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Merdeka”, 

dinatan Utara No, 11 A. 
$ 1228 Rumah 1798 Sing. 

asi-Ekspedisi 2087 Smg. 
dimuka) Rp. 10.— dida- (bajar 

lam La 3 imei dar 0 (ditambah Rp. 0,30 untuk me: 
terai) Adv. 803 sen. pe m.m. Kol 
lembar, 
    

    
Jang BERWADJIB dikata Pa- 

  

      

  

r suatu perkara pemalsu surat 
“kelahiran jang dilakukan oleh be- 

— berapa orang Tionghoa dikota itu 
| Beberapa orang Tionghoa jang 
bersangkutan dan seorang pegawai 
dari Djawatan Pendaftaran Sipil 

(burgelijke stand) dikota itu sudah 
ditahan polisi guna diperiksa lebih 

landjut 
Pertjobaan pemalsuan jang ter- 

tangkap itu, adalah disekitar se- 
orang Tionghea bernama S. jang 

baru datang dari Tiongkok dalam 
tahun 1950. S. sudah berhasil men- 
dapatkan surat kelahiran di Pa- 
lembang jang memastikan, bahwa 

dia sebenarnja lahir di Bangka. 
Usaha untuk mendapatkan surat 
tersebut dibantu oleh 3. orang ka- 

wannja guru? pada Chung Hwa 
School dikota itu dimana S$ djuga 
bekerdja. 

Sogok mainkan rolpei 
Selandjutnja didapat kete: 

bahwa dalam hal ini soal sogel 
mempunjai rol penting. Sumbei 

Antara jang memberikan ketera- 
ngan ini menjatakan, anehnja ke 

njataan jang didapat oleh jang 
berwadjib adalah bahwa pegawai 
Djawatan Pendaftaran Sipil diko 
ta ini diberi hak keleluasaan sede 
mikian rupa, untuk mengerdjakan 

pekerdjaannja dirumah sebagai 

kantor. 
Dengan djalan ini, maka surat2| 

kelahiran dsb., kabarnja sangat 
mudah didapat, asal sadja untuk 
itu dibajar uang sedjumlah Rp. 50,- 
sampai. Rp. 150— buat selembar- 
nja kepada pegawai tersebut. Seba 
gai diketahui, biaja untuk menda 

patkan surat2 tersebut hanjalah 
Rp. 1,50, jaitu harga zegel. 

WORKING-PAPER TENTANG 
M.M.B. 

Working mengenai soal 
M.M.B. oleh Menteri Pertahanan 
a.i. kini telah disampaikan kepa- 
da kabinet, selaras dengan kepu- 
tusan kabinet didalam sidangnja 
minggu jang lalu. 

Tetapi soal M.M.B. ini didalam 
sidang kabinet hari Rebo ini ma 
sih belum akan dibitjarakan, me- 
lainkan baru pada sidangnja pada 
hari an nanti, demikian me 

i kabinet. Seperti. 
jang an Siah kita siarkan, kabinet 
hari ini akan membitjarakan bebe 
ng soal routine dan. persiapan 
bagi djawaban pemerintah terha 
dap pemandangan umum D.P.R. 
tentang soal pemilihan umum. 

KESALAHAN KONSTRUKSI 

Para ahli motor2 pesawat terbang 
Amerika hari Senin menerangkan, 
bahwa mereka telah berhasil! mene- 
mukan suatu kesalahan dalam kon- 
struksi motor? pesawat terbang Prat: 

& Whitney jang diperlengkapi pada 
pesawat2 stratocruiser (pesawat? pz 

lembang sudah berhasil membeng | 

    

     

  

Harga Etjeraa 60 sen per 

            

   
   

    

  

Surat 2 Kisenhower 

  

  
1ke-33: tangan kanannja diangkat 

Penobatan djendral Eisenhower pada tanggal 20 Djanuari jbl.- Tampak 
sebelah kanan Eisenhower waktu disumpah sebagai presideh Amerika jang 

dan 
JIndjil jang djuga dipergunakan dalam penobatan presiden Amerika jang 
'pertama, George Washington dalam tahun 1789. Jang mengambil sumpah 
jEisenhower ialah djaksa agyng Amerika, Fred Vinson (kanan). Penobatan 

'ini dilakukan dalam gedung Capitol dan disaksikan oleh 15.000 orang, 
sedang 70 djuta orang lainnja mengikuti upatjara ini melalui pesawat2 

televisi. 

  

tangan kirinja memegang kitabf   
  

PESAWAT? TERBANG dari 

kan kekatjauan? lebih landjut maka 

Dalam pertempuran tadi ka- 
barnja beberapa serdadu dari pa- 
sukan2 Sultan Lahej tewas, 

sedangkan Sheikh Mohammad 
Chaher, kepala suku Subeihi ter- 
sebut, telah meloloskan diri ke 
Yaman bersama-sama beberapa 
ratus orang penjokongnja. Menu- 
rut pihak Inggeris, pemboman2 
jang dilakukan oleh R.A.EF. itu 
dimaksudkan untuk - mentjegah 
meluasnja pertempuran2. A.F.P. 

mengabarkan lebih landjut, bah- 
wa menurut berita2 jang sampai 
di Aden, alat2 sendjata dan mesiu 
jang. dipergunakan oleh kaum 
pemberontak dari 

rah Yaman jang diselundupkan 
kedaerah. protektorat - Aden. «Pe 

lah memerintahkan penangkapan 

atas Sheikh Mohammad Chaher 

dan telah pula mengeluarkan 

kepada anggota2 suku Subeihi 

jang melarikan diri ke Yaman. 

Menurut ultimatum tersebut, me- 

reka harus kembali kedaerah 

Aden dalam waktu 4 hari atau 

menanggung segala akibatnja. 

LULUS UDJIAN UNIVERSITFIT. 
Pada tanggal 13 Djanuari sdr. Nur 

hasjim telah lulus dalam udiian pr   numpang raksasa) dari maskapai pe 
nerbangan Inggris BOAC. 

Soetedjo dan dalam Udjian Dokter Il 
lam negeri di Jogjakarta. 

  

Agresi Israel" 
Mesir Tuduh Israel Memantjing2 ' 

Insiden Di Batas Gaza 
PADA HARI Senin Mesir mengeluarkan tuduhan, bahwa pa- 

sukan2 Israel telah m " garis demarkasi didekat Gaza dan te- 
lah memasuki wilajah kekuasaan Mesir dengan maksud untuk me- 
ledakkan dua buah rumah jang didiami oleh kaum pengungsi 
bangsa Arab. Dinjatakan, bahwa lima orang pelarian Arab telah 
tewas dan beberapa orang lainnja mendapat luka-luka. Letnan ko- 
lonel Mahmoud Riad, direktur urusan2 Palestina pada kementerian 
peperangan Mesir, menerangkan bahwa ,,perbuatan baru jang be- 
rupa agresi ini” terdjadi diini hari tgl. 24 Djanuari jang baru lalu 
disektor Gaza-Rafah jang Tatan oleh pasukan2 Mesir. : 

Berhubung dengan insiden ter- 
sebut Mesir telah menjampaikan 
protes keras kepada panitya ber- 
sama “gentjatan sendjata dan me- 
nuntut supaja segera diadakan ra 
pat oleh itya perantara PBB 
untuk sMembitjarakan peristiwa 
tersebut. Riad seterusnja mene- 
rangkan, bahwa sepasukan tenta- 
ra Israel jang bersendjatakan se- 
napan2 mesin, granat2 tangan 
dan lain2 bahan peledak dini ha- 
Ti Sabtu pkl. 02.00 telah melintasi 
garis gentjatan sendjata dan men- 
desak kedalam daerah jang didu- 
duki oleh pasukan? Mesir dan 
didiami oleh kaum “pengungsi 
Arab Palestina. Lebih landjut -di- 
njatakan, bahwa pasukan2 Israel 

| telah menjerang dua buah rumah 
dan kemudian membunuh peng- 
bu 2nia lalu meledakkan kedu: 
rumah itu sebcium mereka me- 
"Sundurkan diri kedalam wilajah 
ekuasaan Israel. Kabarnja dian- 

tara kelima orang jang terbunuh 
terdapat tiga kanak-kanak. 
kanak-kanak tersebut mendapat 
luka-luka berat. 

Keterangan Israel tentang 
insiden perbatasan. 

Dalam pada itu seorang djuru 
bitjara resmi di Tel Aviv hari Se- 
nin menerangkan, bahwa sebuah 
pasukan perondaan. Israel di ba- 
gian Barat dari gurun pasir Ne- 
guev ketika Minggu tengah ma- 
lam telah memuku Pn sepa- 

ai Un Arab jang memasuki wila- 
jah pendudukan Israel. Selan- 

. djunnja djurubitjara tadi mene- 
rangkan, bhw sesudah terdjadi per 
kelahian jang berlangsung sepan- 
djang malam, pasukan jg menju- 
sup kedalam daerah Israel itu di- 
desak kewilajah jg diduduki oleh 
tentara Mesir didekat Gaza. Dite- 

.g 

| 

Ibu | 

rangkan, bahwa para penjusup 
bangsa Arab telah menjabotir pi- 
Da2 irigasi. Sementara itu kala- 
ngan2 "militer di Tel: Aviv me- 
njatakan Senin" malam, bahwa sa- 

ituan2 pendjaga tapal-batas Is- 

a rael jang ditempatkan sepandjang 
aris gentjatan sendjata mulai se- 

Karang akan mendjalankan suatu 
siasat pertahanan jang aktif. 

Mesir harus dibebaskan 

dari semua pasukan2 
asing. 

Sementara itu menurut siaran | 

radio Kairo jang telah diterima di 

Paris, perdana menteri Mesir djen 

deral Moh. Nadjib telah menjata 

kan, bahwa kemartabatan Mesir 

menuntut diatas  segala-galanja 

bahwa negara ini harus dibebas 

kan dari semua pasukan2 asing. 

Sambil berbitjara dalam upatja 

ra2 berkenaan dengan peringatan 

pembebasan” Mesir,  djenderal 

sedia memberikan djiwanja untuk 
mentjapai maksud tsb. (AFP) 

Bombardemen. R. A. Fb 
suku Subaihi Di Aden Djadi Ka 

ran Serangan Udara 
angkatan udara keradjaan Inggeris 

telah membomi tempat2 jang diduduki oleh suku Subeihi didaerah pro- 
tektorat Aden, demikian dikabarkan di Aden pada hari Selasa kemaren. 
Minggu jang lalu didaerah tersebut 
pasukan? Sultan Lahej dan anggota2 suku Subeihi, jang katanja 
menolak untuk membajar padjak penangkapan ikan. Untuk menghindar- 

telah terdjadi pertempuran antara 
telah 

gubernur Aden katanja lalu memu- 
tuskan untuk mengadakan intervensi tersebut. 

Gerhana Matahari 

& Bulan 

Observatorium dari Akademi. Il- 

Disumpah Jl 

    

  
mu Pengetahuan Tiongkok di Nan-' 
king mengatakan - bahwa 
minggu jad. ini 'akan terdjadi gerha- 
na mata hari sebagian dan gerhana 
bulan seluruhnja, jg. akan kelihatan 
disebagian besar Tiongkok. Gerha- 
na mata hari akan  terdjadi tgl.   

suku -Subeiii : 
tersebut adalah berasal dari dae-| 

merintah Aden sementara itu te- 

suatu ultimatum jang ditudjukan. 

Nadjib, mejakinkan bahwa ia ber 

Pebruari 
bagian besar. Tiongkok, 
Sinkiang dan Tibet. Gerhana 
hari itu akan sebagian sadja, dima- 
na sadja gerhana tsb “terlihat dari 
bagian bumi-ini. Gerhana bulan se- 
luruhnja akan- terdjadi' tgl. “30 Dja- 
(nuari, sebentar 
terbit dan-akan kelihatan dari selu-| 
ruh Tiongkok. Dan kedjadian ger- 
hana tsb. akan dapat kelihatan pa- 
ling terang dibagian 
propinsi Sinkiang. 

UTJAPAN SELAMAT PRESI- 
DEN SUKARNO KEPADA 

INDIA. 

