclame utk. sementara ......... Pig ea ata ik Rp3520,— : . Penghabisan aer dan makanan! Luar kota tambah ongkos kirim 1096. : Terus terkedjar oluh musuh ! Sedjarah keberanian tida ada bandinganja ! 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) , , 
Pelika Penetk Ro va Ii Ini Malam d. m. b. (u. 13 th.) 

I K D I PA film Malaya jang menarik 

KWA GIOK DJING i Mulia" 1g 2 Budi Mulia 
Djl. Kramat 2/4, — KUDUS | dgn. Lilirani — S. Kadarisman — Daeng Idris — Bahar Said 
  

  

  Ka 

  

    

         
2 Ag      

  
  

— William......... lain kali djika $ 
saja panggil, engkau harus datang, 

| mengarti? : $ 
— Ja, Abigail. Saja akan me- 

| nurut apa jang selalu kau kata- 
kan, Abigail. 

5 Y ROY ROSER6,AN 
J oLo FREnD OF 

AHA MNE 1 ROY... THIS 
18 wiBOwW ABISAL/ 

PLEASUKE, 

   

    

  
— Siapa ini? : 
— Roy Rogers, kawan saja lama. 

TNO A ara ini adalah djanda Abigail 
Prim. 

-— Dengan senang hati, Njonjah. 

    

  

   
SAME HERE, 
HANDSOME / 

MSSUS5 PRIM 1S 
Pes ER AH an 
BUSINESS 
ASSOCIATES ' 
OF MINE,ROYZ Jet 

WILLIAM £ 
(5 THAT ANY 
WAY TO TALK 
ABOUT YuR 
EUTURE 
GRIPE?P 

      

        
Maka   

    

  

— Silahkan kemari, 
manis. 

orang — Njonjah Prim adalah, eeh, eh, 
teman pesero saja, Roy. 

— William, apakah ini djalan sa- 
tu-satunja untuk berbitjara tentang 

tjalon isterimu? 

    

    

AKAN DATANG 

ROYAL: 
Noach Beery Jr. Dorothy Short 

»Call of he Savage" 
Ini malam d.m.b. (utk. 13 tahun) 
JOHN KING -JEAN ROGERS 
Ace  Drummond” Bagian Ke I. 

. 

Roxi 7.9. 
Penuh actie - gempa'! 

Mulai tg. 24 sampai dgn 27 Januari 1953 

Betty Grable — Mac Donald Carey 
dak: fil 

Into iVteet Me Technicolor 

mam After The#Show" 
Phone :245 Suatu SHOW - MUSIC - DANCE - film 
SOLO dari 20th. Cent. Fox 

  

" 

  

  

  

KSIN RALI KALAU MAIN 
B4 MINUM DULU 
USU wap BENDERA/ 

Bny/9- 2n/g-sn05 

  

   
— AA SA ah NX ha ara 

R0 SUSU MANIS: 4s 
yap BENDERA 

  

Ss : 

  

  

    

Mari Teban Buru Akan Tiba 
Alamat “untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 
asing lagi... " 

Alamat baru: KETANDAN 49, TILP. No.:218 Solo. 
Pekerdjaannja ditanggung RAPI dan MEMUASKAN. 

Djuga sedia: 
Djam tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. 
Vulpen PARKER, bermatjam2 PIALA dan rupa2 barang 
dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, 

. Tempat sigaret, Tempat abu dll. 
SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN! 

: TOKO MAS SAM LIM 

LIM HING,JIN 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. 

   
Dari abad ke abad akan terus tertjatat se- 
bagai suatu film jang tidak ada ban- 
dingannja!!! 
-SAMSON AND DELILAH“ telah meme- 

tjahkan segala Record di Bandung— Djakarta 
—#Surabaja — Makassar — Medan dan ..... ! 
di Seluruh Dunia !!!! (antuk 17 tahun) 

f 
4 

Fama Samson kill-a lion with 
SEE his bare hands! 2 

Hedy Lamarr as Delilat: 

0 NITA Kerta Victor Mature as Samson 5 " 

CalB Dollilte lajlerpitee 
(- . 

amson and Delilah 
Color by TECHNICOLOR 

starring 

AD AMA Win MU an NAN ae Naah 
ANGELA LANSBURY - HENRY WILCOXON 

Produced and Directed by Cecil B. DeMille 

—REBO— (Tgl. 28-1-53) Premiere besar di: 

.REX" - Orion" - ,Metropole" 
Djam maen: 430 — 645 —. 9.00 

PERHATIAN : , REX” — ,METROPOLE" 
SABEN PAGI EXTRA DJAM “10:00 

  

      
Pesan tempat) ,,REX” djam 9.00-12.- 

mm Saben pagi: ) ,,ORION"/,,/Metropole” dj.10,- 12.- 
(Tidak terimarper telef). 

Harga Kartjis Untuk Pertundjukan Malam : 
Klas II. Rp. 2.50- Klas III Rp. 1.- Klas I. Rp. 4.- 

  

  

“Ime LE 5.-7.-8.- (seg, um: 
Ini & besok malam pengh: lakban KN Rea um) 

Rex 5—1—9— @7th) Ingrid Bergman 
Errol Flynn — Babara yua $$ abl anc ai 

Stanwyck Djikalau suka djalan? mentjari 1 C ry wy O l " 6 Per engangan terdapatlah di 
assablanca, Bogart bertemu de- 

ngan Bergman, dimana penuh 

Orion 5—1-—9-47 th) 
Burt Lancaster-Joanne Dru 

berkelahi ketjintaan jang bahaja ! 

Djagalan 7.-9.- ini Malam D.M.B. (1 7th.) 

»s VENGEANCE VALLEY“ 
(Kebentjian) Technicolor 

  

»Tears of the Yangtse" 
(Air mata mengalir di Sungai Yangtse) 

deel II (Tamet)   
  

Pertjetakan Smg. No. 584/IN/A/118 

... 
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