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nuwu: 
Kesatuan Indonesia . 

Terantjam 

OTTO RONDONUWU, ang- 
ad fraksi Progressief dalam Par- 

1 n dalam pertjaka dengan 
»Antara” menerangkan Pena: 

kini terantjam oleh perpetjahan 
jang menudju pada timbulnja 
—a susunan negara jang federa- 

tis seperti 3 tahun jang lalu. Ia 
terangkan, bahwa pendapat ini di 
dasarkan pada bahan2 Lg Sana 
didapatnja dari pelbagai 3 
jang tidak sadja mengenai soal2 
politis, tapipun ada pula jang me 
ngenai soal2 k ». Ten- 
dens2 perpetjahan itu menurut 
ondonuwu ditimbulkan setjara 

insaf, maupun setjara tidak insaf, 
jang kedua2nja menurut penda- 
patnja perlu disinjalir, karena ha- 
kekatnja menjimpan dan tidak, se 
suai dengan keharusan jang hen- 
daknja dilakukan oleh bangsa In- 
donesia menurut kenjataan jang 
ada, djika bangsa Indonesia me- 
mang menghendaki tertjapainja 
tjita2 jang telah dikandung oleh 
Mena: kebangsaan sedjak 

Menurut kenjataan jang ada sam- 
pai pada saat ini — jakni berdasar 
atas sedjarah-politik, sedjarah kebu- 
dajaan, dan letak geogr 1 Indo- 
nesia — satu?nja interpretasi 
perkataan ,,kesatuan Indonesia” ti- 
dak lain ialah dengan melalui hen- 
tuk negara unitarisme jang sudah 

apai sedjak 3-tahun jang lalu. 
demikian Rondonuwu. Menurut 
Rondonuwu, “tanah subur” guna 
menanamkan tendens2 perpetjahan 
Indonesia ialah adanja kekerjewaan 
diseluruh daerah2 Republik Indone- 
sia, diluar Djawa, maupun di Dja- 
wa sendiri. Keketjewaan umum ini 
timbul karena terutama semakin rre- 
rosotnja tingkatan ekonomis. sediak 
Indonesia mentjapai kemerdekaan- 
nja, disamping merosotnja keaman- 
an dibeberapa daerah jang timbal- 
balik pun menambah . kemerosota 
ekonomis itu. 5 
“Tapi seolah2 dilupakan, demikian 
Rondonuwu, bahwa pokok pangkai 
daripada keadaan jang mengetjewa- 
kan itu, ialah bahwa bentuk negara 
kesatuan Indonesia sekarang ini ba- 
ru merupakan rumusan dari pada 
proklamasi 1945, dan belum meru- 
pakan bentuk dan sifat negara me- 
nurut kehendak Konstitusi, artinja 
bentuk ,.negara-kesatuan” Indonesia 
itu belumlah mempunjai isi nilai- 
nilai jang. dikehendaki oleh Konsti- 
tusi. 
»Adakah dapat dibenarkan. bah- 

wa djustru karena demikian kita Ia- 
la mengobarkan perpetjahan jang 
setjara terus-terang atau tidak terus- 
terang dan setjara sedar atau tidak 
sedar menudju ke-federalisme kem- 
bali?” tanja Rondonuwu. 

Federalisme akan  meng- 
hantjurkan Indonesia. 

Rondonuwu berkejakinan, bah 
wa bentuk federalisme akan meng 
hantjurkan Indonesia dalam 

internasional, 
karena menurut pendapatnja bo- 
lehnja dipastikan, bahwa federalis 
me jang terbentuk atas dasar2 
"kurang-puas” terhadap keadaan 
sekarang, tidak akan mempunjai 
sendi jang kuat terhadap penger- 
tian, bahwa "terkumpulnja” se- 
mua daerah2 federal itu merupa- 
kan satu-kesatuan Indonesia, mi- 

sebagaimana  federalisme 
jang diartikan dan tebal diinsjafi 
oleh rakjat USA terhadap ,,kesa- 
tuan” USA. 

Selandjutnja Rondonuwu mene 
rangkan, bahwa kini sudah mulai 
nampak beberapa partai politik 
se-olah2 setjara tidak sadar akan 
bahaja federalisme lalu memper- 
besar2kan rasa tidak-puas itu di- 
daerah2 terutama untuk kepen- 
tingan kampanjenja guna pemilih 
an umum jad. Rondonuwu meng | 
andjurkan kebidjaksanaan, hen- 

.daknja para pemimpin politik 
ingat akan batas2 kepentingan 
partainja untuk pemilihan umum 
dengan kepentingan hakekat per- 
djuangan seluruh bangsa Indone- 
sia. 

KMKBDR MAJOR KOSASIH 
AKAN DIGANTI OLEH 

' LETNAN KOLONEL 
AKIL. 

Major D. Kosasih Ardinwinata, 
Komandan Militer Kota Besar 
Djakarta Raya, akan dipindahkan : 
ke Staf Divisi Siliwangi. 

| Letnan Kolonel Akil dari Ban- 
dung akan dipindahkan ke Dja- 
karta untuk mendjadi KMKBDR. 

Demikian berita hari ini jang 
telah diresmikan oleh Staf Divisi 
Siliwangi, 

dari 

Biarpun aku ikut berdjuang 
sedjak usiaku masih 18 tahun, 
ikut menderita, ikut masuk pen- 
Ijara, tetapi sekedjap matapun 
belum pernah hatiku berkata 
bahwa hasil kemerdekaan adalah 
karenaku, tetapi adalah benar2 
hasil perdjuangan selwuh lapisan 
rakjat. Dari itu marflah kita sa- 
|ma2 memelihara kemerdekaan 
dan djika kurapg puas marilah 
sama2 memperbaikinja, demikian 
Presiden jang mengachiri pidato- 
nja dengan pengharapan agar ki- 

'ta sama bertanggung-djawab de- 
ngan sepenuhnja. 

Menteri Sardjan dalam pidato- 
nja menitik beratkan kepada me- 
nambah produksi bahan maka- 
nan. Menurut Sardjan separoh 
Gari nasi jang dimakan oleh rak- 

jat adalah didatangkan dari luar 
negeri. Tidak terhitung pakaian, 
kopiah kita, perkakas rumah 
tangga kita dll.nja jang kesemua- 

nja itu kebanjakannja dari luar 
negeri. Demikian Menteri Sar- 
djan. Sesudah rapat raksasa 
rombongan wmenindjau pedala- 

man. Sesudah makan tengah hari 
di Martapura rombongan menu- 
dju "Kandangan. Sore ini djuga 
di Kandangan diadakan rapat 
raksasa dan malamnja pertemuan 
ramah-tamah. 

Dalam pada itu waktu hari Ming- 
gu kemarin dulu pidato Presiden 
dirapat raksasa di Bandjarmasin di- 

amanan. Kekalnja kemerdekaan jg. 
telah kita miliki, kata Preisden, 

dengan menghilangkan PN 
kedaerahan jang sempit. Kemerde- | 
“kaan inipun herus pula.diisi, Mem- ! 
bina kemakmuran dan keadilan ' 
adalah kewadjiban seluruh bangsa: 
bukan dengan minta2, tetapi de- ' 
ngan kerdja keras. Mengenai soal 

ra lutju Presiden terangkan, bahwa 
pernah diterimanja surat dari se- 
orang perdana menteri negara lain 
jang menjarankan, supaja di Indo- 
nesia diusahakan pembatasan kela- 
hiran anak. Menurut pendapat Pre- 
siden, faedahnja tidak akan besar, 
karena wanita Indonesia ,,seperti 

marmut”, tiap tahun melahirkan 
anak. Untuk mengatasi kekurangan 
bahan makanan usaha jang paling 
baik ialah menambah produksi. 
Djuga dalam soal keperluan bahan 
pakaian menurut Presiden kita ti- 

terletak pada persatuan sebangsa : 

kekurangan bahan makanan setja- | 

  

Paus Gering 
Hari Sabtu diumumkan dikota 

Vatikan, bahwa Paus Pius XII, 
jang kini sedang sakit influenza, 
semalam-malaman tidak bisa ti- 
dur. Pengumuman jg dikeluarkan 
oleh dokter2 pribadi Paus mene 
rangkan, bahwa Paus segera akan 
sembuh I#agi. 

Paus masih tetap melakukan 
pekerdjaannja sehari2, tetapi de 
ngan dibantu oleh dua orang se 
kretaris negaranja. 

Banjak Kupu? 
& Kelelawar: 
Akibat Perang”(Kuman 

Amerika 

KANTOR BERITA Korea Uta 
ra dalam siarannja jang dikutip 
K.B. Sovjet Uni ,,Tass” hari Ming 
gu katakan, bahwa Amerika telah 

dung kuman2 di belakang garis 
pertempuran di propinsi Kwang- 
tong. Dinjatakan, bahwa tg. 21 
Desember ji. angkatan udara 
Amerika telah mengebom desa2 
di daerah Cherondi distrik Seho. 
Pada waktu itu djuga pesawat2 
udara Amerika mendjatohkan se 

|rangga2 di distrik2 Sintanri, Mu 

  
titik beratkan pada persatuan, pa- | : aa ab 
da usaha kearah bertambahnja pro- | denri dan distrik2 lainnja 
duksi bahan makanan dan usaha j 
perbaikan dan pemeliharaan ke- ! 

Setelah serangan angkatan udara 
Amerika itu penduduk daerah2 tsb 
menemukan lalat2 besar jg berbulu. 
kupu2 dan lawa2 di saldju jg be 
pernah diketemukan di Kore 
musim dingin atau musim2 lainnia. 
Tgi. 21 dan 30 Desember pesawat: 
Amerika telah pula mendjatohkar 
serangga? jg. mengandung kuman: 
atas 28 desa dari distrik2 Cheron 
Sinchon dan Chunam. :Dan rombo- 
ngan2 istimewa telah dikirimkan d 
daerah2 tsb. untuk membasminja. 

(AFP). 

     

  

  

dak perlu kewatir, asal berusaha, 
karena Flores terkenal sebagai gu- 
dang kapas. 

Mengenai tuduhan2 daerah, bah- 
wa pusat hanja mementingkan Dja- 
karta, Presiden katakan, ada- ka- 

'Jlanja tuduhan ini benar, tetapi se- 
|kalipun ini tidak sepatutnja me- 
nimbulkan :rasa kedaerahan jang 
merugikan persatuan bangsa.   

  

SUMBER2 GERAKAN buruh 

nurut sumber2 tersebut salah satu 

“Thai, Birma, 
konperensi jang diusulkan tadi. 

Konperensi organisasi2 buruh 
Asia itu diusulkan berhubung de- 
ngan kabar2 jang menjatakan 
tentang bertambahnja kegiatan 
komunis dalam serikat2 buruh di 
Indonesia, Birma, Djepang dan 

rikatan2 buruh dinegeri itu kini 
terantjam bahaja akan ,direbut” 
oleh kaum komunis. Demikian 
menurut sumber2 tersebut di Ma- 
nila.  Selandjutnja 
bahwa selain untuk menjerukan 
persatuan semua buruh di Asia 
untuk melawan ,,infiltrasi2 pro- 

paganda komunis”, 

sak pula supaja soail2 mengenai 

jang subversif. ( Antara). 

  

Wakil menteri perdagangan dan 

perindustrian Pilipina Saturnino Men 

dinueto har Sabtu bertolak ke Ban- 

dung untuk menghadiri konperensi 

ECAFE disana. 

kan, bahwa pada waktu ini sedang dipertimbangkan 
mengadakan suatu konperensi antara organisasi2 buruh jang terpenting 
di Asia untuk dilangsungkan di Manila kira2 pada bulan Mei jad. Me- 

ialah untuk melawan pengaruh komunis didala 
gara2 Asia. Dikatakan, bahwa utusan2 dari 

Malaya dan Djepang akan diundang untuk menghadliri 

India. Kabar2 jang berasal dari 
Birma menjatakan, bahwa perse- 

dikabarkan, 

konperensi 

jang diusulkan itu akan mende- 

upah diselesaikan untuk kaum 

buruh agar mereka tidak begitu 

mudah dipengaruhi oleh maksud2 

Untuk Melawan Pe- 

ngaruh Komunis! 
Di Manila Akan Diadakan Konp. Serekat 

Buruh Se-Asia ' 

di Manila pada hari Senin 'menjata- 
rentjana2 untuk 

tudjuan pertama dari konpevensi itu 
organisasi2 buruh dine- 

India, Indonesia, Muang 

Yugo Dan 

Kanada 
Akan Berserikat Bila Pe- 

tjah Perang. 

Duta besar Yugoslavia di Kana- 

Ida, Dr. Rajko  Dwirmonovic, ma- 
lam Saptu katakan, bahwa Kanada 
dan Yugoslavia dengan tiada ragu? 
lagi akan: mendjadi serekatnja dlm. 
tiap perang dunia jad.  Dwirmono- 
vic jg berbitjara dimuka Balai Per- 
dagangan di Vancouver  menerang- 
kan, bahwa kedua "negeri tsh. telah 
berserekat dalam perang dunia ke-1 
dan ke-2 jl. dan perserekatan itu 
tentu akan terus berlangsung.  Di- 
njatakannja, bahwa sedjuta serdadu 

| Yugoslavia telah bersedia utk. le- 
bih baik mati dari pada tunduk ke- 
pada kaum penjerbu imperialis jang 
menaklukkan negaranja”. AU.P.).   

menjebar serangga2 jang mengan | 

    

   

Minggu me Ini 

telah menangkap 

Pemberontakan serdadu? Rusia 
'tsb. kabarnja telah timbul di as 
|rama2 tentara Rusia di Naumberg 
Isetelah dilakukan pembunuhan 
oleh seorang serdadu terhadap se 
-orang sersan. Pembunuhan ini ter 
djadi dalam suatu pertengkaran 
'antara kedua orang itu. Ketika" 
para opsir hendak menangkap ser 
dadu tadi, segenap garnisun me 
ngantjam akan membunuh opsir2 
mereka. Achirnja para opsir me 
minta bantuan dari fihak M.V.D. 

Seterusnja polisi rahasia Rusia 
telah menangkap 42 pegawai jg 
bekerdja pada kereta-api tjepat 
Ekspres Biru” Berlin Timur— 
Moskow atas tuduhan telah me: 
lakukan spionase, demikian dite 
rangkan. hari Minggu oleh se- 
orang pelarian jang tadinja beker 
dja pada djawatan kereta-api di 
Djerman Timur. 

Diterangkan, bahwa para pe 
kerdja pada djawatan kereta-api 
di Djerman Timur dituduh telah 
menjampaikan keterangan2 ten- 
tang waktu2 keberangkatan kere 
ta-api kepada kaum partisan jang 
sering kali telah mengadakan se- 
rangan2 terhadap kereta2-api Ru 
sia. 

Dalam bulan Djuli tahun jang 
lampau 160 orang Rusia telah 
tewas ketika ,,Ekspres Biru” -di 
sebabkan kegiatan2 kaum parti- 
san Polandia keluar dari rel se 
hingga kereta-api tjepat itu djatuh 
dalam sebuah danau didekat Reu 
pen di Polandia. Orang pelarian 
tadi jang kini telah meminta per 
lindungan politik di Berlin Barat 
selandjutnja menerangkan kepada 
para pembesar Barat, bahwa se 
bagai akibat daripada serangan2 
jang dilakukan oleh kaum parti- 
san Polandia itu, fihak Rusia ter 
paksa menggunakan lokomotip2 
jang istimewa diperlengkapi dgn 
alat2 keamanan. Kabarnja - 
wai2 jang telah dtngk ph 
Rusia kini sedang diperiksa oleh 
pengadilan komunis di Frankfurt, 
ditepi sungai Oder. An ae 

Pembasmian perdagangan 
partikelir di Djerman. 

Seterusnja dikabarkan, bahwa 
»olisi keamanan di Djerman Ti- 
nur hari. Minggu telah menang- 
kap seorang pemimpin komunis 
berbangsa Jahudi karena ia telah 
menolong orang2 -Jahudi untuk 
melarikan diri kedjurusan Barat. 
Sementara itu partai komunis su- 
dah mulai dengan usaha2 nasio- 
nalisasi terhadap perusahaan2 par 
1kelir jang terachir. di Djerman 
Timur. Dari fihak sosialis di Ber- 
in Barat diperoleh keterangan, 
Sahwa Bruno Wolf, seorang Jahu 
Ji jang mendjabat ketua bagian 
pendidikan dan keagamaan dari 
sentral komite partai komunis di 
Berlin “Timur, telah ditangkap 

(atas tuduhan telah memberi ban- 
| tuannja dalam pelarian pemim- 
'pin2 masjarakat Jahudi dari Djer 
' man. 
| Sementara itu tidak diketahui 
djumlah sebenarnja dari orang2 

' jang ditangkap di Djerman Timur 
| dalam rangka pembersihan2 jang 
| kian meluas achir2 ini. Akan teta- 
.pi orang berpendapat, bahwa 
djumlah tersebut meningkat sam- 
pai djumlah ratusan. 

  
Pembersihan pada perusa- 
haan2 partikelir. 

Dalam pada itu Harian ,,Neues 
Deutschland” jang diterbitkan 
oleh partai komunis Djerman Ti- 
mur hari Minggu memberitakan, 
bahwa setelah diadakan penjelidi- 
kan2 oleh partai telah diketemu- 
kan ,,musuh2” dan anasir2 ber- 
musuhan jang bersifat kapitalis- 
tis” dikalangan kementerian per- 
dagangan dan persediaan. Harian 
tersebut meniberitakan pula, bah- 
wa dikalangan kementerian  per- 
tanian djuga telah diketahui ada- 

'nja .pegawai2 kapitalistis” jang 
berniat hendak menjabotir pemu- 
ngutan panen dimusim semi. Ini 
menandakan, bahwa banjak pega 
wai2 dafi” kementerian perdaga- 
ngan maupun kaum pengusaha 
partikelir dan petani2 jang kaja- 
raya telah ditangkap dalam rang- 
ka kampanje komunis untuk mem 
basmi inisiatif partikelir dalam Ja 
pangan2 perdagangan dan perta- 
nian.  Politbiro partai komunis 
pada hari Minggu telah meng- 
umumkan perintah untuk ,.mem- 
basmi semua pengaruh2 jang ber 
bau kapitalisme” dalam perdaga- 
ngan besar jang merupakan ben- 
teng terachir dari perusahaan? 
partikelir di Djerman Timur.   