Berhubung dengan ulang tahun 
ke tiga Republik India, Presiden 
Sukarno mengirimkan kawat utja 
van selamat kepada Presiden Ra- 
jendra Prasad dari India sbb.: 

»Pada perajaan ulang tahun ke- 

tiga dari hari nasional Republik 
India jang besar, saja merasa se 
nang sekali dapat menjampa'ikan 
utjapan selamat setulusnja kepada 
Paduka Jang Mulia, dan doa se- 
lamat dari rakjat Indonesia dan 
tari saja sendiri”. 

TRUMAN .SANGKAL BAHWA IA 
HENDAK TFERRITKAN BUKU 

KENANGAN. 

26 Djanuari (UNITED PRESS). — 
Harry Truman, bekas presiden Ame 
rika, hari Senin dengan tegas me 
njangkal berita2 jang mengatakan 
bahwa ia telah menjetudjui suatu ts 
waran untuk menerbitkan memo: 

res”-nja. 
.Saja tidak pernah mengadakan sc 

suatu pembitjaraan tentang itu”, de- 

mikian ditambahkan oleh Truman. 

  2 

Senen malam, 26 Djanuari, diperi- 

ngati 3 tahun berdirinja . Republik 
India, bertempat dikedutaam India 
di Djakarta. Gambar kiri: Perdaha 
menteri Wilopo mengutjapkan  sela- 
mat kepada duta India, Bhagwat 
Dyal, sambil angkat minum. Sedjam 
kemudian dikedutaan Australia di 
Djakarta diadakan pula suatu resep- 
si berkenaan dengan Australian 
Day” oleh duta Furlonger. Menteri 
luar negeri sedang  mengutjapkan 

selamat. 

  

sebelum mata -hari ! 

dalam 3: 

14, 

dan akan kelihatan di se- | 
ketjuali di 

mata 

| Banjak Djadi Sasaran Grom- 

paling Barat | 

Sike P Sian Ma- 

    

  

Pdisi 
DENG AN BERITA? 

so 
TERACHIR 

  

  

Utara “i 

pertahanan Kap Utara. 

roke Berobah ? 

SULTAN MOROKKO, Sidi 
Mohammed Youssef, telah me- 
ngadjukan permintaan kepada pe- 
merintah Perantjis supaja diada- 
kan lagi rundingan mengenai ren- 
tjana perobohan Perantjis untuk 
Morokko, demikian dikatakan 
oleh kalangan jang mengetahui di 
Paris hari Selasa. Menurut kalang 
an itu, usul tersebut diadjukan 
pekan jang lalu dalam seputjuk 
surat kepada presiden Vincent 
Auriol jang telah menjerahkan 
surat itu kepada perdana menteri 
Rene Mayer untuk dipe'edjari. 

Sultan: Marokko kini tidak lagi 
menuntut pembatalan perdjandjian 
tahun 1912 "jang menentukan proe- 
tektorat Perantjis atas Marokko. Sa- 
tu-sebab bagi perobahan sikap sul- 
tan itu mungkin adalah kegagalan 
partai2 nasionalis Marokko  untul 
memperoleh - sokongan pendapat 
umum internasional dalam usaha 
jang bertudjuan  mentiadakan  ke- 
kuasaan Perantjis di Marokko, de- 
mikian kalangan tersebut tadi. (UP). 

PEMIMPIN ,,PERSAUDARA- 
AN MUSLIMIN” 

Mr, Said Ramalan, seorang pe- 
mimpin terkemuka dari ,,Persau- 
daraan Muslim” di Mesir, dengan 
menumpang pesawat K.L.M. hari 
Minggu depan akan tiba di Indo- 
nesia. Demikian berita jang kita 
dapat dari Mr. Khalid Chazi, 
Kuasa-Usaha Mesir di Indonesia. 

Nasib Pegawai 
Pamong Pradja 

bolan 

SELAMA DUA tahun jg lalu 
ini, dalam masa pertumbuhan po 
litik desentralisasi baru dan per 
kembangan demokrasi, ternjata 
banjak anggauta pamongpradja 
dalam mendjalankan tugasnja, se 
lalu mendjadi sasaran aliran2 po 
litik dan mendjadi korban kegana 
san pengatjau bersendjata. Para 
pamongprodjo tidak  berdaja 
(weerloos) . dan tidak berkuasa 
(machteloos) untuk mempertahan 
kan keamanan didaerahnja. Ini 

  

     an at Pa So Pes maa Di Naa 
Dan Mungkin Akan Gunakan Aksi 

Gerilja Nasionalis 
Si “p NGAN PASUKAN Amerika hari Minggu jang menderita Rernbala 

jang oleh PBB dinamikan , 

Tetapi sedjumlah anggota 
"Kongres Amerika “ berpendapat, 
hwa kepada Kisenhower telah 
Husulkan dua matjam ' rentjana: 

1. Serangan amphibi di, bela- 
sang garis “pertahanan Korea 

Jtara, mungkin di dekat Won: 
jan: 2. Serangan amphibi di be- 
akang 

Jtara djuga, tetapi disertai blo- 

kade pantai RRT oleh angkatan 
laut, pemboman pangkalan2 di 
Manchuria dan serangan2 olel. 
pasukan2 gerilja Tiongkok Na- 
|ionalis. 

| Seorang anggota Kongres tadi 
nerpendapat, bahwa serangan 

frontal (langsung menggempu 
garis pertahanan Korea Utara) 
ikan meminta korban jang djum- 
'ahnja sangat besar, -hal mana 
erbukti oleh serangan hari Ming- 
7u jang gagal itu terhadap ,,T- 
jone Hil?”. 
Bukit itu lebih dahulu dibom 

lengan hebat oleh pesawat2 ter- 
bang, tetapi sewaktu  pasukan2 

infanteri PBB mendekati bukit 
tersebut, dari lobang2 mereka 'di- 
sambut dengan  granat2 tangan 

dan tembakan2 sehingga mereka 
terpaksa harus mundur.: 

Menurut para" -ahli Kongres 
Amerika tadi, pasukan2 Korea 
Utara tak mungkin “dapat diusir 
dari terowongan2 dan lobang2 
jang mereka gali. Djuga bom 
atom belum tentu dapat. mengu- 

sir mereka, demikian para ahh 

tersebut. 

Sebab apa Van Fieet di- 
ganti oleh Tayler. 

SEMENTARA itu kantor berits 
RRT, ,,Hsin Hua”, hari Selasa beri- 
takan, bahwa menurut kalangan? 
jang berkuasa di Peking. dien'er 
James van Fleet telah diganti oleh 
karena banjak offensiefnja senanti 
Sa menderita kegagalan. Selandint 
'nja dikatakan, bahwa digantinja. Van 
'Fleet oleh Maxwell Taylor .menun- 

“ Fdjukkan, Amerika hendak melaku- 
Ikan serangan untuk melepaskan diri 
dari pada keadaan sulit di Korea. 

Sambil menjatakan, ' | bahwa djen- 
(derat Taylor adatah bekas koman- 
dan divisi Amerika. jang diangkut 
oleh pesawat? terbang (airborne) jg. 
mengambil bagian dalam dua. pen- 
daratan di Eropa Barat. dalam pe- 
rang dunia jang lalu, kalangan di 
Peking tadi achirnja katakan, bahwa 
Taylor diangkat. sebagai pengganti 
Van Fleet berkenaan dengan - se- 
rangan amphibi jang hendak dilaku- 
kan oleh Amerika di Korea...  Se- 
yangan ini memang dipikirkan oleh 
Pentagon, demikian kalangan tadi. 
(AFP). : 

tagon”? 

Sementara itu wakil Partai Re-   diterangkan oleh Residen Kedu 
R. Muritno dalam konperensi pa 
mongprodjo jang dihadiri oleh | 
Mr. Wongsonegoro, dari Kemen | 
terian Dalam Negeri jang datang 
untuk menindjau kewadjiban pa 
mongprodjo. 

Kata Muritno, pamongprodjo 
crganggu dan merasa tidak aman 
agi didalam melaksanakan “tugas 
"ja. Tidak sedikit pamongprodjo 
nendjadi korban gerombolan, 
ian banjak jang terpaksa me- 
1gungsi kekota. Pamongprodjo 
selum pernah. menundjukkan ten 
dens2 buat mempertahankan ke 
udukannja. Sebaliknja bahkan 
nengharap selekas mungkin ada 
perundang-undangan negara, jg 
lengan tegas memberi “djaminun 
igar supaia politik desentraiisasi 
jang tersebut dalam Undans2 No. 

122/1948 dapat selekas mungkin 
diwudjudkan. Demikian Residen 
Muritno. 

Bupati Magelang R. Judodibro 
o kemukakan, pada waktu ini di 
moat2 “jang tidak aman “dan 
dak ada backing dari polisi atau 
»mit:ra, niulai diam - $ sore pen 
luduk desa banjak jang menjela 
natkan diri kelai tempat dan 
aru esok harinja berani kernbali. 

Mereka takut mendjadi sasaran 
zrerombolan bersendjata. 

' (Antara).   

sublik dari “Wisconsin, Alvin 
"Jkonski, menjatakan pada ma- 
:m Selasa, bahwa sedikit-dikitnja 

“da 3.500 orang serdadu Ameri- 
ka jang dikubur di Korea Utara 
€ Cengan neluru2 dikepala dan ta- 
igan mereka terikat dibelakang. 
"Ykonski memberikan keterangan 
»srsebut dalam pidatonja- dimuka 

“00 orang anggota National As- 
“ociation - ef American Women, 
Jimana ia menegaskan, bahwa ke 
srangan tersebut didasarkan ke- 
ada laporan rahasia dari kemen- 
:rian pertahanan Amerika 

2atu 
Atas nertan'aan mengenai soal 

“ai djurubitjara. ,,Pentagon” da- 
m pada itu tidak mau memberi- 

kan sesuatu komentar. (AFP). 

ROMBONGAN WERDOJO 
TIBA DI PEKING. 

4 Orang delegasi Indonesia dan 
seorang dari Burma jang baru2 
ini telah mengundjungi Kongres 
dakiat untuk Perdamaian di Wi- 
na pada hari Djun'at telah tiba 
di Peking dengan menumpang pe- 
sawat terbang. Mereka mengun- 
djungi Peking atas undangan Pa- 
nitya Perdamaian Tiongkok. 

Ke-4 orang delegasi Indonesia 
itu jalah, Werdojo, Nj. Mudigdo, 
Sunardi dan Sukrisno. 

  

3       
Mr.. WONGSONEGORO dari 

cementerian Dalam Negeri mene 
angkan bahwa tuntutan P.P.D.l. 
Persatuan Pamong Desa Indone 
ia) agar pamong desa didjadikan 
segawai negeri, memang sukar | 
belaksanaannja. Pada waktu Mr, 

Nongsonegoro mendjabat Guber 

jur di Djawa Tengah pernah ia 

nemadjukan usul kepada peme-   
  

lian dibagi rata djangan ada per 

bedaan luas bengkok. Tetapi pa 

“ntah supaja semua bengkok pa | 

mong desa ditarik kembali, kemu | PPDI memadjukan tuntutan agar 

Ya waktu itu soal ini oleh Kemen 
terian Dalam Negeri belum dapat 

Mang Mera 

Pamong Desa Sukar Djadi Pegawai Negeri 

  

  

| dipetjahkan. Keterangan tsb. dibe : 
|rikannja atas pertanjaan ,,Anta- 
|ra” berkenaan dengan keputusan 
konperensi ' Dewan Pimpinan Pu 

'sat PPDI jg dihadliri djuga oleh 
.komisaris2 daerah selama tiga 
hari di Semarang baru2 ini. 

Sebagai pernah diberitakan, 

supaja pamong desa didjadikan 
pegawai negeri dan mendesak se 

lekas mungkin terlaksananja desa 
otonomi seratus persen. 

Residen Kedu dalam pada itu 
menerangkan, bahwa menurut 
pendapatnja tuntutan PPDI ada 
lah menjalahi Undang2 No. 227 : 
1948, jaitu demokrasisering peme 
rintahan. Pemerintah pusat kini 
sedang mempersiapkan adanja pe 
merintahan otonomi di daerah2 
provinsi, kabupaten dan desa. 
Djadi kalau para pamong desa 
minta didjadikan pegawai negeri, 
berarti suatu kemun 

t Kon. Batas 
van Kunstan rn 

mna 

  

Lembana Kebu 
1A83C 

mereka sendiri. Begitupun  ke- 
uangan pemerintah tak akan da 

. pat mengidjinkannja. Tjontoh: d 
Ha aerah keresidenan Kedu  sadj: 
ada 1800 desa dan djika pamong 
desanja mendjadi pegawai negeri: 
setiap desa menerima gadji rata? 
Rp 2.000.— sebulan, pemerintah 
harus mengeluarkan untuk semua 
desa di 21 keresidenan di Djaw: 
Rp 75.600.000.— sebulan. Tun 
djangan kepada pamong desa, ter 
utama didaerah minus, harus di 

an tjar # Da aa a lain. (Antara) 

h Ganostsahap 

Watanschaporn 

  

       

       

    
     

/T-bcne Hill”, hari Selasa telkh menimbulkan duga2an dalam kala- 
njan Kongres Amerika tentang tindakan? jang mungkin 'dentjanakon oleh presiden Eisenhower untuk menz- 
aki djalan buntu dalam perang Korea. Kalangan itu pada umumnja berpendapat, bahwa presiden Eisenho- 
ver lambat-laun akan memerintahkan pasukan? PBB melakukan offensif lagi. Diduga, offensif baru itu tidak 
akan menggempur garis pertahanan Korea Utara, seperti ditjoba hari Minggu jang lalu dengan akibat men- 
Goa keragelan, Menurut perkiraar, Eisenhower akan memerintahkan serangan amphibi di belakang garis 

Dua matjam rentjana. | 

garis pertahanan Korea: 

dan lebih .memahami pula djiwa. | 

terharap kedudukan Korea 

  

Suara2 To- ' 
|lak MMB 

Lebih Banjak Dikalangan 
Angk. Perang- Kata. 

Tambunan 

WAKIL KETUA parlemen, 

mr. Tambunan, jang dahulu du- 

duk selaku ketua seksi militer 

dari delegasi Indonesia dalam kon 

ferensi Unie di Nederland pada 

achir 1951 dan awal 1952, dalam 

bertjakapan dengan PI-Aneta me 

1genai Misi Militer Belanda me 

aerangkan, bahwa pada waktu ini 
situasi politik adalah demikian 
rupa, sehingga orang tidak meng 

hendaki lebih lama lagi diperta- 

hankannja MMB di. Indonesia. 

Dalam hubungan ini mr. Tambu 
nan memperingatkan. bahwa seper 
ti jang berulang-ulang oleh Belan 
da sendiri dikemukakan, pengiri- 
man MMB ke Indonesia itu ada 
lah suatu ,,pengorbanan” bagi Be 
landa, karena Belanda sendiri 
membutuhkan tenaga2 itu. . De 
ngan pengiriman MMB itu, . Be 
janda mendjadi lebih kurang sum 
bangannja bagi NATO.  Pernjata 
an2 Belanda ini selalu terdengar 
dalam konferensi Uni tahun jang 
lalu itu. 

Mr. Tambunan selandjutnja me 
ngatakan, bahwa soal MMB ini 
mempunjai segi? politik dan mili- 
ter technis. Ja menambahkan, bah 
wa dalam pimpinan angkatan pe- 
rang ada suara? jang menghenda- 
ki berlandjutnja MMB itu. 'Ke- 
hendak ini didasarkan kepada per 
timbangan2 jang berikut: Kita le- 
bih mengetahui bahasa Belanda !: 

mereka, demikian pula sebaliknja. 

  

Chan Senen siang tiba dilapangan 
bitjaraan dengan UMS jang akan 

  
Presiden South China Football Association dari Hongkong tuan Kw bak 

Kemajoran. untuk mengadakan pem- 
menjelenggarakan trip ke Hongkong. 

Gambar: dari kanan tuan Kwok Chan dan wakil dari UMS. 

  

Dapat 

dilandjutkan lagi. Zainul Arifin 

kan bantuan kepada pemerintah 

muaskan. 

Sikap Pemerintah. 
Dari kalangan2 ' jang mengetahui 

didapat keterangan, bahwarapat 'ple 
Ro "tertutup parlemen - —. dimana pe 
. merintah akan. memberikan. djawab-   

Djuga kita sudah lebih mengenal 
strategi mereka dan tidak dilupa- 

Ca itu ada lebih murah daripada 
negara2 - lainnja. Tetapi sebaha- 
gian lagi dalam angkatan perang 
itu menghendaki supaja MMB: itu   

Laporan Rahasia sPen- 

Seri- 

selekas2nja diganti. Menurut mr: 
Tambunan, dua djumlah, dalam 
angkatan perang ada "lebih kuat 
suara jang menginginkan lekasnja 
pengembalian dari "MMB. 

Atas pertanjaan djalan  imana- 
kah jang sebaiknja ditempuh 
o'ch pemerintah dalam hal ini, 
mr. Tambunan menerangkan, bah 
wa ada duadjalan jang terbuka: 

tama, membitjarakan soal ini 
dengan Belanda. bersama-sama 
denga in membitjarakan soal peng- 
hapusan Uniestatuut, dan kedua 
mengadakan pembitjaraan tersen- 
tiri. Menurut pendapatnja sendi- 
i, adalah lebih baik bilamana pe- 
merintah mengadakan pembitja- 
raan tersendiri mengenai soal ini. 
agar supaja soal tadi dapat dise- 
'esaikan “lebih tjepat lagi..Pada 
thirsia mr. Tambunan meniat - 

tan ke'akinannja, . bahwa  mas- 
dah MMB ini akan dapat disele- 
aikan oleh pemerintah dengan 

djalan damai. 

  

Sar 
Ci 

Hperistiwa 

aa : kan akan diadakan ' pada pertengah- 
kan pula, bahwa misi dari Belan- | 

men setjara jang lebih luas disekitar 
17. Oktober — dimaksud- 

@ Pebruari. Menurut kalangan2- ter: 
usebut,- pendjelasan: jang telah. diberi 
kan pemerintah ' itu adalah tingkat 
pertama dari tanggung-djawah peme 
rintah mengenai peristiwa 17 Okta- 

ber itu. Menurut sumber tsb. perda 
ng menteri Wilopo telahk menjatakan 
bahwa ' pada waktunja. pemerintah 

akan bersedia memberikan pendjelas 
an.ig tjukup Tuas sebigaimana biasa 
suatu kabinet: jang bertanggung dja- 
wab memberikan pendielasan kepara 
parlemen. 

Bahwa pemerintah daiam ketera- 
ngannja baru? 'ini-tidak 'memberi- 
kan keterangan jg luas, menurut pa 
ra penindjau politik ialah, karena 
dichawatirkan, bahwa itu “akan 
mengganggu djalannja  penielesaian 
selandjutnja . daripada “peristiwa 17 

Oktober. Dari kalanvan ig menseta 
hui selandjutnja didapat. ketera- 
ngan, bahwa 'rentjana  penielesaian 

setjara integral mengenai peristiwa 
17 Oktober itu, seperti jg dimaksud 

kan oleh pemerintah, “tidak dapat 
diharapkan akan dapat dilaksana: 
kan setjara sekal'gus. melainkan he: 

angsur-angsur. Karena kalau 
pat?  dichawatirkan terdiadinia « 
lah faham, dan djuga karena suk: 
nja :mentjari tialon2 untuk mengisi 

lowongan. Mpataag san di-ingat 
  

Tam pak Mulai 

'olisi Ambil Tindakan Te 

BERDASARKAN LAPORAN2 

bung dengan keluarnja peraturan 

Berhubung dengan itu, kepad: 
seluruh kalangan dagang oleh poi 
si diperingatkan supaja djanga: 

melakukan atau mentjoba me-aki 
zan perbuatan spekulasi, misa'njz 
menimbun barang2 dsbnja untui 
maksud? tertentu, sebab terhauaj 
»erbuatan spekulasi jang demikia 

'tu, polisi pasti akan mengambi 
Sindakan tegas, tidak sadja akar 
membeslah barang2 jg kedapatan 
Iitimbun itu, tetapi djuga tidak se 
gan2 menahan pedagang atau 
»rang jang bersangkutan, jang de 

ngan perbuatannja itu menurut 
anggapan polisi, dapat mengatjau 

kan peredaran perekonomian serta 
merugikan rakjat 

Keterangan diatas diberikan oleh 

Seksi Pengendalian Harga Kepolisi 
an Djakarta Raya, antara lain dju 

ga berhubung dengan laporan2 jg 
diterimanja tentang mulai berku 
rang atau lenjapnja sementara ma 

tjam barang dalam satu duahari 
ini dari peredaran, misalnja susu, 
isbnja.   Diterangkan, bahwa disementara 

kalangan dagang atau orang atjap 

Main Spekulasi 
Dilakukan Gleh 

“semeritara Pedagang Djakarta 
gas — 60 Bal Belatju Disita 

jang diterima serta petundjuk2 jg 
ada pada Reserse Kriminil Seksi Pengendalian Harga Kepolisian Dja- 
karta Raya, diketahui, bahwa dewasa ini sudah mulai terlihat tanda? 
jang menundjukkan, bahwa disementara.kalangan dagang dalam kota 

Djakarta ada jang sudah mulai melakukan atau mentjoba melakukan 
perbuatan spekulasi dari barang2 jang mereka perdagangkan, berhu- 

baru dalam soal perdagangan me- 
ngenai barang? import. Demikian keterangan jang diperoleh ,,Antara” 
dari.Seksi Pengendalian Harga Kepolisian Djakarta Raya kemarin. 

kali ada jang selalu mengambil ke 

sempatan mentjari untung seba- 

ajak2nja pada setiap terdjadinja 
suatu perobahan peraturan perda- 
gangan dengan tidak menginsjafi 
akibatnja dibelakang. hari, baik 

terhadap rakjat maupun risiko jg 
akan menimpa dirinja sendiri. Hai 

jang demikian ini sangat disesal- 

kan polisi, sementara dari ' rakjat 
umum polisi mengharapkan bantu 
an untuk melaporkan apabila ma- 
ngetahui tentang terdapatnja per- 

buatan2 spekulasi jang dilakukan 
orang /pedagang. 

Sementara itu dikabarkan, bah: 
wa sebagai langkah pertama se- 

djak keluarnja peraturan baru da 
lam soal perdagangan, oleh Seksi 

Pengendalian Harga Reserse Kri- 

minil Kepolisian Djakarta Raya, 
hari ini telah dibeslah 60 bal ba- 
han belatju jang menurut tuduhan 
polisi sengadja ditimbun guna mak 

sud tertentu oleh pedagang 'Tiong   
Djakarta. Ketjuali pembeslahan ba 
Than belatju itu, djuga Ong S.G. ki 
hi ditahan guna diperiksa dan se 

landjutnja dituntut dimuka Hakim.   

Penjelesaian Peristiwa IT Okt. 
Sekaligus 

Soal Kedutaan Di Moskow Heat 
Kabinet" ? 

PADA HARI Selasa pagi antara perdana menteri Wilopo dan 
seksi pertahanan parlemen telah diadakan rapat kerdja. Dalam ra- 
pat kerdja ini perdana menteri/ menteri pertahanan ad interim, te- 
lah memberikan keterangan jang lebih mendalam mengenai perist:- 
wa 17 Oktober. Wakil ketua seksi pertahanan, Zainul menerangkan 
bahwa rapat kerdja ini dapat dianggap landjutan daripada rapat 
pleno tertutup pada tanggal 22 j.l. dimana perdana menteri Wi- 
lopo telah memberikan keterangan disekitar peristiwa 17 Oktober 
Ia menambahkan, bahwa rapat kerdja ini belum selesai dan akan 

“an. atas pertanjaan2 tenggaura? parle” 

“bagian dari persoalan 
i 

hoa Ong S.G., didjalan Kenanga, 

TakutSalah Faham 
Yak 

s 
» aerusi Ti hulkaa 

menerangkan, bahwa periunja ra- 
pat kerdja ini ialah, agar supaja seksi pertahanan dapat memberi- 

dalam menjelesaikan mas'alah per- 
istiwa 17 Oktober ini dengan tjara jang lebih tjepat dan lebih me- 

bahwa “adalah termasuk suatu pasa! 
alam program pemerintah untuk 

memulihkan. keamanan dan keterti- 
ban dalam negeri: 

Seterusnja atas .pertanjaan2- wakil 
ketua parlemen Mr: Tambunan 'me- 
nerangkan, bahwa tampaknja pemc- 
rintah dalam menjelesaikan 'peristi- 
wa 17 Oktober itu menempuh dua 
djalan, " pertama,. menjerahkan pe- 
njelesaian persoalan itu dikalangan 
sendiri kepada KSAD “dan kedua se 

tadi kepada 
djaksa agung. , 

Seksi Luar Negeri dan 
soal Moskow. 