  

    

    

    
Memberontak 

i 3 Expres Sovjet Disabotir--Djerman 
Timur Mulai Hangat? 

—. BIRO PENJELIDIKAN anti-komunis ,,West” di Berlin hari 
gu kan, bahwa pada tgl. 12 Djanuari jang baru 

erda dukan Rusia telah memberontak mengantjam 
| hendak membunuh para opsir mereka. 

. Menurut biro ,,West” pemberontakan tsb. telah dapat ditindas 
oleh M.V.D. jaitu pasukan istimewa dari polisi rahasia Rusia jang 

aan pemimpin2 pemberontakan itu. 
« 

Di Djakarta 

Rumah Seorang Tionghoa 

sendjata, Suparta alias Matsuki be- 
serta 5 orang anak buahnja jang 
menamakan pasukannja ,,Kesatu- 
jan Rakjat Berdjuang”, kira2 djam 
01.00 kemaren malam telah ditang- 

kap dalam suatu sergapan jang di- 
lakukan oleh polisi seksi VII Dja- 
tinegara (Djakarta), didalam ru- 

seorang Tionghoa, Tjoa S. L. 
pat gerombolan itu bersembu- 

nji, dikampung Salemba Utan Ti- 
mur, Djakarta, Dalam sergapan jg. 
dilakukan dengan sangat tiba2 di- 
tengah malam itu, djuga turut di- 
|tangkap 2 orang perempuan isteri2 
dari kepala regu gerombolan dan 
anak buah gerombolan tsb., serta 
dibeslah pula 2 putjuk sendjata api, 
berupa pistol, dan 1 stengun beri- 
kut sedjumlah peluru2. Djuga 
orang Tionghoa jang punja rumah 
dan dituduh sengadja memberi 
bantuan kepada anggota2 gerombo- 
lan, turut ditangkap dan ditahan. 

Dari hasil pemeriksaan jang se- 
gera dilakukan pihak polisi dapat 
diketahui, bahwa anggota2 gerom- 
bolan tsb. adalah sisa dari gerom- 
bolan bersendjata jang menamakan 
diri ,,Kesatuan Rakjat Berdjuang” 
jang berpusat disekitar daerah Tji- 
rebon — Kuningan dan jang ter- 
sangkut dalam banjak 'peristiwa2 
kedjahatan. Menurut pengakuan 
anggota2 gerombolan jang tertang- 
'kap, tadinja, kekuatan gerombolan- 
nja terdiri dari Lk. 150 orang ber- 
sendjata lengkap, terbagi dalam ti- 
ga regu jang masing2 dipimpin oleh 
Karsan, Tamiran dan Lili. Ketiga 
kepala regu'itu beserta I.k. 26 anak 
buahnja beberapa waktu jang lalu 

   
telah mati puran jang 

Interdjadi oi d : an-dengan 
pasukan2 te a. dari bataljon 
»Brawidjaja”. Sedjak waktu itu 
dan karena selalu dikedjar2 oleh 
alat2 kekuasan negara, gerombolan 
»KRB”, terpentjar2, antaranja me- 
reka ada jang lari ke Djakarta de- 
ngan maksud -,,mentjari sumber 

penghidupan baru” dan jang kemu- 
dian tertangkap. 

Tjoba sembunjikan sendjata 
dalam badju. 

Ketika polisi tadi malam melaku- 
kan penjergapan untuk menangkap 
anggota2 gerombolan itu, 2 orang 
perempuan, jakni isteri2 kepala re- 
gu dan anak buah gerombolan tsb., 
mentjoba menjembunjikan 2 putjuk 
sendjata api milik gerombolan, di- 
dalam badjunja masing2. Tetapi 
usaha ini achirnja gagal, berkat ke- 
telitian polisi, jang dapat melihat 
benda2 keras didalam badju wani- 
ta2 itu. Pemeriksaan sampai seka- 
rang masih terus dilandjutkan. Se- 
mentara itu lain hasil baik lagi jang 

didapat polisi Djakarta ialah ter- 
tangkapnja seorang jang dituduh 
mendjadi algodjo dari gerombolan 
Mat Item, bernama Masri alias Ha- 
san, ditempat persembunjiannja di- 
kampung baru udjung Djl. Irian, 
Laan Holle, Djakarta. 

Memoires 
sir 1 

FTruman 
Akan Segera Diterbitkan 

Bekas presiden Amerika Serikat, 
Harry Truman akan menulis kenang 
kenangannja dan akan mengumum- 
kannja berturut-turut dalam tahun 
ini, demikian didapat kabar hari S$e- 
nen. Menurut sumber jung lajuk di- 
pertjaja,  Truman telah membuat 
kontrak dengan sebuah firma pener- 

bitkan kenang-kenangannja itu. Ka- 

nerima setengah djuta dollar jang 
akan dibajar dengan angsuran me- 
nurut djilid2 buku jang telah dike- 
luarkan. Untuk kontrak itu telah 
dilakukan pembirjaraan dengan Mat: 
thew J. Connely, sekretaris presiden 
Truman. 

  

Agaknja terletak pula dalam kan- 
dungan politbiro untuk menasio- 
nalisir perdagangan ketjil. Sampai 
sekarang hampir seluruh perdaga- 
ngan ketjil ada dalam tangan ka- 
um pengusaha  partikelir. (UP- 
Aneta).   

Sarang Grombolan : 

6 Orang Ketangkap Dim 

KEPALA regu gerombolan ber- 

-ISerpong sd: 

bit di New York, jang akan mener: j 

tanja Truman seluruhnja akan me- ! 

| 

| 

Edisi SORE 
DENGAN BERITA2 TERACHIR 

  

  

  

  

ladu? Russia DiN LuM- | 125 Tahun Javase Bank 

      
Hari Sabtu tg. 24 Djanuari Javase 
Bank telah merajakan hari ulang ta- 
hunnja ke-125. Perajaan itu dikun- 
djungi oleh Wakil President Harra, 
hampir semua menteri2 dan anggo- 
ta-anggota parlemen dan djuga ang- 
gota korp diplomatik. Gambar: Wa- 
kil Presiden Hatta sedang mengi- 
tjapkan pidatonja: jang duduk: Pre- 
siden Direktur Java Bank, Sjafrud- 
din Prawiranegara dan menteri Ke 

uangan, Sumitro Djojohadikusumo. 

  

Penjerang2 
Kol. Hidajot 
Pigandjar Hukuman 

Pendjara 2 Th 3-Bulan 
Pengadilan tentara di Djakarta 

ig bersidang tgl. 23-1-1953, dengan 
susunan? Ketua: Letnan Kolonel A. 
Nasution,  Djaksa Tentara: Major 
R.R.M, Harahap, Hakim: Perwira: 
Kapten Kabul dan Kapten Sutjipto, 

memeriksa perkara terdakwa2  Ko- 
pral Abdullah Oppir, dan peradju- 
rit2 H Liorima, Lasatira, Pattikawa, 
Imaruape, Suparma,  Passirerorong, 

IP. Mannopassa dan  Hemaitersa, 
ig dipersalahkan - sebagai anggota 
tentara dengan  sengadja dan dgn. 
terang2an -telah smengantjam anggo- 
ta tentara lain jg lebih. tinggi pang- 
katnja (menjerang Kol. Hidajat) di 

angerang:. Dengan demi 
kian mereka telah melanggar pasal 
105 (1) KUHPT. Hukuman jg di- 
djatuhkan pada terdakwa pertama 

(Kopral Abdullah Oppir) ialah 2 
th. 3 bulan dengan dipotong selama 
dalam tahanan: ia dipetjat dan di 
tjabut haknja untuk bekerdja pada 
instansi bersendjata. 

Terdakwa 2 dan - seterusnja “ma- 
sing2 dihukum 1 tahun 3 bulan di 
potong selama didalam tahanan. 

  
  India Belum Pee” 

tus Harapan 
Untuk Mengusahakan Perdamaian 

langsung sebagai perantara.   
Panitera: Kapten R. Soemadi, telah ' Akan tetapi, kata kalangan tadi. 

dari keterangan jang lajak dipertjaja 
dapat ditarik kesimpulan, ' seakan2 
RRT sanggup merundingkan perda- 
maian di Korea, apabila soal tawan- 
an perang itu dihubungkan konpe- 
rensi mengenai status Korea dimasa 
jang akan datang. Tampaknja Pe- 
king menghendaki supaja diadakan 
konperensi antara 11 negara - jang 
bersangkutan dengan masalah Ko- 
rea,..untuks-menjelesaikan- —- masalah: 
repatriasi orang2 tawanan 
dan memetjahkan masalah Korea 
setjara damai. Sebagai dasar untuk 
mengadakan konperensi tadi, . tam- 
paknja RRT menghendaki supaja di 
akui hak rakjat Korea untuk me- 
metjahkan masalah2- dalam negeri 
dan ini dapat dilangsungkan sesudah 
segala pasukan asing ditarik kem- 
bali dari Korea, termasuk djuga pa- 
sukan-pasukan Tionghoa. 

perang 

  

Belanda 

Dr. W. A.F. STOKHUYZE 

Leven” jang redaksinja dibawah 
telah menulis karangan tentang 

Djepang. Dari negeri jang tsb. 

jaitu 2070. 

Export dari negeri Belanda ke In- 
donesia ditahun2 belakangan ini di 
perbandingkan . dengan negeri2 lain 
boleh dikatakan mundur, dari 391 
djuta gulden ditahun 1949 sampai 
402 ditahun 1951. Hanja Italia dan 
Djerman Barat jg mendapat kema- 
djuan. Belanda tadinja menduduki 
tempat kedua kini pindah ketempat 
ketiga, dibelakang Amerika Serikat 
(2096) dan Djepang (1996).  Dita- 
hun 1951 bagian Belanda pada ini- 
port Indonesia hanja 1245, dan ma 
sih bagian jg terbesar diantara nege 
ri2 Eropah, jg semuanja 3546. Ba- 
han2 export Indonesia sebagiannja 
masih diperdagangkan dinegeri Be- 
landa. Bahan2 itu ialah karet, ti- 
Imah, kopra dan teh jg ditahun 1951 
8490 dari djumlah export, jg dian- 

'taranja karet 65X. 

Penulis selandjutnja  menjata- 
kan, bahwa pada waktu achir ini 
ada kelihatan daja-upaja untuk 

ini, karena orang berpendapat, 
bahwa Indonesia tidak mendapat 
bagian penuh dari valuta keras 
jang mendjadi hasil transaksi ini. 
Negeri2 lain sedang mengganti- 
kan kedudukan Indonesia jg baik. 
Mengenai ini dikutipnja utjapan 
dari Emil Holffrich jang pernah 
mengatakan, bahwa  Djerman 
tidak sanggup membelandjai per 
dagangan serupa ini.   

  

DARI FIHAK Mahkamah Agung 

Pl-Aneta mendapat keterangan, ba- 
hwa kini sudah resmi bahwa jang 

akan bertindak selaku pembela Sul- 

tan Hamid, jg dituduh — melakukan 

pemberontakan itu, ialah mr. Sur- 
jadi, seorang advocaat dari Suri- 

baja. 

Ketua Mahkamah Agung, mr. 
Wirjono. menerangkan, bahwa doku- 

| men2 jg diserahkan oleh  Djaksa 

  Agung kini sedang dipeladjari oleh 
tiga anggota mahkamah, termasuk 
dia sendiri. 
Dokumen2 itu menurut ketua 

mahkamah agung akan  dipeladiari 
berturut-turut oleh ketiga anggota 
itu. Selainnja mr. Wirjono sendiri, 
anggota2 lainnja jg akan mempela- 
djarinja, oleh mr. Wirjono' dimak- 
sudkan akan  ditundjuk mar. Karta- 
negara dan mr. Husein. Agung akan 8 z 

Ketua Mahkamah Agung”tidak da 
pat menerangkan, bilamana peme- 

iriksaan dokumen2 itu akan dapat 
“selesai. Tetapi, demikian ditambah- 
kannja, karena ini termasuk 
penting, maka akan  diusahakannja 
supaja bisa selesai selekas mungkin. 

Kalau ketiga anggota? Mahkamah 
Agung itu telah selesai mempeladjari 
nja, maka kemudian Mahkamah 

menetapkan hari si- 

  

(dang. 

Mr. Wirjono atas pertanjaan me- 

|herangkan, bahwa kalau tidak ada 
Ihal2 istimewa, sidang pengadilan 

soal ! terhadap Sultan Hamid itu akan di! 
Hangsungkan dengan terbuka. 
| Pada achirnja ia mengandjurkan 

kepada umum, supaja djangan mela 
kukan hal2 jg bisa mempengaruhi 
djalannja — peradilan, agar  supaja 

Mahkamah Agung dapat  menjele- 

  

  

  

Lembiga Kebudayaan Indonesia 
Kon. Bataviassen Genootsohap 
van Kenitenan Welanschanpeh”     

  

Advocaat Surjadi-- Pembela Sultan Hamid NN 
Isarkan perkara ini: dengan tenang. 

Sultan Hamid sampai sekarang te 
lah ditahan kira2 tiga tahun lama- 

inja dan bahwa ja akan diperiksa 
oleh Mahkamah Agung itu didasar 

| kan kepada ketentuan dalam un- 
| dang2 dasar, bahwa seorang mente- 

ri harus diperiksa oleh Mahkamah 
Agung. Sultan Hamid ditangkap, ke 
tika ia masih mendjabat menteri 
dalam pemerintahan RIS,   

mengadakan perubahan dalam hal , 

Terdesak 
Exportnja ke Indonesia Disaingi Oleh 

Amerika dau. Djepang 
N, wakil Stichting Nederlandse 

Industrie dinegeri Belanda, didalam buku ,,De Tijd Waarin Wjj 
pimpinan Dr. E.J. Dijksterhuis, 
segi2 negeri Belanda pada waktu 

ini dan kebudajaannja, dan didalam karangan itu ia menguraikan 
pemandangannja tentang perhubungan ekonomi Belanda dan Indo 
nesia, demikian ,,Antara” di Amsterdam. Dr. Stokhuyzen pertama2 
mengatakan, bahwa import Indonesia jang 4570 dalam masa dari 
1936 sampai 1939 mundur sampai 3376 ditahun 1951. 
duran ini disebabkan oleh bertam bahnja import dari Amerika dan 

Kemun 

belakangan ini, import ditahun 
1951 boleh dikatakan telah mendekati djumlah sebelum perang, 

Penanaman kapital Belanda di 
Indonesia terutama didalam per 
kebunan dan pertambangan, dan 
banjaknja ditaksir 3/2 atau 4 mil 
jar gulden keras dari masa sebe 
lum perang. Sesudah penjerahan 
kedaulatan, demikian Dr. Stok- 
huyzen, pembesar2 Indonesia mu 
lai menginsafi, bahwa untuk ke 
pentingan Indonesia sendiri, lebih 
baik perkebunan dan pertamba- 
ngan itu bekerdja sebaik2-nja. 

Kemudian penulis membitjara 
kan sjarat2 pertama jang harus 
dipenuhi oleh sesuatu negeri, ja- 
itu keamanan, ketertiban, admini 
strasi jang lajak, dan perundang2 
an fiskal jang adil, pemindahan 
keuntungan dan pengambilan mo 
dal. kembali. Sjarat2 ini masih be 
lum tjukup dipenuhi oleh Indone 
sia, katanja, sehingga praktis 
tidak ada uang baru jang menga 
lir ke Indonesia. Dan kapital in- 

| ternasional mempunjai lapangan 
penanaman jang lebih baik. Tun 

  
:tutan pihak Indonesia supaja di 
tiap maskapai jang bakal didiri- 
kan, kapital Indonesia harus me 
ngambil bagian 5146, dalam ba 
njak hal merupakan satu rinta- 
ngan, tetapi pengalaman menga 
djarkan, bahwa tuntutan ini 
tidaklah begitu keras.” 

Disamping itu pemilik2 perusa 
haan Belanda tidak usah kuatir, 
bahwa perusahaannja akan dina- 
sionalisir setjara ,.dingin”. Melin 
dungi penanaman kapitalsjang sa 
ngat diperlukan oleh Indonesia 
hanja dapat dilakukan dengan me 
landjutkan exploitasi, dengan ke 
untungan jang diperoleh daripada 
nja. 

Lebih dari jg sudah2 Indonesia 
harus berichtiar  mentjiptakan satu 
suasana, jg didalamnja semua peru- 
sahaan dapat melandjutkan  kerdja- 
nja sebaik2nja. ,,Suasana” jg dapat 
menarik hati para penanam kapital, 
pada waktu ini belum ada. Menge- 

nai harapan bangsa     
Belanda hiduphuysen. 

Di Korea 

INDIA AKAN berusaha lagi supaja tertjapai perdamaian di 
Korea, kata kalangan India jang berkuasa, 
Senin. Diterangkan bahwa dutabesar India di Peking telah diberi 
instruksi untuk mengukur pendapat pemerintah RRT, apakah RRT 
sanggup mempertimbangkan resolusi India tentang soal Korea, jg. 
telah ditindjau kembali. Tampaknja ,,hampir positif”, kata kalang- 
an tadi, bahwa RRT bukannja sama sekali menolak 
Dalam pada itu kalangan tadi menerangkan, 
belum lagi dapat diketahui, apakah India akan mengadjukan reso- 
lusi baru ini kepada PBB, atauka h 1 

di London pada hari 

usul India. 
bahwa hingga kini 

akan bertindak setjara lebih 

Kata kalangan India tadi seterus- 
nja, hingga kini Amerika dan Ing- 
gris menghendaki supaja konperensi 
mengenai status Korea dimasa j.a.d. 
ini baru diadakan, sesudah masalah 
repatriasi orang2 tawanan perang di 
djalankan, mereka berpendapat, bah- 
wa dalam konperensi sesulit ini ti- 
dak akan mungkin ada kesempatan 
untuk membitjarakan masalah repa- 
triasi orang2 tawanan perang. 