Dalam 'pada itu Seksi Luar Nege- 
ri dalam sidangnja hari Selasa ke- 

maren :kabarnjapun “membitjarakan 
kemungkinan - diadjukannja usul. mo 
si oleh Otto Rondonuwu es. jang me 
minta pembukaan ambassade di 
Moskow. j 
Dalam pembitjaraan tsb. dikemu- 

kakan pula ,,kemungkinan krisis ka 
binet” apabila usul mosi itu diadju- 
kan dan .diterima oleh “Parlemen, 
karena. adanja menteri2. jg ditarik 
kembali oleh partainja.  Kabu raja 
oleh beberapa “anggota sedang dipi 
kirkan mendapatkan djalan tergih 
dalam hal ini, sedang ada pula 'jg 
mengandjurkan  supaja — Parlemen 

memadjukan interpelasi kepada pe- 
merintah. mengenai misi Palar ke 
Moskow dibulan Mei. 1950. 

Selain sea? pembukaan ambass - 
de di. Moskow itu, seksi pur “akan 

mempersilahkan kepada pemerintan 
mengadakan rapat-kerdja pda hari 
Kemis besuk mengenai pertanjaun 

  

Pardede tentang pengusiran Santo 
dan Go Gien Tjwan dari Nee 
land. 

Seis' PPX menagih bebe- 
rap2 undang. 

Setruja Seksi P.P.K. dalam 
hari SeLasu memutuskan untuk 
menaga beberapa undang? sbb: 

2 

dan 
Use) Pokok Pend. Ukan, 

Undang2 Sekolah Partikelir 
Sui 1dang2 Perguruan Tinggi. 

Selain itu seksi menghendaki 
djuga keterangan2 mengenai usa- 
ha2 mempersiapkan diri djika un- 
Panah kewadjiban beladjar diada 
kan pada tahun 1961 seperti jang 
direntjanakan oleh pemerintah. 
Pun diharapkan keterangan peme 
rintah mengenai usaha2 guna 
memperbsiki nasib para guru. 

Rovat-kerd 3. mengenai -hal2 
tsb. akan diadakan.tg. 3 Pebruari 
jad. 

Pensiunan tidak 
diprkea, 

Menteri Urusan Pegawai Suro- 
so sehabis mengadakan rapat-ker- 
- dengan Seksi Perburuhan din 

ito Pegang 1 ami ini," mene- 
Rekan kepada .Antara”, ' bah- 

va aglah satu hal jang diberikan 
ndislasn kepada seksi, ialah 

mengenai ,.afvlociing” pensiunan 
3 menurut Menteri Suroso ba- 
njak menimbulkan kegegeran ka- 
rena salah paham. 

Menurut Menteri, jang dipan: 
dang ..masak” untuk pensiun, ia- 
lah pegawai jang sudah berusia 
55 tahun dengan lama-kerdja pa- 
ling sedikit 20 tahun. Mereka itu- 
lah jang disuruh meminta pen- 
siun, « tetapi menurut Menteri ti- 
daklah ini berarti, bahwa pegawai 
itu ,.tidak boleh tidak” harus di- 
pensiun. Djika ia benar2 masih 
dibutuhkan oleh djawatannja dan 
ia masih kuat bekerdja, maka ia 

| dapat memadjukan permintaan su 
| paja djangan dipensiun dulu, dan 
Tasha ini bisa dipertimbang- 
kan, demikian Menteri Suroso. 

semata? 
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. belum sampai sebulan, rupa2?nja ke- 

1 Top 

pat2 dimana rakjat untuk | 
lakukan pekerdjaan2 
baik jang ternjata 

  

dapat didapat Oleh maka “dia 

        

  

   
jang mendesak bersedia me- 

ng-rojong. Selain itu hasil 
rakjat disatu daerah, dapat 

rah lain untuk mengadakan usa- 
duk dari sekitar Kali Deng- 

g berusaha untuk menghindar- 

   

    

      

      

Ag hi dengan djalan menggali dan me- 
sekarang tiap tahun memba-   

Dengan hasrat jg. besar dibawah kan dari djembatan Djarum sampai 
pimpinan Djawatan Pengairan  se- 
tempat ribuan pendudul 

rah Ketjamatan2 Tj 
rangdowo 1 
Ketjamatan2 Weru dan Tawangsari 
Kabupaten Sukohardjo, kini sedang 
menggali dan melebarkan Kali 
Dengkeng jang semula lebarnja ha- 
nja 5 .meter didjadikan 25—40 me- 
ter, sedang kanan-kiri kali tersebut 
dibuat. tanggul jang tingginja 2—4 
meter. Penggalian tersebut dikerdja- 

  “dari dae- 
dan! Ka- 

Kabupaten Klaten dan 

didesa Terusan jang pandjangnja 2 
Km. Setelah pekerdjaan tersebut ber 
djalan beberapa minggu - lamania 
kemudian didapat bantuan dari Pe- 
merintah sebanjak Rp. 130.000.—. 
Menurut taksiran, djika pekerdjaan 
itu dikerdjakan oleh Pemerintah sen- 
diri, maka beajanja akan sampai 
ber-djuta2 rupiah. Untuk pekerdja- 
an itu, tiap2 orang mendapat upah 
penggalian Rp. 1.50 tiap2 M.-nja. 
Dalam seharinja mereka itu masing? 

  

  

SUARA 

MERDEKA 

  

SMG., REBO 28 DJAN. 1953. 

Kabar Kota 

Para Importir Indonesia 

Djawa Tengah 
Sesalkan Peraturan Baru Me- 

ngenai Import 
SEBAGAI PENDAPAT kaum importir Indonesia di Djakarta 

pada umumnja, djuga kalangan ,, 
tir Indonesia Djawa Tengah) menjesalkan 
turan baru dengan 

rakjat atau 
B II, atau C, 
kertas koran), jang 
kus2 halus Jainnja. 

  

SDN ati kereta 

MOBIL DINAS. 
Waktu mula2 ada peraturan ,.Mo- 

bil tjap Sumpi?” alias mobil dinas, 
benar2 mobil2 dinas di Semarang 
taat peraturan, tak ada jang njle- 
weng tjari Tahu-pong atau gelek di 
Gg. Lombok. 

Tapi serenta peraturan berdjalan 

  

taatan sudah mulai luntur, met of 
zonder ,tjap SumpiP” dipakai parti- 
keliran, dinas prive. Ini Sir-pong li- 
hat pada hari Minggu pagi ada be- 
berapa mobil dinas, berdinas .dia- 
gong manten” di Karangbalong: ma- 
lah ada djugas jg setjara demonstra- 
tief dipakai '.pier2-an” ditepi laut... 
Kalau bakal begini naga-naga- 
nja, ,tjap Sumpil” tanggung akan 
luntur chasiatnja. Sir-pong usulkan 
lebih baik itu ,,tjap Sumpil” tanda 
mobil dinas dibuang lagi sadja, se- 
bab 'malah bikin malu, bisa diketa- 
wai.monjet mabuk, ada orang buka 
rahasia sendiri!!! 

Sedangkan peraturan penting jang 
diawasi polisi masih ada jang me- 
langgar, djangankan peraturan jang 
tiuma berupa .tjap Sumpil”, jang 
bisa dianggap barang ..sipil”......... 

PENGHEMATAN. PAN 
Djawatan Penerangan Djawa Te- 

ngah rupanja bener2 mau bikin pe- 
nerangan jang njata tentang peng- 
hematan: waktu adakan konperensi 
djawatannja seluruh Djateng, jang 
meskipun dikurdjungi oleh pembe- 
sar-pembesar tinggi, terus main he-| 
mat: zonder djamian, zonder mi- 
numan. Sampai ada jang bisik2: Ini 
konperensi kering! 5 

Siangnja waktu ada djamuan un- 
tuk undangan guna menjambut se- 
orang pembesar tinggi jang datang 
dari Djakarta,  djamuan djuga sa- 
ngat hemat dan sederhana: nasi plus 
bergedel basah, minum tjukup air| 
leiding!!!!! : 

Kalau tjuma main hemat2an dja- 
muan, Sir-pong punja menu jang 
tanggung lebih hemat lagi: djamuan 
kwatjie tur jang asin banget. Pasti 
awet dan bisa bikin orang lidahnja 
bertobat tudjuh turunan. Boleh tjo- 
bana 1 

Sir-Pong 

KHONG KAUW HWEE. 
Pada tiap2 hari Minggu sore dari k 

diam 16.30 sampai djam 18.30, oleh: 
Peguiuban , Khong Kauw Hwee 
Gg. Lombok selalu diadakan tjera- 
mah untuk umum. Untuk bulan Pe- 
bruari 1953, atjara ditetapkan sbb. 

Tg. 1-2: Warna-Warni, oleh sdr, 
Cei Liong Thay. ak 

Tg. 8-2: Tik atau pribudi,. oleh | 
sdr. Mr. Ko Kwat Tiong. 

Tgl. 15-2: Berhubung dengan ta- 
hun “baru Tionghoa, tidak diadakan 
tjeramah. $   

sanaan pemerintah 
mungkin mengadakan kantor2 pusat 

sdr. Toerhadi. r 
rapat tsb telah diterangkan adania 
sisa uang kas sebanjak Rp. 123.95. 

G.A,B.I.D.” (Gabungan Impor- 
dikeluarkannja pera- 

r an mendadak tentang pemasukan barang2 import. 
Kalangan tersebut agak sukar memahami, 
nis barang dari daftar A jang merupakan 

bahwa ada beherapa dje 
barang2 primair bagi 

dalam negeri beralih dalam daftar B. I, 
misalnja mengenai beberapa matjam kertas (ketjuali 

sangat perlu untuk pertjetakan dan pembung- 

Tingginja harga kertas tersebut 
tidak sadja menekan kepada peng- 
usaha? pertjetakan ketjil dari bang- 
sa sendiri, pun menekan tumbuhnja 
perindustrian2 ketjil jang membutuh- 
kan bahan2 pembungkus, dan me- 
nahan perkembangan dilapangan 
pendidikan, kesusasteraan ' maupun 
kebudajaan jang kini mulai tampak, 
misalnja perkembangan? pengarang? 
nasional, pengetahuan umum dil. 
termasuk pemberantasan buta hu- 
ruf. 

Badju kaos jang umum mendjadi 
pakaian sehari2 dari rakjat,.- a'at2 
sekolah passerdosen dil. jang digu- 
nakan oleh sebagian besar anak2 
umumnja ikut serta dalam gelom- 
bang kenaikan. Demikian keterang- 
an-keterangan kalangan importir ter- 
sebut kepada Antara. 
Golongan importir tersebut mera- 

sa tertindas, tidak ada kelonggaran 
kredit untuk pembajaran 4029  di- 
muka sebelum barang datang. Un- 
tuk mentjari pertolongan pada Bank? 
Nasional, pada umumnja bank2 itu 
belum mampu, karena bank2 terse- 
but belum mempunjai atau  mem- 
pergunakan devisen?2 luar negeri, se- 
hingga kini importir2 nasional tetap 
terikat pada bank? asing. 
Dalam hubungan dengan kesuka- 

ran devisen, kalangan importir ter- 
sebut mengemukakan adanja sistim 
import barter di Eropa Timur dan 
imenjatakan harapan akan kebidjak- 

untuk selekas 

  

dapat mentjapai -upah sehari dia jaka 
ra Rp. 3,50 hingga Rp. 6,—. Peker- 
djaan tersebut telah dimulai sedjak 
achir bulan Oktober jang lalu dar 
diharapkan dapat selesai dalam tem- 
po 3 bulan (achir bulan ini?. 