Tapi dalam pada itu Dr. Kamil 
Idil, duta besar keliling Turki, pada 
hari Senen menjatakan “di Hong- 
kon,g bahwa ia tidak melihat ke- 
mungkinan akan dapat dilaksana- 
kannja persatuan Korea. Idil jang 
mewakili Turki dalam Komisi PBB 
untuk persatuan dan ' pembangunan 
kembali Korea, selandjutnja menia- 
takan, bahwa RRT dan Korea Utara 
menurut pendapatnja ialah ..alat2” 
sadja ditangan Rusia. Oleh karena 
itu menurut Idil kesudahan perun- 
dingan2 gentjatan sendjata di Korea. 
adalah sama sekali tergantung pada 
kehendak Rusia. Dr. Idil pada wak- 
tu ini sedang dalam perdjalanan 
kembali ke Ankara dimana ia akan 
mendjabat direktur djenderal dari 
kementerian perburuhan Turki (Reu- 
ter). 

Pasukan? KMT 
Ke Korea? 

KANTOR BERITA Tiongkok 
Nasionalis "World News” pada 
hari Senin mewartakan, bahwa pe: 
merintah Tiongkok Nasionalis | 
akan menjetudjui untuk mengirim | 
kan pasukan2nja ke Korea, djika 
letnan djenderal Maxwell Taylor 
memintanja bila ia nanti mengun 
djungi Taiwan pada kira2 tanggal 
6 Februari jad. Menurut berita Ie 
bih dulu djenderal Taylor kabar- 
nja akan mengundjungi Taiwan 
untuk berunding dengan Chiang 
Kai Shek sebelum mengoper ko- 
mando Tentara ke-8 di Korea da 
rj tangan djenderal Yan Flect, 
Menurut ,,World News” jang me- 

ngutip sumber2 jang berkuasa di 
Taipeh, pemerintah Tiorgkok Na- 
sionalis ' kabarnja sudah mengambil 
persiapan2 untuk mengirim pasukas 
pasukannja ke Korea, dan kini ha- 
nja tunggu tanda jang mengidzin- 
kannja. - Pasukan2 itu akan terdiri 
dari satu divisi jang pada satu wak 
tu nanti akan diganti oleh pasukan? 
lainnja untuk memperoish pengala- 
man-pengalaman dimedan pertempu- 
ran. 

  

bekerdja lebih - lama di Indonesia, 
Dr. Stokhuyzen merasa sajang, bah 
wa di Indonesia tidak ada orang se 
perti Nehru, jg mau mengambil 
faedah dari bangsa Inggris selama 
10 atau t5 tahun, dan“tidak lekas2 
memperhentikannja. 

Indonesia sangat memerlukan te- 
naga2 tehnik jg terlatih, insinjur, 
dokter, guru dan pengadjar, begitu 
pula tenaga2 tjaktp dalam perkebu- 
nan, pertambangan, perkapalan, per 
dagangan dan industri, 

Amerika Serikat, kata Dr. Stok- 
huysen, di Djakarta telah mempu- 
njai White Engineering . Corpora- 
ton, jang memberikan petundjuk2 
dilapangan tehnik, elektrisitet dan 
irrigasi, ' pembikinan japangan ter- 
bang dan djalan. Dan Djerman -diu- 
ga bersedia mendirikan kantor se- 
rupa itu. 
Apakah Belanda tidak — sangsup 

imentjiptakan badan serupa itu, jang 
sakan besar faedahnja - bagi baniak 
perusahaan Belanda? Belanda tju- 
kup banjak mempunjai tenaga ma- 
nusia, ahli2 jang tetap tenang, tidak 
mendesakkan dirinja seperti Ameri- 
ka, tidak pongah seperti Inggeris 
dan tidak mau menunduk-nunduk — 
seperti Djerman. Demikian Dr. Stok- 
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Reguisitoi 

    

   

   

. Dengan mendapat perh: sangat besar sekali, da hari Senin jbl. sidang P igadilan Negeri di Se ng dikawah impi- nannja Mr. Gunawan, selaku ketua dan tn. Sudarto sebagi Di aksa (Openbare Ministerie) tlh melandjutkan pemeriksaan pedaranga Pa- berik Pompa” jang dituduh telah melakukan kekusutan dalam 
keputusan Menteri Perekonomian no. 8430/16 jang telah dikeluar- kan mengenai pe n penimbunan tjengkeh tahun 1952 dan di- wa aa NN undan an Ne eh Dalam sindang 

. n. ME eno Adji, Kep: i 
Kana pula anal epala dari Kantor 

Reguisitoir Djaksa. 

Dalam reguisitoir Djaksa tn. Su- 
darto, setelah menghaturkan terima 
kasih « kepada pelbagai fihak jang 
bersangkutan dalam mengusut per- 
kara tersebut dan djalannja peme- 
riksaan jang sangat teliti sehingga 
didapatkan bahan? kenjataan ten- 
lang perkara itu, kemudian dikemu- 
kakan tentang bunjinja surat tuduh- 
an. Antaranja diungkat tentang pem- 
bekuan tjengkeh jang direndam air 
dan ditjampur dengan jang kering, 
lalu dibaal lagi dsb.-nja pula, hing- 
ga sifat timbangan membawa ke-| 
untungan bagi si pembagi (Pompa) 
dan merugikan kepada jang meneri- 
manja (para pengusaha rokok kre- 
tek). Enam kali sidang telah di- 
adakan dengan mendengarkan saksi? 
jang semula ada 26 'orang, tetapi 
belakangan mendjadi Ik. 32 orang. 

- Dengan pandjang lebar selandjutnja 
dituturkan setjara djelas dan penah 
dengan ketenangan tjara?nja “semua 
perbuatan telah dilakukan dengan 
mengemukakan pelbagai keterangan? 
jang telah diberikan, baik oleh sak- 
si-saksi maupun terdakwa?. Pun 
tjara?nja pembagian tjengkeh itu di 
lakukan. Sekalipun kelihatannja da- 
lam soal pembagian itu tidak me- 
muaskan dan laporan mengenai itu 
telah disampaikan kepada Inspeksi 
Perindustrian Djawa Tengah, tetapi 

pada hakekatnja fihak jang bersang- 
kutan ini" tidak mengambil 
tindakan suatu apa. Sementara 
itu fihak Djaksa telah meng- 
hargai sangat kepada sdr. Ali cs. se- 
bagai buruh rendah jang telah mem- 
bantu banjak sekali dalam menjele- 
saikan perkara itu sehingga perbua- 
tan-perbuatan jang diambilnja oleh 
Pompa” didalam .Paberiknja telah 
dibongkar.. ,.Sekalipun kamu orang 

punja kedudukan rendah, tetapi ka- 
mu . Orang .mempunjai moreel ting- 
gi”, demikian Djaksa. Ditambahkan 
pula tentang sifatnja Romowidjojo 
dan Dosomuko. Atas dasar ini sdr. 
Ali menjatakan dalam keterangan- 
nja, hwa dia datang dari Sume- 
nep Kk untuk memberi keterang- 
an bohong, tetapi keterangan jang 
sebenarnja. . Setelah  dibentangkan, 
bahwa didepan hakim semua orang 
jang dihadapkan . mempunjai kedu- 
dukan sama, achirnja sesudah diada- 
kan istirahat dan sidang dibuka lagi, 
fihak Djaksa menjatakan tentang ke- 
datangannja seorang dentist  diru- 
mahnja untuk merundingkan - soal 
tsb., sekalipun dentist itu- diundjuk 
untuk bertemu dikantor. Rumah 
dentist ini Jetaknja lebih dekat di- 
kantor Kedjaksaan dari pada diru- 
mah Djaksa. Sesudah fihak Djaksa 
membentangkan, bhw ia tidak mem- 
bentji kepada siapapun, - mendjun- 
djung tinggi keadilan dan kepen- 
tingan umum serta mengingat bah-jidzin tertulis jang dapat dipertang- 
wa terdakwa2 belum perah dihu- 
kum, achirnja kepada terdakwa Ilidzin lesan dari pendjabat2 

O. S: K. . fihak Djaksa telah 
mintakan hukuman denda Rp. 75. 
000,— dan hukuman kurungan 2 
tahun pendjara, karena tuduhan ke- 
satu dan kedua telah terbukti: pada 
terdakwa II K. K. G. - dimin- 
takan hukuman 6 bulan gandjelan 
(voorwaardelijk) dengan tempo per- 
tjobaan 2 tahun dan terdakwa III 
L. T. D. karena “tuduhan “ ke- 
satu dan kedua terbukti diminta- 
kamhukuman 3 tahun pendjara. Ter- 
dakwa I dan III oleh Djaksa dimin- 
takan supaja segera dimasukkan da- 
lam tahanan. 

Pleidooi Mr. Ko Swan Ik. 
Dengan pandjang lebar pembela 

telah | mengadakan  pembelaannja. 
Terlebih dulu dikemukakan tentang 
adanja provokasi2 jang bisa bikin 
ruwet djalannja pemeriksaan. Se-' 
landjutnja dituturkan tentang ' dja- 
lannja pemeriksaan tjengkeh jang di 
katakan basah. karena direndam air 
dan kemudian ditjampur dengan 
tiengkeh jang kering. 7 2 

Dalam pada itu disebut, bahwa: 
tidak ada orang jang menerimanja 
tiengkeh mengatakan bahwa tjeng- 
keh itu telah ditjampur. Oleh pem- 
bela djuga dituturkan - kerugiannja 
fihak ,,Pompa” sedjumlah 1.k.- 3. dju- 
ta rupiah dan masih dit nja 
putusan mengenai tjengkeh jang di- | 
beku dan ditentang itu, sedangkan | 
uang jang telah diterimanja, dari 
para pengusaha adalah sebagai tang-j 
gungan. Selandjutnja dikatakan, bah- 

dalara 

h 

  

wa ,,Pompa” telah berdjasa 
urusan tjengkeh sehingga para 
usaha rokok kretek dketirah 
Tengah telah tertolong. : 

Berdasarkan atas djasa2 itu, pem- 
bela minta supaja tuduhan jang di-| 
djatuhkan kepada terdakwa2 dibebas | 
kan, sedangkan maksud djahat deng- 
an sengadja dalam soal pembagian 
tjengkeh pun tidak terdapat, kata | 
pembela, Laporan2 mengenai soal 
pembagian tjengkeh djuga diberikan 
oleh terdakwa ketiga kpd. fihak: 
Perindustrian dan jang berwadjib. | 
Pompa” telah membeli tjengkeh 
itu dengan idzin jang sah. Setelah | 
memberi keterangan2 jg. meringan- 
kan tuduhan2, achirnfa pembela mo- 

   »   
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pembela — Terdakwa? O. 5 

beri kesempatan 

Negeri di Semarang 

tuhkan hukuman deda Rp. 75.000,— 
atat 1 tahun pendjara dan: masuk 

dari Internatio, karena padanja telah 

tsb. pun tjotjok dengan permintaan-| 

Djaksa denda Rp. 25.000,—. 

NASIONALISASI PERUSAHA- 

ber pendjual 175: Gendjah pendjual 
155 Pebr. Purwodadi dan pendjual 

aknjajal 220 Mranggen: Beras Kretek TC 

(ditambah Rp. 0,30 untuk me- 
Harga Etjeran 60 sen per Udo   

“dan pleidooinja 
h .K. dan 
MNNNN ANA RA 

hon supaja terdakwa I dan III dja- 
ngan sampa# ditahan, karena tinda- 
kan ini tidak beralasan dan mereka 
pun tidak akan melarikan diri. Pem- 
bela mengharap djuga, supaja ter- 
dakwa-terdakwa — dihukum denda 
atau hukuman gandjelan kalau toh 
mereka nanti dihukum dan bermo- 
hon kepada ketua Supaja mereka di- 

untuk mengadju- 
kan revisie dan grasi. 

Sesudah sidang dischors dan di- 
buka kembali, ketua mengatakan. 
bahwa terdakwa I dan III dengan 
segera mesti ditahan, sedangkan pu- 
tusan akan diberikan pada nanti tg. 
9 Pebruari 1953, 

  

 Didjaga Tentara 
Seperti diketahui pada waktu 

belakangan ini djalanan dari Se- 
marang ke Salatiga kelihatan ku- 
rang aman. Berhubung dengan itu 
mulai kemarin didjalan umum an 
tara Salatiga dan Bawen telah di- 
djaga oleh tentara untuk mentjip- 
takan keamanan kembali. 

Soal Kalkulasi Je. 
Tidak Beres 

Terdakwa didenda 
Rp. 75.000,— 

Pada hari Senen jbl. Pengadilan 
telah: mendja- 

kurungan 1 bulan (sore boleh. pu- 
lang) kepada terdakwa J. v. Veen 

dituduh bikin kalculasi sarung bi- 
kinan Garut tidak sebagaimana mes- 
tinja. Mulai kemaren terdakwa te- 
lah dimasukkan pendjara. - Putusan 

nja Djaksa. 

Mentjoba naikan harga 
radio. 

Selandjutnja hakim djuga memne- 
riksa perkaranja terdakwa Ong K.G. 

jang dituduh telah mentjoba naik- 
kan harga radio merk Philips BX 
416. Untuk perkara tsb. terdakwa 
didenda Rp. 20.000,— atau 4 bulan 
masuk kurungan. Permintaan fihak 

HARUS ADA IDZIN 
TERTULIS. 

Oleh Dewan Pemerintah Daerah 
Kota Besar Semarang miata- di- 
umumkan, bahwa segala tindakan 
dalam daerah Kota Besar Sernarang 
jang memerlukan idzin, harus adu 

Kesanggupan urat 
mun 

pun jang bersangkutan tidak dapat 
didjadikan pertanggungan  djawat 
untuk memulai sesuatu ha! jang 
memerlukan idzin. Lebih djelas. na- 
rap pembatja memperhatikan ikian 
D.P.D. Kota Besar Semarang jani 
dimuat hari ini. 

TANGKAPAN2 DI BRINGIN. 
Dari kalangan jang berdekatan di- 

dapat kabar, bahwa belum lama 
berselang, oleh fihak jang berwadjib 
telah dilakukan tangkapan2 di Bri- 
ngin, jatah W. dari Djawatan Pene- 
rangan Ketjamatan Bringin dan Tja- 
mat Bringin. Apa jang mendjadikan 
sebabnja tangkapan itu belum dida- 
pat keterangan. 

gung djawabkan. 

AN GAS DAN LISTRIK. 
Dalam rapat S.B.G.L.I. - Tjabang 

Semarang tgl 25 Djan jbl. telah dipu 
tuskan mengambil sebuah mosi, jg 
a.l. mendesak kepada Pemerintah su 
paja keputusan mengenai Nasionali 
sasi perusahaan? listrik dan Gas se 
lekas mungkin didjalankan dengan 
sekaligus. Dalam rapat tsb hadir pu 
la beberapa utusan2 dari Partai2 po 
tik antaranja Murba, Masjumi, Parin 
dray: P.P.D.£ dan Sobri: 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatatan pasar hasil bumi Smg. 

dari Dunlop & Kolff pada tgl. 26-1- 
?53 sbb.: Kapok C no. 835: Bidji ka- 
pok pembeli 62,50 z.z.: Kopi Rob. 
Bali GB pendjual 890: Rob. Ond. 
WIB nom. 1000: Kedele pmi kedja- 
dian kwal. Pasuruan 155 dan Djem- 

157 Djanuari Purwodadi, Hitam ke- 
djadian. 146,  Gaplek pendjual 6v. 
Djagung putih kedjadian 72,50: Ka- 
tjang glondong terpilih . nom. 200, 
glondong tidak terpilih pembeli 170: 
Osee tidak terpilih pendjual 270: 
Osee terpilih pendjual 290: Osee ter- 
pilih kasar pendjual 280:  Karjang 
merah pendjual 150, hidjau pendju- 

pembeli 165 ready, pendjual 145 
April/Mei: Kretek BC pendjual 190 
ready fco Solo: Lombok kering pen- 
djual 300 Djepon, Karung HC Green 

I1200M. Rel Di- 

''baru2 ini ketika L.T.S. masuk di 

'Hupa kedjahatannja. L.T.S. ada ter- 

djutan): 18.00 Serba-serbi Angkatan 

    

£ .       

Di Parlemen —. 
Senin kemaren bahagian2 parlem men mulai me- 

jana undang2 penetapan 

   

PADA HARI 
ngadakan rapat untuk membitjarakan rentja 

  
undang2 darurat no. 19/1950 tentang pemberian pensiun dan on- 
derstand kpd anggota tentara angkatan darat sebagai undang2. Un- 
dang2 ana ini telah iba is agan undang2 darurat no. 28/ 
1950 dan ditambah dengan vueNga darurat no. 10/1952. Un- 
dang2 darurat no.. 19/1950 ini waktu RIS telah selesai dibitjarakan 
dalam bahagian2 parlemen dan telah diterima pula memori djawa- 
bannja dari pemerintah. Dengan terbentuknja Negara Kesatuan, 
undang2 darurat ini terhenti penjelesaiannja. 1 

Ku ! Menurut RUU ini, para anggota 
tentara jg berhak menerima pensiun 
ialah mereka jang: 

a) telah mempunjai  tahun-kerdja 
120 tahun lebih, dari. tahun-kerdja 

  

rusak 
Express Bandung-Jogja 

Terputus Perdjalan- 

nannja 

tahun dinas ketentaraan dan telah 
berusia: 42 tahun atau lebih. untuk 
bawahan dan bintara, 45 tahun 
jatau lebih untuk perwira pertama, 
48 tahun atau lebih untuk perwira 

memang Kemas aa ai AN 5 : ' alah Li sala un er REL KERETA-API sepan- (7D) felah mempunjai ja 
djang 1.200 meter antara Gan- 
@drungmangun dan Kawunganten, 
kabupaten Tjilatjap, telah dirusak 
dan setasiun Tjiawikali telah diba 

ni olah ska se npnnan Dia, 
jata Minggu pagi j.b.l. De 

mikian diberitakan oleh tentara 

sebabkan bukan oleh perbuatan dan 
kehendak sendiri, sehingga mereka 
tidak tjakap lagi mendjalankan di- 
|nas ketentaraan. j 

c) ingatan dan tjatjat badan jg di 
dapat di dim dan oleh karena dinas, 

jang bertugas didaerah tsb. kepa'ialah: 1. karena mendapat luka, lu- 
Pa DKA Saga pagi, Oleh sebab ka parah atau luka ringan dlm per- 

itu maka expres Bandung—Sora |tempuran, Uti penderi 
baja dan kereta-api tjepat' Ban- 2. sebagai akibat dari penderita- 
dung—Jo: a Minggu pagi tai ha Jan letih, kekurangan matjam2 sela- 
nja Atas "ag Bandjar, , 2 ma pertempuran atau jg berhubu- 
kereta-api2 dari djurusan timur (ngan dengan mendjalankan tugas 
djuga tidak bisa langsung, dam di |Ketentaraan je berbahaja. : aja dah e Ng Kepada anggota2 tentara terse- 
Kroja dibelokkan kedjurusan Tji. but hanja diberikan pensiun jang rebon. Segera setelah tsb. |: : t : 
diterima, maka serombongan pe Pap An DONG SENRE Ba 
gawai DKA dengan dikawal oleh | JAG1 anggota j g 

sampai usia 50 tahun tertjapai. : 
Hak atas pensiun hilang, bila- 

mana jang berhak menerimanja: 

tentara menudju ketempat tsb. 
Berita terachir jang diterima di 

Bandung pukul 18.30 hari Minggu 
menjatakan, bahwa sorenja djalan 
kereta-api itu sudah selesai diper- 
baiki, dan hari: Senen, djika tidak 
diganggu lagi oleh gerombolan, per: 
hubungan kereta-api bisa langsung 
sebagai biasa. Dapat ditambahkan. 
bahwa selain daripada kerusakan2 
tsb. diatas, gerombolan telah memu- 
tuskan djuga kawat2 telgram kedju- 
rusan Djawa Barat jang ada sepan- 
djang djalan kereta-api itu, sehingga 
pemberitaan tentang peristiwa itu 
hanja bisa dilakukan dengan peran: 
taraan telpon. 

Berapa kerugian dan korban aki- 
bat perbuatan gerombolan itu belum 
diketahui. (Antara). 

- 

a: diberhentikan dari djabatan- 
nja tidak dengan hormat, 

b. setelah dipensiun ternjata, 
telah melakukan kedjahatan di- 
dalam “dinas sebelum dipensiun, 
untuk kedjahatan mana seharus- 
nja diberhentikan tidak dengan 
hormat, 

c. meninggal dunia. 
Banjaknja pensiun dalam 1 bu- 

lan ditetapkan sebagai berikut: 

a) 50940 dari gadji pokok ter- 
achri untuk dinas 30 tahun, b) 
4090 dari gadji pokok terachir 
untuk “dinas 26. tahun, c) tiap2 
satu tahun kelebihannja dari 20 
tahun ditambgh 196. 

Djumlah pensiun dengan tam- 
vahan2 tidak boleh melebihi Rp. 

»AREK SUROBOJO” 
DITANGKAP. 

Orang di Semarang tentu mengar- 
ti nama benggolan pendjahat di Kp. 
Tireman, ialah L.T.S. jang sedjak | 500,—. 
tahun 1950 telah melarikan diri da-| 
ri Semarang. Fihak Polisi jang ber- Dalam keadaan bahaja. 
daja keras untuk menangkap kem- Menurut rantjangan undang2 
bali pendjahat itu,  ternjata tidak 
berhasil. Pun penggrebekan jang te- 
lah dilakukan diluar kota Semarang 
tidak membawa hasil. Achirnja pada 

ini, djika negara dalam keadaan 
bahaja, presiden mempunjai ke- 
kuasaan untuk memanggil para 
anggota tentara jang telah diberi 
pensiun untuk diperintahkan men 
djalankan dinas ketentaraan. Pen- 
srun akan terus diberikan akan te 
tapi djumlah dari gadji dan pen- 
siun tidak boleh melebihi gadji 
pangkat baru jang didjabat. 

Terhadap para anggota tentara 
bekas anggota angkatan darat jg. 
disusun oleh atau -dibawah kekua- 
saan pemerintah Hindia Belanda, 
jang pada waktu masuk APRIS 
telah mempunjai hak untuk men- 
dapat pensiun dari pemerintah 
itu, maka bila mereka itu menu- 
rut peraturan ini belum berhak 
atas pensiun atau akan mendapat 
pensiun jang lebih rendah, diberi- 
ikan pensiun sebanjak pensiun jg. 
akan diterimanja pada waktu ma- 
suk APRIS menurut peraturan da 
ri pemerintah tersebut diatas. De- 
mikian antara lain isi rantjangan 
undang2 tersebut. 

kota Semarang dan hendak menin- 
djau tempat kediamannja, ia telah 
ditangkap oleh Polisi jang belum 

kenal dengan namanja .,arek Sero- 
bojo” dan pada waktu djaman Be- 
landa telah mendjadi palang pintu- 
nja Bis ,,Meo”. Kini orang ini telah 
ditahan untuk bikin perhitungan le- 
bih djauh. 

H. 100 DIKETEMUKAN DI 
SURABAJA. 

Pernah dikabarkan, bahwa mo- 
bil Chevrolet H. 100 kepunjaan- 
nja Inspeksi Pertanian Djawa Te- 
ngah telah dilarikan oleh sosirnja 
ama U., berasal dari Madiun. 
Baru? ini mobil itu telah dikete- 
mukan kembali di Surabaja. Mo- 
Sil ini jang ditjat biru sudah di- 
ganti dengan tjat merah dan di- 
djual kepada salah seorang pen- 
duduk di kota tersebut. Si sopir 
baru menerima uang persekot se 
besar Rp. 3000,— dan kini ditang 
kap. Sementara itu dapat dika- 
barkan, bahwa U. setelah berha- | 
sil melarikan oto telah mengirim 
surat kepada fihak jang berwa- 
djib dengan mengedjek, bahwa 
jang berwadjib tentu tidak bisa 
menangkap dirinja dan menjata- 
kan dirinja mendjadi anggauta 
MMC. - Ga 

DISERANG GEROMBOLAN 
Ketika kemaren pagi seorang 

    
SEPAKBOLA MB POLISI. 
Mobile Brigade Polisi Rayon Ke- 

diri jg pada dewasa ini diperbantu- 
kan di Daerah Djawa Tengah akan 
mengadakan beberapa pertandingan 
sepak bola dengan kesebelasan2-di 
kota Semarang, diantaranja jalah: 

2mploye dari perkebunan ,,Getas” | 1- Tgl. 27-1-1953 dgn kes: 
tn. Kleinhuys sedang berkZlling| , ig PORIS dilapangan Seteran: 
di perkebunan Kebundowo, Dje « PN dgn. uA : 
lok, tiba2 ia telah diserang oleh| 3, 31j 1953 “denah AN 
3 orang jang tidak dikenal dan 1 Fa diia Mania Ne. 
bersendjata tadjam. Atas serang- 4. Tgl. T2L1953 daa, La P 
an itu KI. telah mendapat luka2 
dan kini telah dirawat dirumah 
sakit. (Corr.). 

MEREKA DJUGA LULUS 
Karena kekisruhan dalam meniu- 

sun nilai2 dari para jang udjian diu- 
rurawat, jang telah diadakan di 
RSUP Smg. pada tgl. 13-14-16 dan 
17 Djan. ibl., sehingga meniebabkan 
dua peladjar tidak Tulus. kini dipu- 
tuskan oleh Kommissie Udjian, ka- 
lau sdr.2 Darsini dan Sudarshi telah 
lulus. 

CHTCS dilapangan Sportlaan: 
Semua pertandingan dimulai pada 

djam 16.30. 

PASANGAN MAUREEN CON. 
NOLLY/JULIE SAMPSON K: 
LUAR SEBAGAI PEMENANG 

DOUBLE WANITA. 
Pasangan double wanita dari 

Amerika, Maureen Connelly/Ju- 
lie Sampson pada hari Sabtu j.l. 
telah keluar sebagai pemenang 
dari pertandingan double wanita 
dari kedjuaraan tennis Australia 
Selatan, setelah pasangan Ameri 
ka tsb. mengalahkan pasangan 
Australia A. Thiele/S. Angwin 
dengan angka 6—4, 6—1, dalam 
pertandingan finale. 

Dalam pertandingan double pu 
tera, Lewis Hoad/Kon Rosewal 
(Australia) telah dapat mengalah 
kan pasangan Mervyn Rose/ Don 
Candy dengan kesudahan 6-3, 
3—6, 446, 64, 4—1, dan per 
tandingan ini telah dilandjutkan 
pada hari Senen. 

Demikian menurut U.P. dari 
Adelaide. 

DILLARD PETJAHKAN RE- 
KORD DUNIA 50 YARD LARI 

GAWANG. 
A.F.P. mengabarkan dari Phi- 

ladelphia, bahwa djuara Olympia 
de, atlit Amerika Serikat, Harri- 
son Dillard, hari Djumaat telah 
dapat memetjahkan rekord dunia 

    
SIARAN R.R.I. SMG. 

Selasa, 27 Djanuari: 
17.00 Pembukaan dan pembatja- 

an @atjaras 17.05 Gending2 Semara- 
nggan oleh karawitan studio  dbp. 
Pak Lurah Wongsosaputro: - 17.39 
Pengumuman dan berita daerah: 
17.45  Gending2 Semarangan (lan- 

Perang, 18.15 Orkes Hawaiian Pan- 
cha Irama dbp. Hamdie Effendi: 
19.00 Tanda waktu — warta "berita, 
19.10 Ibu Kota hari ini: 19.15 Du- 
nia olah-raga, 19.30 Variations on a 
Nursery Time Piano & orkes (Doh- 
nanyi Op. 25): 20.00 Sari warta be- 
rita, 20.05 Siaran Pemerintah: 20.15 
Ichtisar pers: 20.30" Orkes- Radio 1 ' 
Jogjakarta dbp. Suwandi: 21.00 Be-!50 yard lari gawang dalam . ge 
rita bahasa Djawa: 21.15 Sekuntim | langgang tertutup. Dillard telah 

mentjapai djarak tsb. dalam wak Melati oleh Ca dan kawan2nja, 
“00 War sita 1 tu 6G detik selama roda kompeti 22.00 Warta berita (terachir): 22.10 

Programa esok hari: 22.15 Hiburan 1 | 1 Su- 
malam oleh O.K. Kembang Katjang | rat-kabar ,,Philadelphia Jaghirer 

    pendjual 3. dbp. Sutardi, 23.00 Tutup. berputar, 

ntara| 

mana sekurang-kurangnja harus 15 

15 tahun atau lebih dan ternjata tja | 
tjat ingatannja atau badannja, jg di 

OR 

  

    

  

   
»Laboratorium Isotop” dari pabrik Philips di Amsterdam baru2 ini telah 
diresmikan pembukaannja. Pabrik ini membuat isotop2 radio-actief jang 
Chusus dipergunakan untuk keperluan2 dunia pengobatan dan tehnik. 

:. Pemandangan dalam laboratorium :tadi, dimana para ahli sedang meng- 
: adakan penjelidikan-penjelidikan. 

AMLYA 

DJEKJA 
PABRIK GULA GONDANG 
LIPURO DJADI DIBUKA 

KEMBALI? 
Koresponden PI-Aneta   memper- 

jakarta telah menerima kawat dari 

rik gula Gondang Lipuro. 2 5 Maksud 
kawat itu memberitahukan 

| bat2 
.kutan, bahwa niatnj 
| hakan paberik gulanja 
' djutkan. 

  

kan paberik itu didesa 

  
  

dak 

tani di Djawa Barat (dari 

keterangan sumber ,,An 
menjesatkan. 

a” itu 

Sebagai telah dikabarkan oleh 
,Antara” hari itu, menurut sumber 
tsb. guna segala keperluan petani di 
Djawa Barat tahun ini dalam ang' 
garan belandja hanja disediakan 
Rp. 4 djuta, sehingga tiap orang di- 
antara Ik. 2 djuta petani dipropinsi 
ini tiap harinja hanja mendapat 
274 sen atau kurang dari itu. Seba- 
gai keperluan kaum tani ini dise- 
butkan al. pendidikan pertanian, 
mendjaga tanah larut, menanami ta- 
nah larut, memberantas hama, mem- 
bikin kebun2 bibit, mengadakan 
pertundjukan2 hasil pertanian, mem- 
beli bibit pupuk, mengadakan pene- 
rangan dsb.-nja, Dikatakan oleh Ke- 
menterian Pertanian, bahwa Rp. 4 
djuta itu bagi 2 djuta petani akan 
lumajan djuga bagi usahanja. Kare- 
na tidak boleh dilupakan, bahwa di- 
samping anggaran propinsi itu, la- 
pangan pertanian mendapat perbe- 
landjaaan djuga dari Rantjangan Ke- 
sedjahteraan Istimewa, jang dise- 
lenggarakan oleh Kementerian Per- 
tanian. 

Tiontoh. 
Disebut tjontoh2 sbb: 
Untuk pemeliharaan balai benih 

untuk tiap buah rata2 disediakan 
Rp 50.000. Dalam tahun 1953 ini 
masih akan didirikan lagi 20 buah 
en biaja a Rp 175.000. 
“Bagi penjelenggaraan 100. buah 
Perusahaan . Pertjobaan Tanah Ke- 
ring disediakan Rp 2.000.000. 
Bagi keperluan mengichtiarkan 

pertolongan pupuk disediakan Rp 6. 
300.000. 5 : 

Untuk penjelenggaraan Balai Pen 
didikan Masjarakat Desa disediakan 
Rp 1.250.000, dan untuk  menam- 
bah djumlah Balai Pendidikan tsb. 
tiap2 propinsi 'mendapat  biaja Rp 
400.000.. 

Untuk pendjagaan tanah larut di 
sediakan Rp 4.000.000 (Djawa Ba- 
rat mendapat Rp 500.000). 

Disediakan pula biaja untuk me- 
madjukan tanaman tebu rakjat jg 
diatur dari pusat. Untuk persiapan 
mechanisasi pertanian disediakan 
Rp 19.000.000. Untuk memadjukan 
tanaman perdagangan jg diatur da- 
ri pusat disediakan Rp 4.000.000. 
Disamping itu tersedia pula biaja 
untuk polderplan Kalimantan Rp 
7.000.000: untuk memperluas dan 
memperbaiki sawah di Sumatera Sa 
latan Rp 1.500.000: untuk memper- 
luas sawah di Kalimantan Rp 3.000. 
000 dsbnja. 

Demikian Kementerian Pertanian 
jg katakan djuga, bahwa usaha2 te- 
tap, seperti balai benih, Balai Pendi 
dikan Masjarakat Desa, Perusahaan 
Pertjobaan Tanah Kering dsbnja 
itu mempunjai harga jg tetap, jg ber 
manfaat bagi petani. 

Ada djuga usaha2 lainnja diluar 

pungut djuga oleh kaum tani, misal 

njelenggarakan djalan2 dan pengai- 
ran. Lainnja lagi ialah usaha2 per- 
keriditan, bank desa, lumbung de- 
sa, bank2 lainnja, keradjinan. 

Jg paling tidak dibenarkan oleh 
Kementerian Pertanian ialah ketera 
ngan sumber ,,Artara” jg menjata- 
kan, bahwa ,soal sepenting seperti 
pertanian itu sekarang diserahkan ke 
pada petani sendiri, jg amat kurang 
kemampuannja baik materieel mau- 
pun geestelijk, dengan tiada perhati 
an jg lebih besar”. Ini sima- sekali 
tidak benar. Ditegaskan bahwa 'sebe 
lum perang Indonesia hanja mem- 
punjai sebuah Sekolah Pertanian 
Menengah Atas. : 

Sekolah2 .pertanian. 
Kini djumlah itu telih mendja 

di enam, ditambah lagi dgn dua 
Fakultet Pertanian jang raempu- 
njai pula djurusan - Kehutanan, 
dua Fakultet 
wan, Akademi Penjelidikan Per- 
tanian, College Gula Negara, Se 
kolah Kehutanan - Menengah 
Atas, Sekolah Kehewanan Mene 
ngah Atas, penjelenggaraan dan 
perluasan Balai2 Penjelidikan dan 
Balai2 Pertjobaan, pengiriman te 
naga2 keluar negeri, B.P.M.D., 
P.P.T.K., usaha perluasan sawah 
dil. Usaha2 itu tidak mungkin di 
djalankan oleh petani. seorang2. 
Disamping jang chusus mengenai 
lapangan pertanian, banjak lagi 
usaha2 jang manfaatnja dapat di 
pungut pula oleh pak tani, umpa 
manja perluasan  pengadjaran, 
pendjagaan kesehatan, djalan2, 
lalu-lintas, perdagangan export, 
keradjinan, kehutanan, perikanan   

si jang diselenggarakan oleh su- | 

dan banjak lainnja lagi. Dikata 
kan oleh Kementerian. Pertanian, 
bahwa memang banjak jg belum 
memuaskan, tetapi tidak pada 
tempatnja kalau orang  mengu- 
rangkan pernilaian dibawah mes 
tinja, 

“Benar 
2/3 Sen Sehari 

Utk Bantuan Petani2 Djawa Barat 
Bantahan Kementerian Pertanian 

DALAM KETERANGANNJA kepada ,,Antara” Kementerian Pertanian tidak membenarkan keterangan sumber , u 
tg. 22/1 jl jang menjatakan, bahwa untuk tahun 1953 ini 

dari pemerintah) hanja mendapat sumbangan 23 sen seharinja. Dikatakan oleh Kementerian Pertanian, bahwa 

Dikemukakannja dengan angka2, 
.berikan oleh pemerintah untuk keperluan kaum tani : djauh lebih 
banjak dari djumlah jang disebut itu. 

lapangan pertanian jg manfaatnja di| 

nja usaha2 pekerdjaan umum jg mel 

Kedokteran He-| 

“isjarat2 jang disesuaikan dengan 

8 tahun. 