Ribuan penduduk terhin 
dar dari bahaja bandjir 

Dengan selesainja pekerdjaan 
tsb., maka menurut perkiraan, sa 
wah seluas 5.656 Ha — jalah 
4.340 Ha dari daerah Klaten dan 
1.316 Ha dari daerah Sukohardjo 

| — dengan ribuan penduduk dise 

'bahaja bandjir, hal mana akan 
dapat melenjapkan pula  bahaja 

menimpa mereka berhubung pa- 
inenan mereka tiap tahunnja ba 
njak jang lenjap karena 
bandjir. : PA 

Disamping itu dapat pula diha 

bahan makanan dari daerah? tsb. 

duduk dari desa2 Totoredjo dan 

san (Klaten) terpaksa pindah tem 
pat. Bagi mereka itu disediakan 
pertolongan tempat baru dari pi 
bak pemongpradia dan para pen 
duduk sekitarnja. 

Sebagian dari kali Deng- 
keng akan dipindahkan. 

Selandjutnja diperoleh keterangan. 
bahwa tak lama lagi akan dilakukan 
penggalian Kali Dengkeng dari dju 
rusan desa Turasan dialirkan ke Ka 
li Kuwur sepandjang djarak 2 KM 
melalui desa2 Balak, Tegalsari dan 
Grogol. Dengan penggalian jg ke- 
dua kalinja sawah penduduk seluas 
350 Ha akan dapat dihindarkan da 
ri bahaja bandjir. 
Pembikinan tanggul2 dan peleba- 

ran Kali Dengkeng tsb. ternjata 
mempunjai pengaruh baik terhadap 
penduduk desa? sekitarnja. Kini tim 
bul keinginan penduduk desa itu se 
perti Kelurahan?  Kedungdjambal, 
Gradjagan, Madjasto dan Ponowa- 
ren dari Ketjamatan Tawangsari 
(Kabupaten Sukohardjo) untuk mem 
buat saluran air (afvoerleiding) dari 
Kali Dengkeng kesawahnja masing? 
ig pandjangnja seluruhnja Ik. 4, 5 
KM. Dengan mempergunakan salu- 
ran2 air itu air kali Dengkeng dapat 
disalurkan untuk mengontjori sa- 
wah2 didaerah Ketjamatan Tawang- 
sari seluas Ik. 900 Ha. 

Saluran2 tsb. akan dikerdjakan de 
ngan setjara gotong-rojong pula, jg 
hanja akan meminta bantuan dari 
Pemerintah sebanjak Rp 12.500.—. 

Djika pekerdjaan itu diselenggara 
kan oleh Pemerintah sendiri, maka 
menurut perkiraan akan memakan 
beaja Ik. Rp 60.000.—. 

BUKAN DISENGADJA DAN 
PERAN DARI D.1.? 

al ,,penjebaran” uang di. 
Brebes. , 

Uang jang tersebar di Brebes se- 
bagaimana disiarkan dalam harian? 
jang katanja berdjumlah Rp. 200. 
000,— dan disiarkan dari pihak D.I.. 
ternjata tidak betul. 

Tetang duduk perkaranja sbb.: 
L.W.T. jang membawa sedjumlah 

besar uang persekot dari pendjualan 
barang-permata dari lain tempat dan 
waktu itu hendak pulang menudju 
Tjirebon, karena merasa kuatir me- 
liwati daerah Brebes jang dianggap- 
nja kurang aman, telah menaruh 
uangnja ditempat jang tersembunji 
idalam oto untuk mentjegah ke- 
mungkinan  kalau2 diberhentikan 
oleh garong. Tapi ketika ia telah 
sampai dirumahnja dan akan ambil 
uang itu, diketahuinja bahwa djum- 
lahnja kurang Rp. 40.000,—  (se- 
mua terdiri dari Rp. 500,—): bebe- 
rapa hari ia memikirkan dimana 
uangnja ketinggalan, dan ia baru 
mengetahui waktu membatja disu- 
rat-kabar2 bahwa uangnja telah ..di- 
sebarkan” tanpa sengadja didaerah 
Brebes. (K.P.). 

PEMINDAHAN MAKAM DI 
DJALAN SENDJOJO. 

Berhubung dengan akan dipergu- 
nakannja tanah, dimana terdapat 
djuga makam, didjalan Sendjojo un- 
tuk mendirikan gedung? kantor Ne- 
geri, maka makam? didjalan Sen- 
diojo mulai hari Djumahat tanggal : 
30 Djanuari 1953 akan dipindahkan ! 
ke kuburan? jang resmi, antara lain   

pembelian dinegara? Eropa Timur, 
seperti di Finlaidia, Jugoslavia, Ru- 
mania dan Hongaria. i 

| 
PEROBAHAN PENGURUS | 

» AL ICHWAN ” f 
Dalam rapat anggauta kematian 

»Al Ichwan” Mertodiojio/Subuh tgl 
25 Djan. jl. telah diadakan penggan 
tian pengurus. baru jang diketuai oleh 

Selandjutnja dalam | 

  

RADIO DIPINGGIR KALI. | 
Kemarin dulu oleh salah seorang) 

penduduk sekitar  Pandean Lamper : 
telah diketemukan sebuah radio Ph:! akan mengikuti kursus tsb. jala 
lips type 295 A/2815 b 147 divinz-'pemuda2 keluaran S.M.A. jg. ingin 
gir kali Pandean Lamper jang disem 
bunjikan dibawah rumput. Siapa mi 
liknja radio tsb tidak diketahui. t 

DJUMLAH KORBAN ASS. | 
WEDANA SELAMA TH. 1952. 
Berhubung dengan  terganggunja 

keamanan didaerah2 Djawa Tengah, 
diantaranja jang mendiadi korban 
terdapat djuga Ass. Wedana. Berke- 

dilnaan dengan itu dari kalangan jang 
berdekatan di Semarang didapat kec- 
'terangan, bahwa dalam tahun 1952 
ada 8 Ass. Wedana di Djawa Te- 
ingah jang meninggal dunia, ja'itu di 
|Karesidenan Semarang A. W. 
pu, di Pekalongan A. W. Sirampog 

Kle- 

dan Blado, di Banjumas A. W. Da- 
juhluhur dan Adjibarang, di Kedu | 
AW. Pakis ta 
KTrutjuk dan Kemusu. Pengisian m- 

dan : Surakarta. A. W. 

  

“ Tg 4 
- "3 Tg. 22-2: Perajaan Musim Semi|ngenai djabatan2 itu pun sudah di-j melainkan “untuk: undangan. 0 Hakukan. : 

Bohong...... ! Sungguh Bohong Lg 1! Kalau 

    BODIONG » 
Dikatakan Buka 
ilatkan memi 1 

Fa 

  

0 »EHIENY & Co, 
mekah    

  

di Bergota, Djeruk, Tjantung dan 
Sompok. 

Kepada chalajak ramai diminta 
bantuannja untuk memberitahukan 
kepada jang bersangkutan/achliwa- 
ris dari makam2 tersebut mengenai 
pemindahan makam itu. 

Untuk mendapat pendjelasan le- 
bih Jandjut jang berkepentingan di- 
minta berhubungan dengan Lurah 
desa MIatihardjo, Tjamat Semarang 
Utara atau di kantor Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Pemerintah Daerah 
Kota Besar Semarang bagian Urusan 
Tanah, Bodjong 146. 

KURSUS DINAS BAGIAN C. 
Tgi. 28 Djan. ini, dikantor Guper- 

nuran telah diadakan udjian penja- 
ringan untuk tjalon pegawai pela- 
diar kursus C. Adapun mereka jang' 

ialah 

bekerdja dikalangan Pamong-Pradja: 
Untuk Kar. Semarang pada waktu 
ini terdaftar sebanjak 12 orang dan 
mengikuti udjian hari ini. Kursus 
tsb. diadakan di Malang untuk 1 ta- 
hun lamanja. 

PEMBEBASAN TAWANAN 
Dengan surat Keputusan Panglima 

T.T. IV, maka pada tgl. 20 Djanuari 
1953 telah dibebaskan lagi sedjumlah 
tawanan: dari Doorgangskamp2 Jog 
jakarta 2 orang tawanan ex Bn. 426: 
dari Surakarta 2 orang tawanan M. 
M.C.: dari Magelang 22 orang tawa 
nan ex Bn. 426 dan 6 orang tawanan 
M.M.C.: dari Transitokamp: Tegal 44 
orang tawanan D.I. 

Djadi djumlah pembebasan semua 
nja ada 76 orang. 

MAJATNJA  MATMIN 
DIKETEMUKAN 

Dikabarkan beberapa hari jl, bah- 
wa waker kehutanan daerah Purwo- 
dadi, sdr. Matmin telah  ditjulik 
oleh “gerombolan pengatjau dirumah 
nja. Kini dari pihak jang berwadjib 
diterima keterangan lebih  Tandjut, ' 
bahwa pada tgl. 25: Djan. jl. majat | 
nja Matmin telah diketemukan dida 
lam hutan desa Kedungandri Mas- 
moen (Purwodadi) dengan di-ikat ta 
ngannja serta lehernja hampir pu- 

|kitarnja akan dapat terhindar dari | 

patjeklik jang hingga kini selalu | 

akibat | 

“Berhubung dengan dilebarkan |: 
nja Kali Dengkeng itu, maka pen | 

Batakan (Sukohardjo) dan desa? |! 
Bogor, Sempu, Titang dan Tura | 

' lah mengadukan harian Merdeka” 

  

  

rapkan akan bertambahnja hatsil | Tn 

N 

Pada hari Senen siang jl. tiba dilapangan Kemajoran dari Singapore 
tuan D. G. Cassado seorang ahli cello dari Spanje, jang akan mengada- 
kan demonstrasi di Indonesia selama 2 bulan lamanja. Gambar: Tuan 
K. W. Hammer pemain piano (kiri) jang djuga tiba bersama-sama dengan 

D. G. Cassado (kanan). 

Keberatan 
Dengan Adanja Peraturan Import. Baru—Minta 

Supaja Ditindjau Kembali 
LEBIH KURANG 150 anggota D.E.LP. (Dewan Ekonomi 

Indonesia Pusat) dalam suatu pertemuan jang berlangsung kemarin 
dulu l.k. 2 djam lamanja dikantor DEIP, telah mendengarkan pen- 
djelasan mengenai peraturan import baru tertanggal 22 Dianuari 
11953 j.L, diutjapkan oleh Kepala Kantor Perdagangan dari Kemen- 
terian Perekonomian Sardju. Pada kesempatan jang kemudian dibe- 
rikan kepada para hadirin untuk memadjukan pertanjaan2 serta 
usul2, para pembitjara pada pokoknja mengemukakan keberatan jg 
dirasai chusus oleh kaum importir nasional terhadap peraturan baru 
itu. . 

Sikap tidak-setudju dari hampii Leagaamaa 
semua kaum importir ialah teruta. 

Tak Tahan Be- 
kerdja Terus 

ma mengenai 1. klassifjkasi barangz 
pokok jang tadinja masuk A men 

Karena Gangguan 
&rombolan 

  

   

djadi B-1, 2. tidak diberi keluasan 
(soepelheid) berupa waktu peralihan 
(overgangstijd) dan 3. penjesalan pi- 
hak pengusaha nasional atas sikap 
Pemerintah jang tidak mengadakan 
»feeling” lebih dulu setiap kali hen- 
dak mendjalankan tindakan2 baru, 
dengan maksud memperoleh penser- 
tian baik diantara pengusaha nasio- 
nal mengenai tindakan2 negara itu. 
Terhadap keberatan2 tadi Sardju 
dalam djawabannja pada achir per: 
temuan menjatakan hendaknja diant 
tara kaum pengusaha ada kesedaran 
akan urgensi tindakan2 pemerintah- 
itu, jang ditudjukan djusteru un: 
tuk kepentingan nasional  seluruh- 

PEGAWAI2 Djawatan Kereta 
Api Malangbong telah memberi 
.fahukan kepada pihak atasan, bah 
wa mereka tidak tahan lagi utk. 
meneruskan pekerdjaannja. dan 
akan menutup stasiun Malang 
bong karena gangguan2 keama- 

| Atas pertanjaan ,,Antara” Men 
teri Perhubungan Ir. Djuanda jg nja. 2 

Dalam pada itu, Sardju mengakui Senen yaa Han di : - gan 
akibat berat dari peraturan impor: |tangkan, bahwa emerintah ti 
baru itu. Maka olehnja diusulkan bisa memaksa para pegawai utk. 

tetap berada ditempat kalau gang 
guan ger 1 berlangsung te 
rus. Ditambahkannja bahwa ia te 
tah menerima laporan2 tentang 
peristiwa di. Malangbong dan 

: n 
Diakuinja djuga, bahwa soal ke- 

amanan itu harus lebih mendapat 
perhatian lagi dari pihak pemerin- 
tah. Menurut Djuanda mula2 peme- 
rintah bermaksud hendak mengada- 
kan gerakan operasi terhadap. ge- 
rombolan2 itu dalam bulan. Nopem- 
ber 1952, tapi oleh karena timbul! 
peristiwa 17 Oktober” jang hingga 
kini belum selesai itu, maka gerakan 
tersebut tidak djadi didjalankan. Mec- 
ngenai kerugian2 jang diderita Dja- 
watan Kereta Api Menteri Perhu- 
bungan belum dapat menaksir, tapi 
ia mengatakan bahwa tiap kereta 
api jang tidak bisa djalan karena se- 
suatu gangguan merugikan  peme- 
rintah sebanjak Rp. 13.000,—. De- 
mikian Djuanda. : 
Dalam pada itu dari Djawatan 

Kereta Api didapat kabar, bahwa 
bari Selasa kepala Djawatan Kereta 
Api Ir. Effendi Saleh akan mengun- 
djungi Malangbong untuk memerik- 
sa keadaan disitu. 

Tentang nasib kepala setasiun Tji- 
awitali dan pegawai2 lainnja jang 
telah diserbu oleh I.k. 150 orang 
gerombolan pada Minggu pagi ke- 
maren belum terdapat kabar jang le- 
bih djelas,- tapi menurut berita? 
rupa2nja ketika gerombolan itu da- 
tang dan membakar setasiun Tjiawi- 
tali, kepala setasiun itu telah bisa 
menjelamatkan diri. 

Mononutu: 
Tak Akan Ada Pelepa- 

san2 Pegawai 
HARI DJUM'AT malam dimu 

ka kepala djawatan dan pemuka2 
partai di Makasar Menteri Pene 
rangan Mononutu telah mengada 
kan uraian mengenai an garan 
belandja negara tahun 1982/'53, 
Dengan adanja  deficit 415 mil- 
jard, kata Menteri Penerangan, 
bukan berarti bahwa dalam segala 
sesuatu pengeluaran akan “diku- 
rangkan atau dalam segala penda 
patan akan dipaksakan kenaikan. 
Malah kalau ternjata bahwa pe 

agar semua hal jang mendjadi iSUM-) 
ber ketidak-senangan dan ketjemasan' 
para pengusaha nasional, diadjukan 
kepada Pemerintah agar' dipertim: 
bangkan kemungkinan untuk meri-: 
ngankan beban jang dirasai berat 
dan lebih2 jang dianggap melemah- 
kan kedudukan golongan pengusaha 
nasional. 
Pertemuan jang sedianja berachir 

pada djam 5 sore, atas usul seorang 
anggota diteruskan pada" malamni: 
untuk membitjarakan dan menjusun 
asul2 untuk dimadjukan kepada Pe- 
merintah dengan permintaan supaja 
didjalankan sedikit keluasan (soepel- 
heid) dalam melaksanakan peratur- 
an import baru itu. (Antara). 

Merdeka” Diadu- 
kan Sumitro 

deni Keuangan ' dr. Sumitro, 
dalam functienja selaku menteri, te- 

kepada Djaksa Agung, berhubung de 
ngan tulisan2 harian tsb. pada pener 
bitan tanggal 17, 20 dan 21  Dianua: 
ri, dalam berita2 mana disinggung- 
singgung nama menteri Sumitro, ig 
menurut dr. Sumitro adalah dusta 
semata-mata. Menurut menteri Su- 
mitro harian itu dengan artikel2nja 
jang bersangkutan telah memutar-ba 
likkan dengan sengadja kenjataan jg 
sesungguhnja. Soal tersebut diserah- 
kan kepada Djaksa Agung dengan 
pengetahuan ' perdana menteri dan 
menteri kehakiman. 

Tulisan ,,Merdeka” jang bersang: 
kutan itu ialah jang berkepala ,,Har 
ta karun di Morotai”. 

   
P. 

ATJARA SIARAN RRI SMG. 
Rebu, 28-1-53 
17.00 Pembukaan: . 17.05 Taman 

Kusuma: 17.30 Pengumuman dan 
Berita Daerah: 17.45 Orkes Cosmo- 
mopolitain: 18.00 Ruang C,P:R.A.D. 
18.15 Hiasan sendja oleh O.K. Pan 
tjaragam Burung Kenari: 19.00 Tan 
da waktu — WARTA BERITA: 
19.10 IBU KOTA HARI INI: 19.15 : 
Siaran Penerangan oleh Djawatan ng 5 an ta 
“Imigrasi: 19.30 Buluh Perindu meng naikan produksi, pemerintah akan 
antar lagu dbp. 'R: Harahap: 20.001 CN : , 3 sia (tidak terus ' mengadakan penam SARI WARTA BERITA: 20.05 SIA bahan pengeluaran untuk itu. Se ERINTAH: 20.30 Pili ne : Sa Na landjutnja, kata Menteri, tidak Pendengar: 21.00 Berita Bahasa Dja p aa : sp 
wa, 21.15 Dagelan Mataram oleh |ada dalam niatan pemerintah un 
Studio Jogjakarta: 22.00 WARTA |tuk mengadakan pelepasan besar 
BERITA: 22.10 Programma esok | besaran terhadap para pegawainja 
hari, 22.15 Dagelan Mataram, 23.00 | dan akan ditarik uang dari per 
Tutup. j edaran, pula padjak rakjat tak 

Kemis, 29-1-753. pula bakal dinaikkan. 
17.00 Pembukaan, 17.05 Gending2 Pemerintah jakin ekonomi rakjat 
Dolanan, 17.10: Dongengan Kanak2 hanja bisa berobah djadi baik kalau 

hubungan dan perbandingan antara oleh Bu Dar, 17.30 Pengumuman 
para produsen, distribusi dan kon- dan Berita Daerah: 17.45 Njanjian 

Tony Martin: 18.00 Hidangan Suara |sumen dilakukan dengan tjara2 jang 
sehat. Tapi semua rentjana akan Kelana dbp. C. TOSSA: 18.30 Penga 

djian dan Adzan Maghrib: 18.45 |sia2 kalau kita tidak punja keper- 
Mengenang Pak Dirman: 19.00 TAN | tjajaan pada diri' sendiri. 
DA WAKTU — WARTA BERITA: |. Pindjaman2 luar negeri dan se- 
19.10 IBU KOTA HARI INI: 1915| mua penanaman modal asing tidak 
Tindjauan Mingguan Ekonomi: 19.30 akan bermanfaat apabila kepertjaja- 
Krontjong Asli oleh O.K. Merpatilan itu tidak ada, demikian Mono- 
20.00 SARI WARTA BERITA: 20.05 | nutu. 
SIARAN PEMERINTAH: 20.30) Atas pertanjaan apakah parlemen 

tidak akan menolak  rentjana angga- Mimbar Islam: 20.45 Indonesia me : 
njanji rajuan Siti- Nurrochma, 21.00 |ran belandja itu, Menteri mengata- 

kan, bahwa dalam soal jang sede- Berita bahasa Djawa: 21.15 Puspa : 
suara: - 22.00 WARTA BERITA: (mikian penting. menurut pendapat- 

nja, para anggota parlemen akan 

  

  tus, karena sendjata tadjam, 

  

  22.10 Programma esok haris 22.15 | 
Pembatjaan Buku, 23,00 Tutup. tidak mempermainkannja. 

, 

    

lah Lana aa Anh alu telah kembali ke Djakarta 
Bagian PUTERI? 1.2. 1 “dengan . tangan hampa. Maksud . Djuara regu: SMP. | “III Negeri, kedatangan wakil2 Kementerian dengan bidji 8923. 2. Djuara perse- Perburuhan: jalah untuk mengada 

Jorangan: Djunaeni, SMP-IN dengan .kah timbang ima mengenai pe- bidji 1328 ..1 Mesut | igoperan Kantor Penjuluh Per- 

  | Prestasi terbaik untuk tiap nomor: 

    1DiA Ea Br 
DIC KJA 
TOLAK PEROBAHAN STATUS KANTOR PENJULUH Prk- BURUHAN, 

Wakil2 Kementerian Perburu- 
han dan PPK jgsedjak 3 hari ber- 
ada di Jogjakarta untuk mengada 
kan perundingan2 dengan: pihak 
pemerintah Daerah, hari Sabtu jg. 

         

SOLO 
ana aan Aa 

»PANTJALOMBA” SEK. LAN- 
DJUTAN PERTAMA. 

| Pertandingan ,,Pantjalumba” jang 
diadakan antara sekolah2 landjutan 
tingkat pertama di stadion Sriwedari 
baru2 ini untuk menentukan wakil2 
Solo menghadapi djuara2 Jogja, te 

       

    

Mn Ta £ Tekihik Neveri buruhan dari tangan pimpinan se 
dengan bidji 18.719. 2. Djuara per- | Karang kepada p egawai2 dari Ke- 
seorangan: Soebakir, S.T.N., dengan | Wenterian tersebut jang ditundjuk bidji 2145, Djumlah bidji jang diper | Untuk mengoper tugas kantor ter oleh oleh regu S.T.N: itu adalah me| but berhubung dengan peroba- lebihi prestasi djuara Pantjalumba se | han status Kantor Penjuluh Per- 
luruh Indonesia di Semarang tahun | buruhan ' mendjadi Kantor. Pem- 1952 (SMP Purwakarta, 18.352). | bantu Pem Perburuhan jang 1 berpusat di Semarang (untuk se- Puteri: at .luruh Djawa-Tengah). Perobahan 
80 m — Pawarti SMP-IIT 12.2 dt.:| tersebut. sesuai dengan. peraturan 
Lontjat dajuh — Mardinah SMP V | Menteri Perburuhan No. 50 ta- 
4.32 my, Lontjat tinggi — Sri Raha| hun 1952, jg menjatakan bahwa 

  

    

       

   

  

   
ju SMP-IV 1.32 m3 Lempar tjakram | Kantor Penjuluh Perburuhan di — Djunaeni SMP-II 22.85 m: Lem Jogja dirobah. mendjadi Kantor 
par lembing — Darwanti SMP-III 
22.85 m. 
Pirtera: : KA 
100 m — SuhartoA S.T.N. 12.15 

dt, lontjat djauh — Samboro S.T.N. 
5.57 my Jontjat tinggi — Sutarko S. 
T.N. 1.66 m,. Lempar tjakram — 
Moh. Samsi S.T.N, 29.71 m, Lempar 
lembing —. Sumarto: S:T.N, 40.65. 

SOLO AKAN MENDAPAT 
TAMBAHAN 3 LAPANGAN 

SEPAKBOLA. 
Kota Solo tidak lama lagi akan 

mendapat tambahan 3 buah lapang 
an sepakbola dan 1 buah lapangan- 
olahraga, utk. athletik dsb., jg. akan 
diadakan. ditanah bekas race-terrein 
di Manahan. Pembuatan keempat Ia 
pangan-olahraga itu akan segera da 
pat dimulai oleh D.P.U. Kota Be- 
sar Surakarta. 

Penambahan. djumlah .. lapangan- 
olahraga itu. oleh Pemerintah Kota 
Besar “Surakarta dipandang perlu, 
guna makin memadjukan keolahraga 

Pembantu Penjuluh Perburuhan 
ig pusatnja untuk seluruh daerah 
Djawa-Tengah berkedudukan di 

bang terima tersebut, dengan ala- 
san bahwa perobahan itu berten- 
tangan dengan Undang2 No. 22 
tahun 1948 jang menegaskan bah 
wa daerah Jogjakarta mempunjai 
status setingkatedengan propinsi. 

TEGAL 
78 RUMAH DIBAKAR. 