MAGELANG 
KAB. MAGELANG BANJAK 

MENDERITA. 
Pihak resmi menerangkan, bahwa 

selama tahun 1952, 
jat 

  

didaerah kabupaten Magelang, 

tara” Bandung F 426 dan Merapi-Merbabu Kompleks Bun p p 
berdjumlah d.k. Rp. 1.322.547. 

Kerugian tsb hanja jang termasuk 
peristiwa perampokan? dan pentjuri 
an. Belum terhitdng rumah2 pendu- 
duk jang dibakar gerombolan. 
Disamping kerugian harta-benda, 

kerugian djiwa selama setahun j.l. 
ada 77 orang, jaitu rakjat biasa, pa 
mongdesa, pegawai negeri dan se- 
orang tjamat Pakis Magelang. 

Penjerbuan gerombolan selama itu, 
sebagian besar  terdjadi  diseki- 
tar daerah ' Merapi-Merbabu Kom: 
pleks. Dikota  kewedanan Grabag 
dan Tegalredjo Pakis, terdjadi dua 
kali penjerbuan: kerugian penduduk 
ditaksir tidak kurang dari Rp. 150, 
000 dan 23 orang djiwa mendijadi 
korban. 

WONOGIRI 
TJERAMAH ,,CONF. NASIO- 

NAL SOBSP”. 
Atas  penjelenggaraan  Sobsi 

Tjabang Wonogiri jang diketuai 
oleh sdr. Muljadi pada hari Selasa 
malam diadakan tjeramah dgn. 
mengundang semua instansi, par- 
tij2, organisasi, Sarekat2 Buruh, 
bertempat di gedung Toko buku 
Kawan”. Tjeramah diberikan 
oleh sdr. Sukarto selaku wakil 
Sobsi daerah VI, dan memben- 
tangkan pokok perdjuangan bu- 
ruh dalam Kongres Nasional Sob- 
si di Djakarta, jang pokok2 tudju 
annja memperbaharui program 
buruh disesuaikan dengan massa 
sekarang. 

HATSIL UDJIAN K.P.U./A. 
Tjatatan dari Isp. Pendidikan 

Masjarakat Kab. Wonogiri, ten- 
tang hatsil udjian K.P.U.A. jang 
diadakan baru2 ini untuk seluruh 
Kabupaten, meliputi mata pela- 
djaran, sedjarah, Tata-Negara, 
Ekonomi, budi pekerti, bahasa 

LANDA TERHADAP RUPIAH | Indonesia jang dilakukan dengan | 
"INDONESIA 1:5. tjara tertulis dan lesan serta di- 

Koers gelap di Surabaja dari jikuti oleh sedjumlah 373 dian- 
rupiah Belanda terhadap rupiah |taranja terdapat 6 wanita. Sete- 
Indo-es'z ialah 1:5. Di Djakarta lah selesai pemeriksaan  ternja- 
koers gelap ini masih 1:4 dan di ta jang lulus ada 315 terhitung 
Medan 1:3. para wanitanja. 

tidak sesuai dengan kenjataan dan 
bahwa apa jang di- 

Kongres 

Islam 
Akan Diadakan Di Dja- 

karta Oleh LigaMus- 
limin 

  SIDANG pleno jang pertama 
Liga Muslimin Indonesia pada tg. 
24— 25 Djanuari jang dihadliri 
oleh wakil2 Nahdatul Ulama 7 
orang, Partai Islam Perti 7 orang 
dan Partai Sjarikat Islam Indone 
sia 5 orang, menurut ,,Pemanda- 
ngan” antara lain telah memutus 
kan akan mengadakan Kongres 
Islam dalam waktu setjepat mung 
kin. Untuk melangsungkan usaha 
tsb., dibentuk panitia chusus jg 
bernama Badan Persiapan Kon- 
gres Islam, jang terdiri dari wa 
kil2 organisasi anggota Liga Mus 
limin Indonesia, masing2 2 orang. 
“Putusan jang telah diambil oleh 
sidang" pleno Liga Muslimin Indo- 
nesia selandjutnja mengatakan, bah 
wa karena dipandang perlu untuk- 
.menghindarkan salah paham, Dewan 
Liga Muslimin mengeluarkan mak- 
lumat chusus, menegaskan, bahwa 
Liga Muslimin tidak mentjampuri 
Kongres Adim Ulama jang akan di- 
langsungkan di Medan. 

KOERS GELAP RUPIAH BE-   
£ Ke An aa Sena 

Krontj ong Mulsi 

Kurang Digemari? 
Langgam indonesia Modern Makin Populer 

DALAM RANGKA ,,rentjana lima tahun” pembangunan Ra 
dio Republik Indonesia seluruh Indonesia, terdapat pula rentjana 
supaja selambat-lambatnja achir tahun 1955 Jogja telah mempu- 
njai 3 pemantjar radio jang kurang kekuatannja masing2 25 KW, 
Pemantjar jang terkuat akan dipergunakan untuk ,,pemantjar Dja- 
wa jang atjaranja sehari-hari akan diisi oleh Jogja, Solo dan Sema- 
rang setjara bergiliran. : 1 

“ Dalam pelaksanaan rentjana ini taraf jang sekarang sudah 
japai j hampir selesainja gedung pemantjar jang letaknja 

beberapa kilometer diluar kota Jogja. 

Dalam membangun studio, tidak, tanda jang menggembirakan, ka 
lama lagi pekerdjaan akan bisa dimu | rena bagaimanapun djuga dalam 

lai dengan biaja taksiran 2”4 djutaj perkembangan seni-musik Indone 
rupiah, demikian keterangan Hadi sia, langgam Indonesia modern 
soekanto, kepala studio Radio Repu- adalah lebih tinggi nilainja dari- 
blik. Indonesia Jogjakarta — kepada pada krontjong. 
wartawan kita. : Sa . 
Hadisoekanto menerangkan, bah-| Kalau kami ff ma an 

wa program S tahun ini berlaku se-| menghidangkan atjara krontjong le- 
djak tahun 1950, hingga dalam per (bin banjak daripada langgam Indone 
hitungan djangka Waktu jang diten- (Sia modern PT 
uukan segala sesuatunja sudah harus karena publik masih harus Pl 
selesai dalam waktu 3 tahun jang keinginannja. Ini tidak menutup dja- 
akan 'bereratari lan kami untuk membimbing pende 

: 1 ngar supaja kian lama kian menju- Diterangkan, bahwa waktu ini 3|T€$ : 
Me au aa . Ikat langgam Indonesia modern, de- pemantjar jang dipergunakan studio Shika Brad isoeka db 

logja masing2 mempunjai kekuatan Mambitarak ik San : 4 : jarakan nasib penjanji dan an $ ha Bekanac da (pemanmusiAroiong dihari depan ciitiga dan sepertiga KW akan diha- (Setelah publik nanti lebih menjukai Hakan langgam an Aa 

Studio jang selekasnja akan dimu- NN ban ebi Demi aa 

ana Gara 0g jl Rrontong sela bebarapa maki 
juta rupiah. Keadaan keuangan me jang lalu San Tn Menata 
maksa  biaja diturunkan mendjadi in Bari Baen TAN URA, Ni 
2/5 djuta rupiah, jang pekerdjaan- Na 3 Tn Besakoohe slaai nja diduga akan didjalankan dengan Tg Hendak kedudukan Hg penawaran umum (aanbesteding). reka, kalau tidak mulai sekarang 

mereka memperdalam pengetahuan 
teori dari keahliannja masing2. 

Kesedaran ini telah mendorong 4 
orang penjanji jang dulunja menja- 
nji melulu bersandar pada bakat, un 
tuk menuntut peladjaran pada njo- 
aja Rene Tafanos, salah seorang 
docent dalam vak menjanji — pada 
Akademi Musik di Jogja. Semuanja 
atas biaja djawatan. Djuga diantara 
pemain2 musik banjak jang sekarang 
menuntut peladjaran pada akademi 
tsb, walaupun mereka membiajai di- 
rinja sendiri. Menurut pendengaran 
kami — kata Hadisoekanto — dje- 
djak mempertinggi mutu seni musik 
Indonesia melalui djalan ini akan 

. Krontjong akan terdesak? 
Berbitjara tentang isi siaran 

sehari-hari, Hadisukanto  mene- 
rangkan pendapatnja, bahwa wa 
laupun dalam surat2 dari pende 
ngar masih Men adanja kege 
maran orang pada langgam kron 
tjong, tapi sekarang sudah djuga 
mulai nampak makin bertambah- 
nja kegemaran pendengar pada 
langgam Indonesia modern. Ber- 
dasarkan tanda2 jang kami lihat 
— kata Hadisukanto — saja ja- 
kin bahwa satu saat langgam 
krontjong akan terpaksa menjing 
kir untuk menjerahkan tempat-   

oleh kabar, bahwa beberapa hari ig 
lalu pemerintah daerah istimewa Jog 

dsr LA.M. Schmutzor, pemilik pabe 

, kepada 
pemerintah daerah dengan perminta 

jan supaja diteruskan kepada pedja- 
pemerintah daerah jang bersang 

a untuk mengusa 
akan dilan- 

Sebagai pernah dikabarkan, bahwa ' 
pemilik paberik gula Gondang Lipu 
ro jang sebelum perang mengusaha 

Gandjuran 
(12 km di Selatan kota Jogja) telah 
memperoleh idzin untuk mengusaha 
kan kembali paberiknja. Idzin ter- 

, tanggal 27 Oktober 1951 itu Be 
e 

|robahan zaman, dan berlaku Uma 

kerugian rak- 

  

  

SOLO 

  

JAJASAN POLIKLINIEK 
| “TSI SHENG YUAN” SOLO 
| Pada “nanti tg. 28 “'Djanuari 
1953 di Gedung Polikliniek ,,Tsi 
Sheng Yuan” Solo oleh Perkum 
bulan T.N.H. Solo dan Panitya 
Jajusan Poliklincik  “Tsi Sheng 
Yuan” akan dilakukan Timbang- 
Trima, dan sesudahnja dilakukan 
Timbang-Trima maka Polikliniek 
tsb. telah berdiri sendiri. 

Polikliniek tsb. selalu 'ada di- 
bawah Pimpinan Dokter Oen 
Boen Ing, jang bagai Masjarakat 
kota Bengawan sudah tida asing 

| lagi. I 
Selain itu dapat dikabarkan, 

bahwa pada nanti tg. 22 Pebruari 
1953 oleh Panitya Jajasan Poli- 
kliniek "Tsi Sheng Yuan” akan 
diadakan Baby-Show. Jang dapat 
ikut serta adalah baji2 dari umur 
5-8 bulan dan 9- 12 bulan. 

Mulai sekarang pendaftaran da 
pat diterimakan pada: polikliniek 
tsb., dan alamatnja: Dj. Warung 
Pelem 72, Solo. 

RESEPSI NATAL. 
Sabtu malam jl. oleh Lembaga 

| Katholik Kabupaten  Karanganjar 
prelah dilangsungkan Resepsi Natal, 
' bertempat dipendopo Kabupaten Ka 
'ranganjar. Hadlir dalam resepsi tsb. 
diantaranja: . Bupati serta Ketua 
DPRDS Kabupaten “ Karanganjar, 

akibat pengatjauan pihak gerombo-, Kepala Koordinator Agama Bagian 
Jan bersendjata dari bekas bataljon , Katholik daerah Surakarta Wignjo- 

'sumarsono, Ketua Lembaga Katho- 
'lik Surakarta R.G, Doeriat, Romo 
|C. Martowerdojo dan Romo Purwo- 
'dihardjo dari Solo, serta wakil2 par 
tai2, organisasi2 dan instansi2 se- 
tempat. Dalam resepsi tsb. oleh Ro 
mo Purwodihardjo diuraikan  ten- 
tang arti Hari Natal, dan oleh Wa- 
kil Ketua Lembaga Katholik Kara- 
nganjar Suparwo tentang perkemba- 
ngan organisasi2 Katholik di Kara- 
nganjar serta maksud dan tudjuan 
diadakannja peringatan Natal itu. 
Sambutan2 berturut? diutjapkan 

oleh Bupati Karanganjar Salim Har 
djohantoro, Ketua DPRDS Karu- 
nganjar Kaolan Brotosiswojo dan 
Kepala Koordinator Agama Katho- 
lik daerah Surakarta Wignjosumar- 
sono. 
Dalam Peringatan Natal 

njanjikan pula Njanjian2 
bagai selingan. 

KUDUS 
PEMBAGIAN TJENGKEH 

LUAR NEGERI 
Hari Selasa tgl. 20-1 jbl. PPRK 

Kudus telah menerima tjengkeh dari 
P.P.T.I. Semarang sebanjak 42 ton, 
tjengkeh dari luar Negeri (Zanzibar 
-- Madagascar). 

Rentjana PPRK tjengkeh tsb. akan 
dibagi tgl. 24-1 (Sabtu j.L), di bagi- 
kan kepada anggauta dan bukan 
anggota PPRK, tetapi karena masih 
menunggu keputusan (pengesahan) 
dari Djawatan Perindustrian, terpak- 
sa pembagian ditunda lain hari. 
"Dari Panitya rehabilitatie Industri 

Rokok milik bangsa Indonesia Asli, 

tsb. di 
Natal se-   

  

'tjengkeh jang” 125 ton mulai dibagi 
dengan harga Rp. 58,80 (tjengkeh 
Ambon) jang dasar pembeliannja te- 
tap memakai dasar pembelian pita 
tjukai. 

KEPALA P.U.K. DIHUKUM 
VOORWAARDELIIK 

Baru2 ini Pengadilan Negeri di 
Kudus telah mendjatuhi hukuman 
kepada sdr. M. selaku Kepala PUK 
Daerah Otonoom Kudus, hukuman 
3 bulan pendjara voorwaardelijk 6 
bulan, karena dipersalahkan soal ve- 
kerdjaan. Putusan hakim oleh ter- 
dakwa diterima. 

PERAMPOKAN Di KADIPO- 
LO DENGAN DOLK. 

Berita terlambat jang sampai pa- 
da kita, baru2 ini didesa Adipolo 
katj. Djekulo Kudus, dirumah Sdr. 
N. telah kedatangan rampok kira2 
terdiri dari 3 atau 4' orang, mereka 
hanja bersendjatakan dolk dan sen- 
djata tadjam lainnja, karena pemilik 
rumah tak berdaja perampok2 da- 
pat membawa uang Lk. sediumlah 
Rp. 3000,—, dengan diberi antjaman 
tidak boleh- lapur kepada Pulisi 
Negara. 

Tetangganja jang tahu kedjadian 
tsb. felah melapurkan Hal ini, se- 
hingga oleh jang berwadjib perkara 
ini diusut, mula2 pemilik rumah tak 
mau mengaku kalau pernah kema- 
sukan rampok, jang achirnja karena ' 
didjamin keselamatanjay baru dibe- 
narakn bahwa betul beberapa hari 
jang lalu pernah kedatangan ram- 
pok dengan kerugian tsb. diatas. 

PURWOREDJO 
BUS DIBEGAL. 

Berita terlambat ' dari Purworedjo 
mengabarkan, bahwa pada tg. 15-1 
jang lalu bus Baker AB 4979 dalam 
perdjalanan dari Jogja ke” Purwore- 
djo setibanja didjalan Tjengkawak se 
kira djam 17.30 (5 km sebelum ma- 
suk kota Purworedjo (dihentikan 
oleh tiga orang bersendjata api jang 
turut menumpangnja semendjak dari 
Jogja. Tiga orang tsb. dengan meno 
dongkan sendjatanja terus ,,member 
sihkan harta-benda seorang penum- 
pang Tionghoa, pemilik perusahaan 
rokok klembak menjan ,,Daun Ti- 
ga” di Kutoardjo. Uang sedjumiah 
12.344 dirampas dan pakaiannja ..ci 
Tutjuti”. Tiga orang gerembolan ts5 
achirnja tetap turut menumpang bus 
itu sampai di Purworedjo, sedang si 
korban ditinggalkan ditempat waktu 
bus dihentikan. 

PEKALONGAN” 
PERHIMPUNAN KEBUDA- 

JAAN PEKALONGAN. 
Dengan bertempat di pendopo Ka- 

bupaten Pekalongan P.K.P. besok 
pada tanggal 30-31 Djanuari akan 
mengadakan pertemuan dengan di- 
pimpin oleh sdr. R. M. Wirjokusu- 
mo, dimana akan disjahkan Angga- 
ran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga dari Perhimpunan Kebuda- 
jaan Pekalongan. Selain itu dalam 
program ditjantumkan bahwa seha- 
bis rapat akan disadjikan buah usa- 
ha PKP berupa seni tari jg dimainkan 
oleh anak2 sekolah. Perlu diketahui 
bahwa sedjak bulan Nopember 1952 
atas kemurahan Bapak Bupati, Ia- 

  

  pula diikuti oleh orang2 dari RRI 
surakarta.   nja pada langgam Indonesia mo- 

dern. Kerjataan ini adalah tanda 
tihan2 seni tari dapat dilangsungkan 
dipendopo Kabupaten. 
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sudah berumur 77 tahun. Ia ti: 
dak beristeri. ngat beladjar- 

ja sungguh tidak kalah dengan 
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bukan halangan untuk mempunjai 
tjita2 — ialah ,,mendjadi mahasis 
wa universitet”. il 
anang: Uk JL ini R 

. menempuh udjian. Kalau Page 
lus dalam kelima mata peladjaran | 
jang diwadjibkan, ia pasti diteri- 
ma djadi mahasiswa. Ditempuh- 
nja sedjarah modern dan ekono- 
mi, kedua2nja lulus. Tetapi dalam 
3 mata peladjaran lainnja ia gagal. 

Kakek ini djauh dari berputus- 
asas ja sekarang masih djuga ber- 

, tekun beladjar dan bulan depan 
P3. .ta akan menempuh udjian lagi, 
3 ap sepak dapat melaksanakan 

idam2nja, jaitu: mendjadi maha- ! 
f siswa universitet. 

Seperti diketahui, Indonesiapun 
tidak kalah dalam hal ini, Bekas 
bupati Bandung dan bekas anggo- 
ta dewan pertimbangan agung 
kita, Bapak Wiranatakusuma, se- 
karang sudah mendjadi mahasis- 
wa fakultet hukum di Bandung. 