Berita terlambat menjatakan, 
bahwa pada tg. 22 malam djam 
20.00 gerombolan jang mengaku 
dirinja Tentara Islam Indonesia 
(TII) jang terdiri dari Lk. 150 
orang dan  bersendjata lengkap, 
telah memasuki desa Djedjeg I.k. 
50 km. sebelah selatan kota 'Te- 
gal (kewedanan Bumidjawa). Di: 

KGAH 9 

Semarang. Pihak Pemerintah Dae | 
rah menolak perobahan dan tim- | 

: $ -perkembangan 
Kota Solo, Pemerintah Kota Besar 

  

PORIS—M.B. KL KEDIRI 
3 Tea 

Kesudahannja pertandingan sepak- 
bola persahabatan antara Kes. Poris 
IT dan M. B. Polisi Rayon Kediri 
jang diadakan kemaren sore dilapa- 
ngan Seteran Semarang ialah 2-—1 
untuk kemenangannja Poris. 

KOMPETESI PELTI, 
Kesudahannja kompetisi Pelti jang 

dilangsungkan pada tg. 

    

  

ITE 2 PTS. 5. — MMO 
STC IV I— 4, DBO Me SITE 
3! — 2. Atjara tg 1-2-581 STC II — 
OK I: CHTCS I.— CHTCS IL: PT 
KES3k 2 Orko. 
Kedudukan tiap2 perkumpulan ig 

ikut dalam kompetisi Pelti dan  di- 
kerdjakan sampai pada tg 25 Djan 
1953 sbb: : : 

AT PTC ST PI Ts 
A4 CETCS IL 9TPES T 9 CHTOSIK 
dan 8. OK 1. 
BPI, ITO NT Pp 

Kendal I, 4. PTC I, 5. DBC T, 6: TP 
11,7 CHTES TI F OK u- 
CT PES OTO YAI, PTG, 

4 DBC II, 5. OTH.C I, 6 PTI IT, 
5 PIKBESTI,/9 PTO IP 

D.: 1. BPM, 2. DKA II, 3. OTCH 
11,”4. PTS NI: 5. STO VI & PKP 
Per:, 7. PTKBS II, 8 PT Kendal II. 

SOLO AKAN DAPAT 3 LA- 
PANGAN SEPAKBOLA. 

Untuk mengikuti dan mendorong 
keolahragaan dalam 

Surakarta akan menambah djumlah 
lapangan olahraga dengan 3 buah Ia 
pangan sepakbola dan sebuah lapa- 
ngan olahraga untuk atheletik dan 
sebagainja. 

Keempat lapangan-olahraga itu 
akan diadakan ditanah bekas race- 
terrein (lapang an patjuan kuda) 

ABIDIN 25 TAHUN SEBAGAI 
PEMAIN. SEPAKBOLA. 

Berhubung dengan genap 25 ta- 
hun, Abidin mendjadi pemain sepak 
bola, sedjak Djum'at jang baru lalu 
oleh Ps. ,,Banteng” suatu persatuan 
sepakbola tentara di Sumatera-Te- 
ngah diadakan pertandingan2 segi- 

tiga sepakbola antara kesebelasan? 
sBanteng”, Padang Pandjang dan   desa itu mereka membakar 78 

rumah penduduk. Djumlah keru- 
gian. - belum diketahui. Korban 
manusia tak ada. Gerombolan ini 
datang dari djurusan Gunung-' 
agung, sebelah selatan Djedjeg. 
Setelah terdjadi tembak-menem- 
bak dengan T.N.I. selama L.k. se- 
tengah djam, pada djam 24.00 me 
reka meninggalkan desa tersebut 
kedua djurusan, sebagian kemba- 
li keselatan djurusan Gunung- | 
agung dan sebagiannja lagi keuta- 
ra djurusan Tjawitali. 

an pada umumnja dikota Solo. 
BANDJARMASIN INGIN BER- 

MUDA-MUDI 1 
Dari pihak jang bersangkutan di 

dapat kabar, bahwa Kepala Djawa 
tan P.P, dan K. Bandjarmasin telah 
mengirimkan surat. kepada Kepala 
Djawatan PP dan K. Kota Besar Su 
rakarta, dalam mana diminta agar 
kepadanja dikirim keterangan2 leng- 
kap mengenai Tari Muda-mudi. 

Permintaan tersebut kabarnja ber 
hubungan dengan ' maksud kundju- 
ngan Presiden ke Kalimantan. 

Agam (Bukittinggi) untuk merebut 
piala Komandan Resimen IV, Ma: 
jor Ahmad Hosen. 

Dalam perlombaan — olahraga 
schaats internasional jang diadakan 
di Davos, Swiss, .,bintang” negeri 
Belanda Koes Broekman telah ber- 
hasil memetjahkan .rekord dunia 
sechaats djarak 5.000 M dalam wak 
tu 8 menit 6.6 detik, demikian AFP 
mengabarkan dari Davos. 
Waktu rekord jang lama atas na- 

ma Hjalmar Andersson dari Swedia 
ialah 8 menit 7.3 detik. 

  KLATEN 
TIDAK ADA HONGEROE- 

DEEM DI KLATEN. 
Kalangan pemerintahan di Solo jg 

mengetahui menerangkan, bahwa 
daerah Klaten memang daerah su- 
bur dimana penanaman padi meru- 
pakan kebanggaannja. 
Kalangan tsb. selandjutnja menja 

takan, adalah tidak benar kalau di 
katakan bahwa didaerah Klaten tim 
bul hongeroedeem. Daerah2 Sura- 
karta jg terserang hongeroedeem 
adalah kabupaten? Wonogiri, Suko- | 
hardjo, Karanganjar- jg kesemuanja 
itu. memang daerah2 minus dimana 
penduduknja biasa makan poiowi- 
djo dan mengutamakan penanaman 

  

Russia 

perwakilan Tiongkok Nasionalis 

perhubungan2 antara RRT dan 

tahun2 1951/1952, . demikian kala- 
ngan tersebut. 

PENTJURI2 DITANGKAP. 
Jang berwadjib di Klaten dan di 

Solo telah berhasil menangkap bebe 
tapa pendjahat jg pada beberapa ha 
ri jg lalu telah ikut melakukan 
penggedoran pada rumah gadai di 
Wedi didaerah kabupaten Klaten. 

Kerugian jg dialami oleh rumah 

Dengan resmi ia mengusulkan su 
paja wakil2 Tiongkok Nasionalis 
itu djangan lagi diperbolehkan du- 
duk dalam ECAFE, karena mereka 
bukan merupakan wakil ig sewa- 
djarnja dari rakjat Tiongkok dan se 
bagai penggantinja mengundang wa 
kil2 RRT untuk turut serta melak- 
sanakan pekerdjaan2 panitya tsb. 
Selandjutnja. wakil Rusia tadi mem gadai tsb. berupa barang2 perhiasan |protes pula terhadap perwakilan dan barang2 berharga lainnja sehar .pemerintahan2 boneka” jakni da: ga Rp 50.000.— ri Korea Selatan dan ,,Vietnam- 
Bao Dai” dan mengusulkan supaja 
wakil2 tadi dikeluarkan karena me 
reka bukan merupakan wakil2 se- 
wadjarnja dari rakjat2 Korea dan 
Vietnam. 
Wakil Pilipina kemudian mengu- 

sulkan supaja usul2 Rusia tadi di 
'anggap sebagai tidak termasuk dim 
atjara sidang, karena panitya tsb. ti 
dak berhak untuk mempertimbang- 
kan masalah perwakilan tadi. 

Ketua Jama panitya tsb. pange- 
ran Varavan memutuskan berdasar 
kan ajat 25 dari prosedure peratu- 
ran2 jg berlaku, bahwa panitya tadi 
tidak mempunjai kompetensi untuk 
mempertimbangkan usul2 Rusia itu. 

Wakil Rusia kemudian  menjata- 
kan tidak dapat menjetudjui kepu: 
tusan itu. Ia mengatakan, bahwa 
panitya tsb. bukan hanja terdiri da 
ri para ahli-dalam lapangan tehnik 
sadja, sehingga oleh karenanja pani 
tya itu berhak untuk mempertim- 
bangkan usul2nja. Atas keterangan 
Iwakil Rusia ini, ketua lama kemu- 
dian mengusulkan untuk mengada- 
kan pemungutan suara. 

Hasil pemungutan suara. 
, Hasil pemungutan suara ini berke 
Sudahan dengan perbandingan suara 
14.lawan 3 dan 3 suara blanco. Jg 
menjetudjui keputusan ketua tadi 
ialah Australia, Tiongkok,  Peran- 
tiis, Nederland, Pakistan, Pilipina, 
Muang Thai, Inggris, Amerika Seri- 

PATI 
PEMUDA RAKIAT. 

Di Trangkil Pati pada tanggal 25 
Januari 1953 telah diadakan pem- 
bentukan tjab Pemuda Rakjat dengan 
dikundjungi oleh 178 orang anggota, 
kepulisian dari Juana dan para un 
dangan lainnja. 

Setelah dari DPD V Sdr. Purwanto 
menerangkan Histori perdjoangan se 
djak Pesindo sampai Pemuda Rakjat 
dan sdr. S. Rudhijanto mendjelaskan 
azas/tudjuan' Pemuda Rakjat, lalu 
diadakan pemilihan . Dewan Pimpi- 
nan Tjabang sbb:: 

1. SUL I, II, HI Sdr. Sastrognarno 
Sdra Djardi: — Sdr. Sunoto: Secr. 
Bag. Organisasi: Sdr. Samekto: — 
Kesedjahteraan Pemuda: Sdr. Sadji: 
Kebudajaan Sdr. Sunar, — Olah Ra- 
ga Sdr. Dawi: — Penerangan dan 
Pendidikan: Sdr. Sabri dan 9 Per- 
bendaharaan Sdr. Nasirin. 

Lebih landjut dapat dikabarkan, 
bahwa didalam lingkungan Kareside 
nan Pati dengan berdirinja Tjabang 
Baru di Trangkil ini terdapat 7 Tja 
bang jaitu di Kudus, Djepara, Blora, 
Ngawen, Rembang jang ikut dalam 
wilajah DPD V Pemuda Rakjat 
(Djawa Tengah) dan Tjepu jang ikut 
dalam wilajah DPD VI (Djawa Ti- 

Lmur) 

TI NODAI kat, Kambodja,  Djepang, Korea, 
PURWO ADI 5 Malaya, Kalimantan-Inggris dan 
MS PEP resapan Vietnam. Jg tidak ' menjetudjuinja 

MR. SOEMANTRI TIBA ialah Birma, India dar Rusia se- Pada tanggal 27 Desember 
1952 hingga tanggal 21 Januari 
1953 di Kabupaten Grobogan - 
Purwodadi telah diadakan Kur- 
sus Sosial A, pada tiap2 Kaweda 
nan ber-turut2 jang di-ikuti oleh 
sebanjak 823 orang. 

Pada tanggal 14-1-1953 Mr. 
Soemantri Sekretaris Djenderal 
Kementerian Sosial ber-sama2 de 
ngan Bapak Soewito dari Inspek- 
si Sosial Djateng telah tiba dide- 
sa Bugel Distrik Godong, dan di 
sambut oleh Sdr. R.I. S.Hadias- 
mara selaku Kepala Djawatan So 
sial Kabupaten Grobogan dan 
Sdr. As. Wedana, Wedana, pula 
lain2 Kepala Djawatan Distrik 
Godong. Mr. Soemantri berma- 
lam didesa Bugel dan tidur bersa 
ma dengan para kursis. Tanggal 
15 Januari 1953 disusul pula oleh 

dangkan jg memberikan suara blan- 
ko adalah Indonesia,  Sailan - dan 
Laos. Pemungutan suara ini adalah 
ig mengenai soal perwakilan Tiong 
kok Nasionalis. 
Pemungutan suara mengenai per- 

wakilan2 Vietnam dan Korea Sela- 
tan membawa hasil bahwa 14 nega- 
ra tadi dan Laos menjetudjui usul 
ketua, Pakistan dan Rusia menolak 
sedangkan Birma, India, Sailah dan 
Indonesia memberi suara blanko. 

Setelah - pemungutan suara ini 
(Rusia kemudian 
tes dan mengatakan, 
san tsb. adalah tidak adil dan tidak 
sjah. ' Hongkong tidak — menghadiri 
sidang kerdja pertama dari panitya 
perdagangan dan perindustrian 
ECAFE ini. Sebagai penindjau dlm 
sidang Fcafe di Bandung ini hadir 
wakil2 dari FAO, ILO, Internasio- 
nal ' Monetary Fund, 

    R.M. Surjoprastowo Kepala Dja 
watan Sosial Karesidenan Sema- 
rang, 

WHO, Madjelis Perniagaan 
Inasional dan organisasi 
ual para madjikan. (Pia). 