    

    
     

rojek 

»SAMPURAN SIGARA2” 
(rah Asahan di Sumatera Timur, 
Asia, segera akan didjelmakan ol 
industrian jang terbesar di Indo 
tan2 mengenai bahan canan 
Ir. Laoh, penasehat pemerintah 
takan kepada ,,Antara”, bahwa 
tjana untuk mendirikan satu kota 

tsb. NN ana mempunjai pendu 
akan dibangunkan berbagai matj 
badja, industri kimia dan industri 
menurut rentjana 4 tahun dengan 

EN 

Rusia Lebih 
Unggul 

Dalam PN naa 
Angk. Udara 

Angkatan udara Soviet sekarang 
lebih unggul dari pada angkatan 
udara negara2 .Barat, tidak sadja 
dalam djumlahnja tetapi mungkin 
djuga dalam mutunja, 
terangkan hari Sabtu oleh pembuat 
pesawat terbang ,jg paling terkemu- 
ka dari Djermah, jakni Prof. Ernst 
Heinkel. Dalam pertjakapan dengan 
pers dikatakannja, bahwa ia jakin, 
Rusia kini mempunjai lebih banjak 
pesawat dari pada  negara2e Barat 
dan mungkin djuga beberafa model 
pesawat Sovjet adalah sempurna da 
ri pada pesawat Amegika dan Ing: 
gris. ! 

Prof. Heinkel adalah pembuat pe 
sawat2 - pembom Djerman terbaik   

  

4 Malahan, menurut kabar dengan | 4, 'at2 jet jg per i du- 
j sukarela ia ikut Mipebaito 2 top) PE nan 

K 

' . . 2 ) Sial Dalam Djudi- 
—. Untung Dim Tjint 
) Romance Baru Prince Ali Khan Dgn 

N 35 4 ». . . tja 5 . — Gene Tierney? — Rita Djadi Ditjerai 
: , ALI KHAN hari Sabtu menerangkan bahwa ia sial dalam per- 

mainan djudi tetapi beruntung dalam pertjintaan. Dimedja Fomledte 
di Monte Carlo ia terus-menerus kalah beratus-ratus dollar. Tetapi 
ia agaknja tidak pusing kepala dengan kekalahannja itu, karena di- 
sampingnja berdiri bintang film Hollywood terkenal, Gene Tierney. 
Bintang film jg. tjantik itu rupanja djuga tidak tertarik akan keka- lahan pangeran itu, akan tetapi lebih tertarik akan pribadi Ali Khan. 
Di Monte Carlo orang melihat perhubungan antara Ali Khan dgn. 
Gene Tierney ini sedjak pagi hari tahun baru. Mereka berdua 
katanja berhubungan sangat rapat. $ 

Sjarat2 Untuk 
Masuk Arabia 
KEMENTERIAN Agama me 

ngabarkan, bahwa dari kantor ke 
menterian luar negeri Saudi Ara- 
bia diperoleh keterangan, bahwa 
untuk memenuhi permintaan ka 
rantina, telah ditetapkan sjarat2 
bagi orang2 jang datang di Saudi 
Arabia sbb.: 

1. Surat2 keterangan keseha- 
an dimestikan untuk seluruh nega 

g ra dan dibenarkan dari pihak pe 
labuhan tempat keluar. 

: 2. Cholera. Sekalian orang2 jg. 
datang dari seluruh negara, di- 
mestikan mempunjai ..Surat kete- 

, rangan” anti Cholera, jang me- 
, nundjukkan, bahwa mereka te- 

hah diberi 2 suntikan jang beran- 
tara tak lebih 6 hari atau 1 sun- 
tikan.jang mengandung tak ku- 

j rang 8.000-000.000. unit. Aturan 
samapai berlakunja surat ketera- 

| ngan-ini dari 6 hari sampai & bu- 
lan. 

3. Yellow Fever. Mereka jang 
, datangnja dari tempat2 jang tim- 

bul penjakit yellow fever, dimes- 
tikan mempunjai surat keterangan 
ini sampai 6 tahun. 

4. Small Pox. Mereka jang da- 
tangnja dari seluruh negeri dimes 
tikan mempunjai surat keterangan 
suntikan anti-smail pox. Sampai 
berlakunja surat keterangan ini 
dari 4 hari sampai 3 tahun. 

Karena Ber- 
buat Buruk 

Korps2 Darurat Polisi Pili- 
pina Dilutjuti 

KOMANDAN angkatan ber- 
sendjata PiMpina, djendral Calix- 
to Dugue, telah mengeluarkan pe 
rintah supaja semua barisan2 pe 
ngawal, korps2 darurat polisi dan 
organisasi2 pembantu polisi lain 
nja segera dibubarkan dan dilatju 
ti sendjatanja. : 

Perintah ini dikeluarkan sete- 
lah pada hari Djum'at. menteri 
pertahanan ” Ramon Magsaysay 
menerangkan, bahwa poli 
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Tengah telah menggunakan ke- 
kuasaannja untuk kepentingan jg 
buruk. Jang mendjadi korban me 
reka itu kebanjakan ialah pemi- 
Iik2 tanah dan kaum tani. 

Djendral Dugue menerangkan, 
bahwa tindakan ini perlu diambil 
akibat tindakan dari organisasi2 
darurat itu, jang sangat ditakut 
oleh penduduk kampung lebih 
daripada kaum komunis. 

mn 0 

  

UPATIARA PENOBATAN 
RATU ELIZABETH DIMUKA 

Pe TELEVISI. 
- Pada hari Sabtu di Eindhoven te 
lah diumumkan lagi keterangan2 ba- 
ru tentang penjiaran upatjara peno- 
batan ratu Blisabeth-dari Inggris di 
muka tjorong radio pada tanggal 2 

.. Djuni. Serangkaian setasiun? televi- 
«si akan menjiarkan upatjara tsb sam 

|. pai ke Perantjis, Belgia, Nederland, 
... Djerman Barat dan mungkin djuga 

“ke Denmark dan Swedia. Suatu ske 
ma tentang hal ini sekarang sedang 
direntjanakan dengan bekerdja sama      

  

  
inja perempuan jg didapatnja 

Rita Hayworth, ia lebih tjinta 
pada lajar putih 

Sementara itu hari Sabtu, Rita 
Hayworth, istri pangeran Ali Khan 
telah tiba di Nevada. Ia menerang: 
kan lebih suka mendjadi bintang 
film daripada istri Ali Khan. 

Ia segera akan melandjutkan uru 
san pertjeraiannja dengan Ali Khan 
Rita Hayworth disertai oleh anak- 

dari 
perkawinan dengan Ali Khan. Ia 
menerangkan — harapannja, bahwa 
'pertjeraiannja itu akan selesai hari 
Senen kemaren. Permintaan bertje- 
rai itu telah diadjukannja sedjak ta 
hun 1951. Kemudian ia berdamai 
lagi dengan Ali Khan, tetapi belaka 
ngan berpisah lagi. Katanja ia tidak 

karena pangeran itu 'gemar berdjudi 
dan mempunjai sifat2 lain jg tidak 

oli Idisukainja. 

si sementara di propinsi Luzon | Dikabarkan bahwa pengatjara2 da 
ri kedua belah fihak telah setudju, 
bahwa Ali Khan setiap  tahunnja 
jakan membajar antara 30 dan 50 
Iribu dolar untuk biaja pendidikan 
Yasmin jg baru umur 3 tahun itu. 

f 

Sabotase K.A. 
Di USA 2 

Pembesar2 kereta api di Amerika 
hari Minggu melakukan. pemeriksa- 
an-atas suatu peristiwa jg telah ter: 
djadi untuk" kedua kalinja dan di 
duga Dgn sabotase pada dja- 
lan keref& api didekat ' Walamazoo 
di Michigan, dimana sepotong rel 
kereta api diketemukan terletak di 
atas rel.- Kereta api tjepat dari Chi- 
cagao ke Montreal menubruk ba: 
tang rel itu ketika melewati tempat 
tsb., dengan tiada terdjadi ketjelaka 
an. Peristiwa ini telah terdjadi dua 
kali, hanja dalam beberapa hari. 
Pada hari Djumat kereta api New 
York-Boston mengalami  kedjadian 

  

  Gengan BBC. 

3 us 

| 
f 

  

jg serupa. 

demikian di 

sud untuk membangunkan 

dapat hidup rukun dengan Ali Khan, | 

Asahan 1 

|Pembangunan Kota Industri #Dekat Medan—2|| 
(Mie Terdjun Akan Merupakan Sumber T 

klektris: Jang Hebat—5 Negara Asing Siap 
Menanam Modal 

  

dan ,,Sampuran Hari 
air2 terdjun jang tere 

ch pemerintah sebagai 
nesia, untuk memet 
dan pengangguran 
mengenai ,,projek 
pemerintah telah 1 
jang baru disekitar 

duk sebesar 50.000 
am industri, diantaranja 
aluminium, jang akan 

  

beaja Rp. 500.000.000.— 1 

Didjelaskannja industri2 tsb. sa- 
ngat penting bagi pembangunan In- 
donesia. Rabuk synthetis, berguna 
sekali bahan pemupuk tanah. Dgn. 
adanja pupuk jg murah, pemerintah 

pat dikerdjakan lebih intensief oleh 
kaum tani sehingga dengan begitu 
Indonesia dapat kelak menutup ke- 
perluannja akan bahan makanan, se 
hingga dimasa jg akan datang tidak 
lah perlu lagi dihamburkan devisen 
guna pembeli beras dari luar negeri, 
Adanja industri badja di Indonesia 
dianggap Laoh sangat “perlu bagi 
pembangunan di Indonesia. Begitu 
djuga alluminium merupakan ba- 
han jg berguna sekali. Perlu diketa- 
hui, didaerah Asahan Selatan terda 
pat bidji2 besi dan alluminium. 

10.000 buruh baru. 
Kata Laoh, menurut rangkaan 

Lk. 10.000 buruh akan bisa be 
kerdja pada perindustrian tsb., jg 
tentu akan merupakan satu dja. 
lan untuk memetjahkan pula soal 
pengangguran. Ahli2 akan dida- 
tangkan dari luar negeri. Perin- 
dustrian jang akan dibangkitkan 
disekitar air2 terdjun Asahan itu, 
adalah perusahaan kepunjaan pe 
merintah, tetapi bersifat partike- 
lir (private interprise but govern- 
ments owned). Lima negara asing, 
demikian Laoh, telah menjatakan 
keinginannja, kalau boleh dapat 
memasukkan  modalnja untuk 
projek Asahan” ini, setelahnja 
mempeladjari adanja kemungki- 
2. jang sangat besar kemudian 

ari. 

Menurut Laoh, air2 terdjun itu 
mempunjai kekuatan lebih dari 1 
djuta PK. Dari ini 155.000 PK 
akan dipergunakan untuk meng 
hidupkan industri2 tsb., sedang 
kan jang 850.000 PK lagi terse 
dia untuk rentjana elektrifikasi 
di Sumatera Utara, jang pekerdja | 
annja akan dirampungkan, sele 
sainja plan perindustrian ini. Me 
nurut Laoh, keuntungan jg njata 
dengan mempergunakan air2 ter 
djua itu untuk membangkitkan 
tenaga listrik, karena tenaga mo 
dal listrik dengan begitu bisa di 
dapat dengan murah, jaitu hanja 
diantara 2 sampai 4 sen per 
KWH. Oleh Laoh, murahnja har | 
ga listrik dengan memakai air! 
terdjun sebagai saluran dibanding 
kannja ketika pemerintah bermak 

satu 
perindustrian caustic soda di Su 
rabaja, dimana untuk tenaga lis 
trik jang diperlukan, pemerintah 
harus membajar 13 sen untuk 
satu KWH. 

Dapat dikabarkan pula, karena 
daerah Asahan kaja akan bahan2 
besi dan alluminium, maka bahan 
bahan jg diperlukan untuk melan 
tjarkan perindustrian jang diran- 
tjang itu, tidak perlu didatang- 
kan dari luar negeri. Pekerdjaan2 
untuk merampungkan projek2 
Asahan ini akan dimulai dalam 
tahun ini djuga. 

Ir. Laoh, jg tiba dari Palembang 
Idi Medan 22 Djanuari jg lalu, teru- 
tama mempunjai tugas, mempeladja 
ri peta keadaan bumi didaerah itu, 
sambil djuga mempeladjari kemung 
Ikinan tjara jg sebaik2nja dari peng- 
angkutan hasil2 perindustrian . itu 
nanti, apakah diangkut liwat sungei 
Asahan atau lebih baik via daratan. 

Hari Sabtu jg lalu Laoh, didepan 
orang terkemuka di Medan tt 
memberikan pula tjeramah  menge- 
nai ,,Tjita2 pembangunan  Indone- 
sia,” sambil mempertundjukkan pi- 
lem .,Tennesee Valley. Authority” 

'satu pilem jg menggambarkan “pem 
bangunan di Amerika Serikat, jg se 
bagai telah dikabarkan telah per- 
nah diputar di Palembang. 
Sebelum ke Medan, di Palembang 

Ir. Laoh telah melakukan pemerik- 
saan mengenai situasi tanah didae- 
rah Lebak di Sumatera Selatan. 
Daerah Lebak ini luasnja 15.000 
ha, terdiri dari rawa2 dan terletak 
diantara sungei Musi dan Ogan. 
Oleh pemerintah daerah itu dimak- 
sudkan untuk didjadikan daerah be 
ras, dan untuk ini Laoh mempela- 
djari, soal2 bagaimana tjaranja 
mengairi daerah itu pada musim ke 

: 8, An Fi 

ngit Didekat 
Songtraly 

DALAM gerakan pasukan2 
Vietnam Perantjis, jang dapat di 
sebut sebagai fase ke-2 dari ope- 
rasi ”Artois” disebelah Selatan 
delta sungai Merah pihak Ho te- 
lah menderita kerugian 100 orang 
tewas dan 25 orang tertawan. Ge 
rakan ini telah dimulai oleh pasu 
kan2 Vietnam-Perantjis dengan 
penjeberangan sungai Merah di 
Songtraly, 10 km Timur Laut 
Thaibinh. Dalam pertempuran se 
ngit beberapa ratus meter sebelah 
Utara Songtraly infanteri pihak 
Perantjis mendapat bantuan tank2 
dan artileri angkatan laut. Kira2 
2 kompi pihak Ho telah dapat di 
tjeraiberaikan. 

Selandjutnja  diwartakan bahwa 
kerugian dipihak  Vietnam-Perantjis 
hanja ketjil. Sementara itu dari Ma- 
nila diwartakan bahwa sebuah ka- 
pal meriam angkatan laut Perantjis, 

|besar 250 ton, pada malam Sabtu 
| telah sampai di Manila dalam perla 
jaran menudju Saigon. Kapal ini sa 
'Tah satu dari sedjumlah kapal2 A.S., 
.ig diberikan kepada - Perantjis dan 
.telah diserahkan kepada Perantjis 
baru2 ini di Seattle. (AFP). 

  
    

naga 

mengharapkan tanah2 pertanian da-| 

telah 

Pertempuran Se-| 

  

  

        

   
   
    

   

  

   
     

   

  

"Gambar kenang2an djenderal yan Fleet (kanan) 
front terdepan di Korea.. Sebelah kiri adalah djenderal Hoyt S-. Van- 

denberg, “kepala staf “angkatan udara Amerika waktu jang belakangan 
ini, baru2 “ini “menindjau keadaan medan perang Korea. Sebagaimana 
(diketahui kini yan Fleet dipanggil kembali ke Amerika untuk memangku 

Du Tdjabatan lainnja dalam dinas militer. 

     
waktu mengundjungi 

  

tadi. 

Churchill sendiri boleh djadi tak 
akan pergi ke Amerika pada waktu 
itu dan mungkin dikemudian hari, 
bila timbul hal2 jg hendak dibitjara 
kan oleh Churchill dengan Eisen- 
hower. Dalam rentjana itu hendak 
diusulkan “suatu politik bersama 
untuk mengatasi .kekurangan dollar 
dengan memperluas perdagangan 
dunia dengan djalan menstabilisir 
pembelian? .serta harga2 “.bahan2 
mentah dan sedikit  demi-sedikit 
menghapuskan pembatasan? pereda 
ran uang dalam daerah sterling. 

"Kota Kurang 

Sehat ? 
Kematian Baji Lebih Ba- 
njak Dikota Daripada 

| Didesa 

NEGARA2 jang mempunjai 
prosentase tinggi penduduk kota, 
rata2 mempunjai angka kematian 

  

baji jang lebih rendah dari pada 
negara2 jang prosentase tinggi 
penduduknja terdapat pada pen 
duduk didaerah2 pedalaman, de 
mikian pengumuman buku tahu 
nan tjatatan penduduk dari Perse 
rikatan Bangsa2 jang dikeluarkan 
hari Sabtu, untuk tahun 1952. 

“Angka2 jang termuat didalamnja 
mengenai kelahiran kanak2-. dalam 
suatu tahun penanggalan tersendiri 
sehingga dengan demikian tidak me- 
njangkut anak2 jan berumur lebih 
dari satu tahun. Ternjata dari buku 
tahunan PBB. itu bahwa dalam ta- 
hun 1950, lima per enam dari ne- 
gara-negara jang sedikitnja 5076 ter- 
diri atas daerah pedalaman, mem- 
punjai angka kematian baji rata2 le- 
bih rendah dari 50 dari setiap 1000 
baji jang dilahirkan hidup. Dua per- 
tiga. dari negara2 jang tergolong 
mempunjai daerah pedalaman ku- 
rang dari 4076, ternjata mempunjai 
angka kematian baji rata2 75 atau 
lebih dari 100 baji jang lahir hidup. 

Djumahat siang jl. telah kembali 
kenegeri Belanda kapten udara Ne- 

derlandse, Militaire  Missie, - van 
Nieuwpoort, diantara anggota2 Mis- 

sie tsb. dan beberapa opsir-AURI, 

sampai dilapangan udara Kemajor- 
an. Gambar: Kapten van Nieuw- 

poort ditengah2 pakai badju putih. 

Duduk  dikanannja - Mr. Wireste 

Amerikaanse adviseur. dari AURI, 
dan dikirinja adalah kapten Karno 

Saingan Bebas 
Diandjurkan Sebagai Dasar Pererat 
Kerdjasama Ekonomi USA-Eropa. 

... Ingeris 
— RENTJANA DJANGKA pandjang untuk mempererat kerdja 

sama dalam lapangan ekonomi antara pemerintah Amerika dan ne 
geri2 Commonwealth Inggris serta Eropa Barat akan dikemuka 
kan kepada Washington oleh menteri keuangan Inggris, R. A. Butt 
ler, pada achir bulan jad., demikian kata 
Minggu. Perintjian rentjana tsb. jg ..utk i 
kan antara P.M. Winston Churchill dan presiden Dwight Eisen- 
hower dengan tjepat hendak diselesaikan dalam rundingan antara 
negeri2 Commonwealth dan negeri2 Eropa Barat, 

kalangan tinggi hari 
sementara telah dibitjara- 

kata kalangan 

bebas. 
Selandjutnja kalangan tadi kata- 

kan, bahwa rentjana tsb. akan ber- 
dasarkan pokok sbb: 1. supaja Ame 
rika 

luar negeri bersaingan di pasar2 da 
lam negeri di Amerika dengan dja 
ngan mengadakan halangan? jg di 
buat2:, 2. supaja Amerika mengada- 
kan pembelian2 bahan mentah setja 
ra tetap berturut2 dengan harga2 ig 
pantas serta tetap pula untuk dapat 
membantu kesetimbangan dalam 
perdagangan internasional dan mem 

batasi naik-turunnja harga2:, 3. su- 
paja Amerika memperbesar penana 
man modal dollarnja di daerah2 bu 
kan-dollar, dilakukan oleh pemerin- 
tah serta pihak partikelirs 4. supaja 
Inggris dan daerah sterling berusa- 
ha bertingkat2. kearah peredaran 
uang lebih bebas dengan menjelaras 
kan konvertibilitet pound sedikit de 
mi sedikit: 5. para penanam. modal 
baru supaja diberi hak untuk mena 
rik cannja. serta  dividend- 
nja dalam dollar: 6. supaja pindja- 
man2 serta tundjangan2? 
hendak diberikan djangan 
sjarat2 bagi sepemindjam  supaja 
membeli barang2 dari pihak kridi-' 
tor, agar negeri2 lainnja djuga men 
dapat kesempatan sama untuk ber- 
saing mengenai tawaran? Amerika. 

(U.P.. 

300 Tawanan Dje- 

pang di RRT? ' 
SEBUAH delegasi Mjepung jg 

dipimpin oleh ketua Palang Me 
rah Djepang, Tatsugu Shimazu, 
telah mengadakan persiapan2 ig 
terachir untuk berangkat ke Pe 
king malam Senen, merunding- 
kan soal pengembalian Ik. 30.006 
bekas tawanan perang  Djepang 
jang kini masih di RRT. 

Delegasi jang terdiri dari 11 
orang itu akan berangkat djam 11 
malam Senen menudju Hongkong 
dengan pesawat udara dari kong 

disertai 

si penerbangan Inggris. Dua ang 
gota lainnja, bila mendapat idjin 
dari pemerintah Djepang akan be 
rangkat esok harinja. 
Kedua orang 'itu jalah Tomi Ko- 

ra serta pembantunja, jg tahun jl 
dengan diam2 telah pergi ke Mos- 
kow dan Tomi adalah anggota par- 
lemen. Menteri luar negeri Djepang, 
Katzuo Okazaki, tak mau memberi 
paspor kepadanja.. Tt 4 

Delegasi tsb. akan sampai di Kan- 
ton djam 5 Selasa sore dan selan-   

Barka dari technische dienst AURI. 

PEMERINTAH R.R.T.  hen 

dak merobah lagu kebangsaannja 
Mars Gerilja” jang berasal dari 

zaman peperangan. melawan pen 
dudukan Djepang dan akan meng 
gantikannja dengan sebuah lagu 
jang masih akan dirubah, demiki 
an menurut kantor-berita Tiong 
kok nasionalis C.N.A. dar: Tai- 

| peh. Mars Gerilja” telah disah 
kan tiga tahun oleh ,,dewan per 

  djutnja menudju Peking.  Pemerin- 

|pal ,,Mariolla”, 
'pai di tempat jg ditudju. Sebagai di 

M engand jurkan saingan 

membolehkan barang? daril 

dollar igf 

'purnaan kedudukan hukum 

Tanggung Menang .... 
IHassibi Jakin Pengadilan2 Eropa Akan Benar 

. kan Tuntutan Iran 

AHLI MINJAK Iran, Hussein Hassibi, hari Minggu katakan 
dalam madjelis rendah kejakinanoja, bila kapal minjak ,Miriella” 
dengan muatan minjaknja telah sampai di tempat jg ditudju dari 
Abadan, maka pengadilan2 di Eropa dalam putusannja mengenai 

telah 

  

co mengadakan nasionalisasi atas 

'lperkara tsb. akan menjokong Iran. Setelah Hassibi menuduh lagi, 
Ibahwa pemerintah Inggris 

(| dalam perkara pemeriksaan kapal minjak ,,Rose Mary” di 
belakangan ini, di-ingatkannja, 

memaksakan pendirian Inggris 
Aden 

bahwa diwaktu pemerintah Mexi 
industri minjaknja, pengadilan2 

|di Nederland dan Belgia menolaksemua tuntutan2 bekas kongsi2 
|| minjak Mexico supaja dilakukan 

| merintah Mexico. 

| Sebelum pernjataan Hassibi itu 
'Ididapat kabar, direktur dari kongsi 
minjak Italia ',,Supor”,. M. Morti- 
laro, telah mengatakan kepada per- 

dana menteri Iran, Mohammad 
MoSsadegh, bahwa pemerintah Ita- 
lia sedang mempertimbangkan utk. 
mensita minjak jg dibawa oleh ka- 

bila kapal tsb. sam- 

ketahui kongsi tsb. adalah pemilik 
kapal tadi, jg baru2 ini telah berang 
kat dari Abadan dengan muatan mi 
njak mentah. 

Selain itu didapat kabar pula, bah 
wa Mossadegh djuga telah meneri- 
ma direktur dari kongsi minjak Ita- 
lia lainnja ,,Epim”, Count Dela 
Zonca.. Mereka membitjarakan soal 
pembaharuan kontrak jg telah di 
buat antara kongsi tsb. dan peme: 
rintah Iran, jg akan berachir pada 
pertengahan bulan Pebruari jad. 
Epim adalah pemilik dari kapal mi- 
njak Rose Mary, jg ditahun jl. te- 
lah mengangkut, minjak dari Iran 
dan disita oleh Inggris di Aden. 

Sebuah komisi parlemen jg terdi- 
ri dari 7 anggota telah dibentuk utk. 
menghilangkan selisih paham anta- 
ra perdana menteri Mossadegh dan 
Kashani, ketua madjelis rendah 
Iran, demikian diumumkan hari 
Minggu. Sebagai diketahui Kashani 
ig djuga mendjadi pemimpin gera- 
kan agama Iran baru2 ini menen- 
tang keras diperpandjangnja kekua- 
saan #timewa | Mossadegh dengan 
satu tahun. 

Undang2 
- Pertahanan 
Diminta Supaja Didahu- 

lukan ? 
SEKSI PERTAHANAN Parle 

men hari ini akan mengadakan 
rapat-kerdja dengan Menteri Per 
tahanan ad interim. Kabarnja jg 
akan dibitjarakan a.l. ialah me 
ngenai masalah sampai dimana 
adanja kemungkinan untuk me 
ngadakan undang2 pokok pertaha 
nan. Sebagaimana diketahui, per 
bedaan paham antara Seksi Perta 
hanan dan Pemerintah pada keti 
ka menghadapi 4 rentjana undang 
undang ketentaraan jang ketika 
itu diadjukan oleh Menteri Perta 
hanan Hamengku Buwono, ialah, 
bahwa Seksi Pertahanan ketika j 

i disusunnja dulu ' 
rentjana undang2 pokok pertaha | 
nan, baru diadakan undang2 ke : 

itu me) : 

2 2 
tentaraan ja jang bersendi 
atas undang2 pokok tsb. 

Sebaliknja Pemerintah ketika 
itu berpendapat, bahwa 4 rentja 

ina undang2 ketentaraan jang di- 
adjukan itu adalah mengenai ma 
teri jang bisa diatur terlebih dulu 
dari pada pokok2 pertahanan jg 
harus ditentukan oleh unding2 
pokok. Sebagaimana telah kita 
siarkan, 4 rentjana undang2 ke- 
tentaraan itu ialah tentang: pene 
rimaan anggauta tentara sukare- 
la, 2. perlakuan terhadap anggau | 
ta A.P. jang diperhentikan, kewa 
djiban untuk sementara tetap da 
lam dinas ketentaraan dan penjem 

ang 
gauta A.P. Perubahan2 jang ke 
mudian diadakan oleh Pemerin- 
tah terhadap rentjana2 wundang2 
tsb., menurut pendapat Seksi Per 
tahanan tidak mengenai soal2 jg 
prinsipil. 

PENANGKAPAN2 DI TUNISIA 
Polisi Perantjis di Tunis telah 

imenangkap 7 orang Tunisia atas 
tuduhan telah menghasut orang2 
untuk melempari tram2 dan mo- 
bil2 dengan batu, demikian dika- 
barkan di Tunis pada hari Saptu. 
Tudjuh orang tersebut katanja se 
muanja anggota Partai Neo-Des- 
tour. 

  

tsb. berharap pengiriman kembali 
bekas tawanan perang Djepang rom 
bongan jg pertama hendaknja telah 
dapat dimulai kira2 bulan Maret   tah Djepang serta anggota2 delegasi 

& 

wakilan politik nasional” di Pe 
king sebagai lagu kebangsaan 
R.R.T, Menurut berita tsb. ada 
alasan bagi pemerintah di Peking 
untuk merobah lagu kebangsaan 
sekarang. Alasan pertama ialah 
karena kalimat ,,Membangun tem 
bok raksasa dengan daging dari 
darah kami” sedikit banjak men 
dirikan bulu-roma diantara serda 
du2 Tionghoa jang bertempur di 
Korea, 

jg akan datang. (U.P.). 

  

Lagu Kebangsaan RRT Akan Diroba 
. “Alasan jang kedua ialah, bah 
wa penasehat2 Rusia di Korea 
telah menjatakan kurang puas de 
ngan kalimat ,,Bangsa Tionghoa . 
sudah tiba pada saat2 jang paling 
genting”.  Fihak Rusia  katanja 
menganggap kalimat ini  terlam 

'pau bersifat ,.nasionalistis” bagi 
politik Kominform. 

Berhubung dengan alasan2 tsb. 
menurut kantor-berita “Tiongkok 

Ce
 

  

tindakan2 hukum terhadap pe 

Mobil ,Tatra" 
Mobil Baru Keluaran 
Tjeko Tak Usah Pen- 

dingin Air 

KEMARIN DULU telah dia- 
dakan perdjalanan  pertjobaan 
Djakarta—Puntjak  pulang-pergi 
oleh 5 buah mobil ,,Tatra”, pro- 
duksi paberik Tatra di Tjekoslo- 
wakia, jang pertama kalinja ma- 
suk Indonesia. Perdjalanan pertjo 
baan ini di-ikuti oleh pers dan 
serta pula Konsol Djenderal Tje- 
koslowakia Dr. Jaroslav Kvachek 
beserta isteri dan beberapa ang- 
gota stafnja. Biarpun mobil2 itu 
belum di-,inrijden”, perdjalanan 
pertjobaan jang telah ditempuh 
sampai Puntjak itu dapat dikata- 
kan berhasil, dalam kelantjaran 
dijalan naik maupun turunnja dan 
stabiliteitnja dalam djalan tjepat 
diatas djalan basahpun. 

Beda dari mobil2 kebanjakan, mo- 
tor mobil ,,Tatra” ini berada dibe- 
lakang, sedang tempat barang dile- 
pan dan pendinginan mesin “ tidak 
dengan menggunakan air tapi deng- 
an udara (air-cooled engine).  Ke- 
kuatannja 52 PK, kketjepatan rata2 
130 sedjam dengan pemakaian ben- 
sin 11 liter untuk 100 km. 

Menurut pihak konsulat Tjekoslo- 
wakia, kini sedang dalam perdjalan- 
an sebuah traktor buatan Tjekoslo- 
wakia ke Indonesia. Traktor jang 
akan datang ini adalah traktor un- 
tuk pertanian dan didatangkan ke 
Indonesia masih hanja sebagai tjon- 
toh. Pihak konsulat sedang meng 
usahakan terselenggaranja perdaga- 
ngan traktor2 dan mesin? pertanian 
lainnja dengan pihak Indonesia. 
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Dalam 
pt. 4. Li 

15 Detik 
Pesawat2 Russia Bisa 
Sampai Di Djepang 

  

DARI SUMBER jang lajak me 
ngetahui pada hari Minggu diper 
oleh keterangan, bahwa Rusia de 
wasa ini telah menjediakan suatu 
angkatan udara pembom jg dalam 
waktu hanja beberapa detik bisa 
sampai di Djepang dan bahwa pe 
sawat2 pembom jang tergabung 
dalam angkatan ini sanggup mem 
bawa bom2 dari bentuk jang pa 
ling berat dan mungkin pula da 
pat membawa bom2 atom. Pesa 
wat2 tsb. dapat mentjapai ketje 
patan 600 mil sedjam dan ber- 
pangkalan disalah sebuah pulau 
Rusia di Kurillen. Dari pangka- 
lan ini pesawat2 pembom Rusia 
itu bisa sampai di Djepang dalam 
waktu 15 sampai 25 detik, : 

Penerbang2 . dan instatasi2 ra- 
dar Amerika telah melihat pesa- 
wat2 terbang jang dikenal sebagai 
pesawat2 type 11-28, demikian di- 
terangkan oleh seorang djurubi- 
tjara dari angkatan udara Ameri- 
ka di Tokio. Sementara itu djuru- 
bitjara tersebut tidak bersedia 
memberikan detail2 selandjutnja. 
(GP 

Aturan? Mobi- 
lisasi Mesir 

Pada hari Minggu di Kairo telah 
diumumkan sebuah - maklumat jang 
memuat peraturan2 pelaksanaan mo 
bilisasi umum apabila dikeluarkan 
pengumuman «perang. Berdasarkan 
maklumat tsb. maka apabila di- 

umumkan mobilisasi umum sentua 
opsir2 tjadangan akan dipanggil se- 
dangkan orang2 jg bekerdja pada 
djawatan2. pemerintahan dan perusa 
haan2 jg penting untuk pertahanan 
nasional diwadjibkan tinggal “dalam 
djabatan mereka “masing2. Selan- 
djutnja menteri peperangan diberi 
kekuasaan untuk menuntut  penjera 
han bahan2 “ mentah, minjak, ba- 
han2 makanan dan alat2 pengang- 
kutan. 

Warganegara2 jg berasal dari rie- 
gara2 dengan mana telah diputus- 
kan hubungan2 diplomasi diwadjib- 
kan untuk melaporkan diri kepada 
ig berwadjib dalam waktu tiga hari 
sesudah diumumkan mobilisasi 
umum, demikian maklumat tsb.   

  

Kleet Nep uk Dada 
Tentara Korea SIt. Sanggup Kalahkan 

Utara — Katanja 
DJENDERAL Van Fleet, panglima tentara ke-8 jang tak lama 

lagi akan mengundurkan diri, mengatakan pada hari Minggu, bah- 
wa tentara Korea Selatan jang baru dibentuk dan diperlengkapi akan 
sanggup mengalahkan tentara Korea Utara, djika semua pasukan2 
asing (PBB dan Tionghoa) ditarik kembali. 
dalam konperensi pers dimarkas 

merupakan ,,musuh dunia”. 

Expeditie 
Hutan Irian 
MENURUT harian ,,het Va- 

derland”, -J. R. Meyer Ranneft, 
kontrolir wilajah Danau Wessel 
di Irian Barat, ketika berpidato 
didepan Perhimpunan  Pembojo- 
ngan Rakjat Belanda di Amster 
dam ke Irian Barat, mengatakan, 
bahwa expedisi jang dipimpinnja 
terdjadi dari 3 orang Belanda, 1 
orang Amerika dan 55 orang te 
naga kasar dengan maksud meme 
riksa, apakah wilajah Danau Ba- 
liem dapat didiami, dan apakah 
tempat jang lajak untuk lapa- 
ngan terbang dan tempat mendja 
tuhkan barang2 dari pesawat ter 
bang. Dikatakannja, bahwa didae 
rah itu tidak ada tanah jang baik 
untuk lapangan terbang, melain 
kan baik tempat mendjatuhkan 
barang. 
Selandjutnja Meyer Ranneft mene 

rangkan, bahwa dari sekarang perlu 
penduduk Irian dilindungi dari aki- 
bat2 kolonisasi dibelakang hari, su 
paja nanti ada perhubungan jg har- 
monis antara pihak Belanda dan pi 
hak penduduk Irian. 

Didaerah itu banjak jg harus di 
kerdjakan, Diantara 1 djuta pendu 
duk Irian, hanja 250.000 jg sudah 
dihitung. ' Dan kini kira2 . 10.000 
orang Belanda jg diam di Irian Ba- 
rat, kata Meyer Ranneft. Demikian 
dikawatkan oleh ,,Antara” di Am- 
sterdam. 

  

155 DIUTA DOLLAR DIMA- 
KAN API 

Sebuah paberik karton seharga 
1.500.000 doilar telah mendjadi 
abu ketika pada hari Saptu terdja 
di kebakaran besar di Philadel- 
phia, jang djuga  mengantjam 
akan “menelan” daerah industri 

|lainnja jang meliputi modal tidak 
kurang dari 25 djuta dollar. 

Polisi dan agen2 djawatan raha   
sia Amerika Serikat segera meng 
adakan penjelidikan terhadap ke- 
.mungkinan adanja sabotase atau- 
|pun pembakaran dengan  senga- 
| dja. 1 

h? 
nasionalis dari fihak Kremlin 

lah diadakan tekanan2 sehingga 
Mao Tse Tung terpaksa menga 

lah. Achirnja diberitakan, bahwa 
lagu kebangsaan baru RRT akan 
digubah oleh wakil perdana men 
teri Kuo Mo Jo, akan tetapi se 
belum itu diresmikan harus lebih 
dahulu diadjukan dalam dewan 
perwakilah untuk memperoleh 
persetudjuannja. (C.N.A.) 

te 

Dalam keterangannja 
besar tentara ke-8, Van FEleet se- 

landjutnja mengatakan, bahwa pasukan2 Korea Utara tidak akan 
merupakan antjaman terhadap pasukan2 Korea Selatan. ' 

Dikatakannja pula, bahwa PBB harus lebih banjak lagi membe- 
rikan bantuannja dalam peperangan melawan komunisme, jang 

Djenderal James yan Fleet 

Seterusnja, djenderal Van Fleet 
mengatakan, bahwa 'ia bermaksud 
hendak memberikan beberapa an- 
djuran kepada presiden Eisenhower 
mengenai hari kemudian Korea, te 
tapi ia tak bersedia memberi kecte- 
rangan tentang isi andjuran itu. Di- 
katakannja, bahwa ia akan membe- 
rikan Taporannja kepada Eisenhower 
segera setelah ia tiba kembali di 
Amerika Serikat. d3 

Tentang berita2 bahwa kepadanja 
telah diberikan tawaran djabatan pe- 
nasehat militer, Van Fleet menjata- 
kan, bahwa ia tak tabu menahu. 

Serangan infanteri PBB di 
pukul mundur, 

Seterusnja diwartakan, bahwa pa- 
sukan2 infanteri PBB hari Minggu 
melakukan serangan jang terbesar 
sedjak 14 Oktober jl. terhadap suatu 
bukit jang penting di front Barat, 
tetapi serangan ini dipukul mundur 

Pyongyang malam Minggu membe- 
ritakan, demikian A.F.P. dari To- 
kio, bahwa S5 dari pada pesawat2 
B-29 jang malam Sabtu melakukan 
pemboman di-atas Pyongyang, telah 
ditembak djatuh. PesdWat2 itu telah 
mendjatuhkan — berafus-ratus bom 
dengan akibat banjak penduduk si- 
pil tewas, demikian siaran radio ter- 
sebut jang terdengar di Tokio. (An- 
tara-UP), 

  

  
Wabah Malaria 

Di Afrika 

Wabah malaria terbesar selama 
20 tahun belakangan ini telah ber 
djangkit di Zululand (propinsi Na 
tai), demikian didapat kabar daxi 
daerah tsb. malam Senen, Tiap 
harinja 40 penduduk bangsa Exo 
pa dan Afrika terpaksa diangkut 
ke rumah2 sakit, karena dihing- 
gapi penjakit malaria. Hingga   kini oyang2 jang tewas, kurcna 

penjakit itu, tidak banjak, 

  

N 
| 

oleh pasukan2 Korea Utara. Radio ' 
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Ta us Pa 5 Buatan Unilever 

LELANG KAJU 2 u aa 
Pada hari SELASA Tgl. 10 PEBRUARI 1953 akan di- ti — | 1 ag 

adakan lelang besar untuk umum, berupa kaju | Pn aan — jl & djati pertukangan/bakar dari daerah hutan Telawa ( bed Tara ORENG bawal dan Gundih, jang terletak dipenimbunan2: 8 A wakai, 4 

Telawa 1/Il, Karangsono, Djambean, 2 TN SI EN ra 2 RA DAN at Ki 
raden Pahimanalan: Ti PENGANTIN BARU JANG PENUH Fpp3 NANI BELUM BERPENGALAMAN, KINI PlyE”1 /BUNYA MENGERTI DUDUKNYA MIER “SUNGGUH 0JEMPOL M. sA , 

. dan Monggot. OT euanae nana an Sa Ma MINJAK GOR 
2 : 2 3 £ g 4 Pa ( / : Lelang dimulai djam 10 pagi, bertempat di ge- , 4 ! 4 

dung ,CHUNG HWA TSUNG HUI di Jogjakarta. 5 
Daftar papling dapat diminta di kantor2 daerah ketongapean 

hutan Gundih, Telawa, Surakarta, Tm/Brt., Jogja- en mak - 
karta, Banjumas Tm/Brt., Inspeksi Kehutanan bp. I Tn 3 HN i di Bandung dan bg. II di Semarang. Tana amar Gea 2 Pe ma 5 5 

Ma cb Advertentie Selamat, Tahun Baru IMLIK LELANG PERSEEL 
  HARGA menurut tjonto   

Buatan : 

  

Baru terima : 

KOMFOR -KOMFOR 
Toko ,SRIKANDI" 

     

     
    

| TJIA HOK KHIE 
Bi dengan Keluarga 

GERMANY, U.S.A., HONGKONG. 
Tailor &£ Modiste 

| 1 Tjiagwee 2504. 

Silahkan kirim mulai 

  

BODJONG 66A — Telp. 764 

BALI Ian , “ 

| Dj, Mataram 399 — Semarang. 
| | 

Penutupan untuk advertentie Selamat Tahun 
Baru tgl. 10 Pebruari 1953. “ 

dibawah: 

Ukuran 1 X 20 mm. Rp. 10,-— 

Ukuran 2X 20 mm. Rp. 20,— 

sekarang.   
  

  

  

  

     
“aan Pe man 0... PIRINGAN HITAM Dr. Paryana ngumu 

8 » « Suryadipura || 
Lagu2 Kerontjong dan Barat. Kalisari 22 — NE 
Persediaan Pan: silahkan tilpun Tn Ka Wi NO. 1/ 1953, datang lebih dahulu di : p i 

Toko ..Plastie« 
KRANGGAN TIMUR 77 

SEMARANG. 

baka 

    

Dokter R. V. SOEDJITO 
Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 

wanita bersalin Menolong 

dan Praktek 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7 — 9.30 

djam 4.30 — 6.30 sore 

: Bertempat tinggal: 

        

Ka 

  

Praktijk umum. 
| Djam bitjara 5— 6 sore. 
Mulai 2 Pebruari 1953. 
Baen 

PENGANTEN BARU 
#Sekarang dan selama-lamanja'f 
Njonja dapat “memperindah dir, 
TRI aa Sean itu perasa 
an rbahagia dafi Pen j apat di Baru, Ea tiap kali ana na um Btn Ta Sibuk 2... DIAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia | Seat 
an, kerna seluruh ketjantikar 
tubuh Njonja selalu tinggal 
gar, muda dan tjantik, berka 
bahan2 pilihan - jang” terkandur 
didalamnja. Djamu ini teristim 

Umum 

  

RS Elis Hr wa untuk kaum wanita — Kau: Elisabeth: 10-30:— 11.30 Istri dan- Penganten Baru. 
1 doos Rp. 15.— 

za Sa 

Klambu 8 

  

Selainnja tjutjian pakean' 
hari2. 

| Djuga KLAMBU, SPREI d.1.I. 
"1 tin 

Shanghai 
Duwet 18 Telp. 1035 — Semarang 

    

- “PUJER BATUK ,,NUMA" 
Sembuhkan segala matjam batuk. 
pilek. bagai anak2 maupun orang de- 
wasa ! 

Djuga sedia: Salep gatel cczeem. ai Pojer kepala Pusing Tjap .Gangsa” 
dil 

Terima semua resep dokter. 
Pelajanan tjepat, 

Apotheek ,,NUMA" 
Bodjong 57a 

mam (-Bapindo-Semarang- )   Le Lan 

Dengan ini diumumkan bahwa segala tindakan dalam da- 

erah Kota Besar Semarang jang memerlukan idzin dari Peme- 

rintah Daerah hanja dapat dipertanggung djawabkan apabila te- 

lah diterima idzin tertulis dari atau atas nama Dewan Pemerin- 

tah Daerah (D.P.D.) Kota Besar Semarang. 

Kesanggupan atau idzin lesan dari salah seorang pendja- 

bat Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang tidak dapat didjadi- 

kan dasar untuk memulai tindakan jang memerlukan idzin. itu 

Semarang, 

A.n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 

KOTA BESAR SEMARANG, 

Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO: 

djawabkan. 

22 Djanuari 1953. 

  
  

  

UNA 
  SN ar BUTA 

  

  SEMARANG 

  

Toko PEDAMARAN 90 
Agen2: Depok 36B:# Mataram 

uYSelesai 
HERIJ PENGUMUMAN. 

  

   414, 697,942, 210,682, Lemah 
gempal 52, Petekan 35, Darat 33 
Pontjol 88, Labuan 14, Gg. Tji 
lk 19, Dj. Demak.12, Kranggan 
timur 23, Aloon2 Barat 7. 

  kan sbb: 
  

mentjapai maksimum, Tjapek? Lesu? Letih? Jap 
Lantaran bekerdja keras 
sepandjang hari tidak 
berhenti... Malam mau   

Perusahain Perkebunan Negara .,,BALONGI 
BEDJI” di Djepara bersama ini mengumum- 

Oleh karena djumlah pembeli kelapa kini telah 

tidak dapat diterima lagi. 
maka permintaan2 baru 

ADMINISTRATEUR 
Rasid Pardoen.   

  

  

tidur "makan 2 tablet: 
  

MAHA TONIK —— (gs ONIK 

Besok pagi segar kembali, tambah 
sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua toko obat. 

  

  

persedia'an tjukup 

  

Tel. 1570 ai 
Dr. H. T. Liem. | Djangan putus pengharapan. 

Apotheker. AHLI NUDJUM 

  
Astroloog Gwa Mia, 

WAHID 
  

dalam 

»SUARA 
berarti : 

Memasang Adpertensi 

MENGUNTUNGKAN TUAN 

Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha 
tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi. 
Perkawinan, Pertjintaan, Penghidupan 
dsb. : 
Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10.— 

Djam 8 pagi sampai 12 siang 
Sera djam 5 siang sampai 7 

' Penginapan ,,GRAND”, 
Plampitan 39 kamar 12 Semarang: 

—ememasanan. 

   
   

  

MERDEKA"     

  

  

  

   
THEATER 

Phone : 245 

SOLO 

| Mulai tg. 24 sampai dgn 27 Januari 1953 

| 
Suatu SHOW - MUSIC - DANCE - film | 

| 

      

Betty Grable — Mac Donald Carey 

aan ,Meet Me 
€ " 

After The Show" 
  sekarang saja tidak 

bisa berkarat Jagi | 

dari 20th. Cent, Fox 

    

  

  
lah saja menutup 
— Ja, Abigail!   
Roy Rogers 5 | ——- 

MISTER ROGERS, THEN HELP h 
ME CLOSE UP THE STORE . 

   
$ KATA N AN 

— William, sediakan kamar un- 
tuk Tuan Rogers, kemudian tolong- 

— Terima kasih, Nj. Prim! 

  

   
   

2 Yap na 

Terima kasih P.A.R., 

P.A. REGNAULTS VERP,- INKT- EN BLIKFABRIEKEN N.V. 

    

  

aa 

  
  

  

  

    
  ii 

» (pt THATS WHY UM 
. GLAD NOU'RE 
HSRE/ YOUNE 
GOT TO HELP 
NE ESCAPE/ 

7 WELL) WILLIAM «50 YOU Yi 
FINALLY PICKED YOLRSELF Ih 

on MN BRIDE 2 - Li: 

5 SHE DID THE 
NCKINY 

Ja 

   For 

  

   
   JUST JUMP 

ON A HORSE 
LEAve ? 

     
     

         

  

     

  

   
     

     
— Well, Wulan an 

  

  

  

djadi 
engkau achirnja memilih pengan- girang engkau ada disini! 

-— Itulah sebabnja, mengapa saja 
Engkau 

hendaknja menolong untuk 
melarikan diri! ' 
— Saja tidak berbuat begitu! Me- 

ngapa engkau tidak pada waktunja 
melompat diatas kuda dan melari- 

. kan diri? 

ten untuk dirimu sediri lagi? 
— Dia jang memilihkan! 

gudang itu! saja 

     » 4 
$ ska Ni Ni | 

— Saja sudah pernah mentjoba 
Lihat- 

  

  

lah, ini akibatnja! 

  
  

Rex 

  
Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 

Anggur ,.PAX” tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- 
rah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu makan, wak 
tu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan berasa tjapai, 
penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. Baik 
orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, dji 
ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 7, akan 
kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 

' Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, 
kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata kabur. 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut rontok, dan laen2. penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu 
akan“ mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mendapat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
A. Untuk perempuan tua: 

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 
akan mendapat turunan jg. “sehat, dan menambah kesena- 
ngan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. Bintang Tudjuh" 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. li, Djakarta. 

TEE Ea Tama BESOK PREMIERE BESAR BERBARENG DI: 
-METROpoLE- | ,,Rex"” | Orion" | 

| 

10.- 4,30-6.45-9 - | 10.-4.30- €.45 - 9.C0 | 4.30 - 6.45 - 9.00 

(Film ini untuk 17 tahun keatas) 

  

Ham 

KI 1 Samson kill a lion with 
| e his bare hands! 

  
UNUD LN LOLA Uk eko 

amson and Delilah 
Color by TECHNICOLOR 

El aga tut 

HEDY LAMARR - VICTOR MATURE - GEORGE SANDERS 
ANGELA LANSBURY - HENRY. WILCOXON 

Victor Mature as Samson” 

IA Lalu ae Anal Neta 
PIR aa 

Fa Ae stel 

  

.. 

Pesan tempat) ,,REX" djam 9.00-12.- 
ma Saben pagi: ) »ORION"/,Metropole” dj. 10, - 12.- 

| (Tidak terima per telef), 

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

Pertundjukan Pagi djam 10.00- dan sore djam 4.30 HARGA BIASA. 
(Kenaikan Tarip diizinkan oleh Kantor Pengendalian Harga dalam - surat tgl. 25/7752 No. 2191/KP/8511/13142.) 

P3, Djika kartjis untuk pertundjukan djam 4.30 dan 6.45 
habis didjual, maka pertundjukan segera dimulai, 

INI MALAM PENGHABISAN : : 
Gio, AWT Un 

Errol Flynn — Barbara 
Stanwyck 

sCry Wolf 

METROPOLE 5.-7.-9.- (sog. um.) 

Humphrey Bogart — 
Ingrid Bergman 

  

sCassabl
anca” 

Djagalan 7.-9.- Ini Malam D.M.B. (171n.) 
»Tears of the Yangtse" 

(Air mata mengalir di Sungai Yangtse 
deel IT (Tamat) 

Orion 5—7—0—47 ih) 
Burt Lancaster-Joanne Dru 

» VENGEANCE VALLEY | 
(Kebentjian) Technicolor 

  

    
  

! | 
Jang akan dilangsungkan pada hari SAPTU, tg.31 DJANUARI 1953, 

terhadap persil2 eigd. verpnos. 1426 dan 1445 di Semarang, Bo: 

djong 22—24 (JUNG TIT BITS). 

Dibathalkan 
Berhubung hutang jang bersangkutan telah dibajar lunas, 

MOHAMAD ISNAINI   
! 
P 
H 

Panitera Pengadilan Negeri Semarang : : 

  

  

a 
    

5 S 
sma 

:| Nafsu Besar — Tenaga Kurang 
“busuk ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 5..." 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit- Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANGI?. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL” 
Special buat Perempuan harga per botol Rp.25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10046 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10.—Rp. 15.— Rp. 20— Rp: 30— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream ,,TJAHAJA JU- 
SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 

Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DIIl. Rp. 5— per 
botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1070. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 

No. 14 Sawah 'Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. Se RB aka 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. B. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan , 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar“No. 45 Djember. 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Yoko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 

Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 
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PAPAN 3 Sedia tjukup dari KAJU DUREN, dan 
(ALBAZIA) 

: Terima pesanan membikin dari segala bentuk, kasar 
sampai jang paling halus. 

SUKA BELI: PAPAN dan PETI bekas, party besar atau ketjil. 

Pabrik Peti TAN KIAN GIE 
PANDEANLAMPER 20 — SEMARANG — TELP. 1563. 

—-E——————— 5 
SER CITY CONCERN CINEMAS Naga 

2 U X Ini Malam d. m.b. (a.17th)9 2 
ANTHONY DEXTER Star of Valentino 

PETI 

  

  

5.—71.—9.—  Jody Laurance—Gale Robbens—Anthony Oitm 
Tai sTIhe BRIGAND 

Color by Technicolor! 
Dari pembuangan didjumput kombali untuk mempertahankan diri 
dari Radjanja! Merupain seperti Radjanja dan perlawankan se- 
- bersetan! Bajangkan kemanalah Radja Taha Perang dan 
jinta. Tjerita heibat tentang keradjaan Negeri jang hilang! pe 

sensatie, menggemparkan | 5 

Grand 

nuh 

  “5 

Ini malam d. m. b. (u. 13 th.) 
5-1-9—  RICHARD TODD —JOAN RICE WALT DISNEY's STORY OF 
sROBIN HOOD" 1515, 

Indah — Permai - Romantis—penuh sensatie jang 
menggembirakan ! 

Akan datang ,,GRAND"- 'HUMPHREY BOGART dlm. 
Pasukan Tank kesasar di gurun ! 

“" 

“9 A H A R A Penghabisan aer dan makanan ! 
Terus terkedjar oluh musuh! Sedjarah keberanian tida ada bandinganja ! 

In d Et f Ini malam d.m.b. (utk. 13 tahun) 
5-19. MMJOHN KING-JEAN ROGERS, 
Berbareng 

Roxy 
115-015 

Ace Drummond 
Penuh”actie — Sensatie—Bagian ke I 

Royal Ini, Malam penghabisan (u. 13 th.) 
film Malaya, jang (menarik 

5 — I— 
“Budi Mulia" 

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

Besok malam brentikspe Noach Beery Jr. Dorothy thott” 

ROYAL »Call of the Savage" 
      

Pertjetakan Smg. No. 584/INI/A/ 718 
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