  

mengadjukan pro-'karena bangsa | 
bahwa 'keputu Iterdiri dari orang2 jg ramah:tamah 

Protes 
Atas Hadliroja Wakil Nasionalis Da- 

lam Sidang Ecafe Di Bandung 
SEGERA SETELAH sidang kerdja pertama dari panitya per- 

dagangan dan perindustrian ECAFE kemaren dimulai, wakil Rusia, 
S.S. Nemtchina dalam bahasa Rusia mengadjukan protes terhadap 

dalam panitya ini jang olehnja di- 
katakan sebagai tidak sjah. Wakil Rusia tersebut mengatakan se- 
'landjutnja, bahwa panitya itu tidak dapat melakukan pekerdjaan2 
jang bermanfaat selama RRT belum mempunjai perwakilannja da- 
lam panitya tersebut. Ia menegaskan akan kepentingan RRT dan 

ECAFE dan meminta kemudian 
supaja ECAFE mengachiri keadaan jang merendahkan deradjat 

Tiongkok Nasionalis masih sadja 
polowidjo pula. Timbulnja horge- : ? Ta 
roedeem adalah sebagai akibat ga ECAFE itu karena hingga kini 3 galnja tanaman polowidjo selamal diperkenankan duduk dalam organisasi tersebut. 

Oleh2 PPKI 
Mengenai Konp. Pemuda 

Kristen Sedunia 

Pada hari Senen siang telah 
tiba kembali di Indonesia sedjum 
lah utusan Indonesia ke Konfe- 
rensi Pemuda Kristen se-dunia jg 
diadakan pada tgl. 11—25 Des. 
iang lalu di Travancore, India, 
Dalam keterangannja kepada PI.- 
Aneta, Eliander Dantjie dari DPP 
Persatuan Pemuda Kristen Indo 
nesia mengatakan, bahwa: Konfe 
rensi tsb. merupakan suatu Stu- 
die-conferentie jang mempeladjari 
setjara luas dan mendalam pelba 
gai masalah jang dihadapi oleh 
Pemuda Kristen dari berbagai ne 
gara teristimewa dari negara2 
Asia. Bagi PPKI  sesungguhni: 
persoalan jang dibitjarakan dida 
lam konferensi ita bukanlah me 
rupakan persoalan baru, karena 
soal2 tsb. oleh Pemuda Kristen 
Indonesia semendjak m 
revolusi nasional telah dialami 
sendiri. Sa 

Selandjutnja dinjatakan bahwa da 
sar jg dipakai oleh konferensi dim 
membitjarakan persoalan jg ada hu 
bungannja dengan keadaan politik 
internasional dewasa ini sesuai dgn. 
politik bebas Indonesia dalam arti 
tidak memfihak pada salah satu 
blok di dunia ini jg sedang berten- 
tangan. Konferensi tidak mengam- 

kepada kesimpulan? sadja. 
Lebih landjut oleh  Dantjie dite- 

rangkan, bahwa jg hadir dalam kon- 
ferensi Pemuda Kristen sedunia itu 
ada sebanjak 350 orang utusan, Ne 
gara2 jg tidak mengirim utusannja 
jalah Korea, RRT, Rusia, dan Tje- 
cho Slowakije. Menurut . sekretaris 
panitya katanja kepergian utusan? 
dari negara2 tsb. tidak diperboleh- 
kan oleh  pemerintahnja masing2. 
Dalam hubungan ini konferensi te- 
lah mengeluarkan suatu statement 
ig menjajangkan tidak hadirnja utu- 
san dari. beberapa negara tsb. 

Achirnja dinjatakan oleh Dantjie, 
bahwa adatja konferensi internasio- 
nal itu telah diperkuat ikatan oecu- 
menis dan persatuan dari pemuda 

(Kristen dari segala bangsa dan nega 
Ira. Indonesia mendapat nama baik, 

Indonesia katanja 

  
dan suka bernjanyi. 

  

LULUS UDJIAN ARTS DAN 
1 SEMLARTS. 
Telah lulus udjian pada Fakultet 

UNESCO, | Kedokteran Djakarta dalam  Udjian 
1 Inter: | Dokter 1 (Semi-Arts): R. Soenarno 
Internasio- |Soetedjo dan dalam Udjian Dokter Ily 0 

(Arts): Nj, Chasanah Goepito. 

bil keputusan2 tetapi hanja sampai 
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“Suatu snapshot disalah satu djalan perbatasan antara Berlin Timur dan Berlin Barat. Tampak seorang anggauta polisi Berlin Barat (kanan) se: #3 dang menunggui 4 orang anggauta 
diri ke sektor Barat waktu 

polisi Berlin Timur jang melarikan 
akan mengganti wniformnja. Sebagaimara tertera dalam berita disamping ini, dalam bulan Djanuari 1953 ini sadja 

sudah tertjatar 18.692 

Expor 

pelarian dari Djerman Timur. 

t Asia 
— Makin Merosot “ 

  

1 

: 

7 
4 

i H. S. Potter. (AFP) 

£ 

. komplotan 
. memberikan gar , 

kepada Polandia. Terdakwa2 lainnja 
“dalam. perkara 'ini ialah 3 orang be- 
'kas anggota kepolisian Djerman di 

“Frankfurt. 
,g 

"la 

    

      

Di Indonesia Karena Kena Embar 
- Tindjauan Hari 
HARIAN ,,RAKJAT” jang 

muat sebuah karangan, 

20 

an Rakjat Peking 

diterbitkan di Peking hari Senin 
mengenai kemerosotan export dari negara2 

  

Asia Tenggara selama tahun 1952. Harian tadi mengemukakan be- 
tapa buruknja akibat dilakukannja embargo jang dikenakan oleh 
Amerika dan harga2 pembelian jang rendah jang ditetapkan oleh 
negeri tadi, terhadap perekonomian Malaya, INDONESIA, Filipina 
dan Muang Thai. 

. 

@ 

  

Komplotan Nazi 
Djuga Terbongkar Di Djermam Timur—3 
Padri Katholiek Dihukum Mati Di Polandia 

an Timur hari Senin mengumum FIHAK KOMUNIS di D kan, bahwa suatu komplotan Line Ghokong oleh Naat dan 

  

  
  

bertudjuan hendak membunuh ) ggi. dari kalangan 
pemerintahan di Djerman Timur, telah dapat digagalkan. Pers di . 
Djerman Timur memberitakan, bahwa 7 pemuda jang berusia di- 
antara 21 sampai 27 tahun didjatuhi hukuman2 pendjara jang lama, 
sesudah mereka mengaku mendjadi anggota organisasi mata-mata, 
teroris dan agen2 Barat ,,jang berbxu Nazi”. Ye 

. Sementara itu arus kaum pela 
tian dari Djerman Timur ke Ba 
rat terus sadja mengalwr. Pada 
bari Senen tertjatat djumlah ter 

Tentara Korea itinggi terdiri dari kl. 2000 orang 
& 1 bana y elarian. Dalam bulan Djanuari Sit Diperbesar ? (90 Dus in Oioun 

Collins Tiba Di Seoul? 18.692 orang pelarian dan didy 
ga, bahwa MA tersebut pada 

EPAL Fa da Penutup bulan ini akan mening 
2 ne ea kat sampai lebih dari 20.000 Da 
Lawton Collins, pada Senen sore lam bulan Desember 1952 djum 
tiba di Seoul dengan dihantarkan 'ah kaum pelarian dari Djerman 
oleh djenderal Mark Clark, pang- 

  

— 

Timur ke Barat ada 15.800 

lhma besar pasukan2 Amerika Se Orang. Ka PA us 
rikat di Timur Djauh. Dilapangan Padri2 Katolik di Po- 

terbang ia disambut oleh djende- landia didjatuhi huku- 
ral James A. van Fleet, koman- .. man mati. : 
dan Tentara ke-VIII jang telah | Radio Warschau (Polandia) 
erhenti i di ia dengan hari Senen memberitakan, bahwa 
Sae BNN aan nana pengadilan di Krakau, Polandia, 
ngi Korea selama 2 hari, pada telah mendjatuhi hukuman mati 
kesempatan mana ia akan pula @tas tiga orang terdakwa dalam 
mengadakan pembitjaraan2 dgn Perkara spionase. Dalam proses 
djenderal van Fleet dan be- tsb. tersangkut terutama padri2 
sar2 militer lainnja di Korea. Se Katolik. Djaksa telah menuntut 
belum berangkat ke Seoul, Collins Gidjatuhkannja hukuman2 mati 
telah djuga mengadakan pembitja atas tiga orang padri Katolik ber 
raan2 dengan djenderal Mark nama Leadito, Kowalik dan Dao 
Clark. uars. Terhadap empat orang lain 

nja dituntut hukuman? pendjara 
Sementara itu berita United seumur hidup dan hukuman2 pen 

Press dari Tokyo menghubung- djara jang samasekali meliputi 33 
kan kedatangan Collins ini /dgn tahun. Orang2 tersebut dituduh 
kemungkinan akan diperbesarnja mendjadi ,,agen2 imperialis Ame 
tentara Korea Selatan untuk di rika” jang dipimpin oleh padri 

(Tak Tahan 

(Dingin 1, 
Penari2 Bali Sudah 
Rindu Kampung 

Halamannja 
“RESEPSI jang diadakan Duta 

Besar Indonesia di Belgia, Anak 

| Agang Gde Agung, sehabis diada 

kannja pertundjukan tari Bali di 

"'kundjungi oleh: ber-ratus2 tamu 

jarg mengutjapkan selamat atas 
pertundjukan jang penuh sukses 

Atu, Penari2 Bali itu sendiri djuga 
(hadir, mendjadi pusat perhatian, 

|dihargakan dan berdjabatan ta- 

ngan dengan para tamu. Tetapi... 

mereka tampaknja kurang senang 
-ditengah masjarakat Eropa jang 
ribut itu. Mereka kurang - begitu 

senang didunia jang asing bagi 

nja, hidup dikota besar2 jg ramai 
dan ribut, tidak pandai berbahasa 
negeri jang dikundjunginja, me 
aginap di hotel2 jg lain susunan 
nja, jang perabot dan alat2 ma 
Na lain dengan jang biasa di 

ali. 

Lama-kelamaan mereka tentu 
dapat menjesuaikan diri dengan 
lingkungannja di Inggris, Ameri 
ka dan Eropa ini. Tetapi jang 

jang sangat dingin. Dan sekali 
ini Brussel bukan main dinginnja, 
bahkan bagi penduduk Brussel 
sendiri bukan satu kesenangan 
untuk pergi keluar rumahnja. 
Penari2 Bali itu memudji pemeli 
haraan sebagai seorang bapa dari 
Duta Besar Indonesia di Brussel, 
jang djuga seorang Bali, jang se 
lalu berdaja-upaja menjenangkan 
para penari dirantau orang itu. 

Kissah Terbakarnja' | 

»Empress Of Canada” 
Perbuatan Sabotase Di Liverpool? --- Kapal 

@Dibiarkan Dimakan Api 
PARA ANGGAUTA pasukan pemadam Liverpool pada hari 

Senen menerangkan, bahwa mereka achirnja dapat menguasai api 
jang selama lima djam membakar 
press of Canada” di galangan kapal di Liverpool. Kapal tersebut 
musnah seluruhnja karena dimak 

djalar ke gudang2 djuga hampir 
dikuasai. Dengan resmi belakangan diumumkan, bahwa kapal pe 
numpang kebanggaan Kanada ,/,E mpress of Canada” jang telah ber 
djasa selama 25 tahun itu kini telah tamat riwajatnja. Kapal 
telah miring dan setengah tenggelam di galangan kapal Gladstone. 

minjak dipermukaan air jg men 

Perbuatan sabotase? 
Kebakaran tadi, jang ketiga se 

lama delapan hari di galangan? 
kapal di Liverpool, menimbulkan 
dugaan kepada fihak resmi, seba 
gai suatu perbuatan sabotase. 
Para ahli penjelidik2 kriminil kini 
melakukan pemeriksaan atas. per 
istiwa tsb., tetapi penjelidikan 
lengkap baru dapat diadakan,- apa 
bila kapal itu terletak dalam kedu 
dukannja jang semula. Komisaris 
besar dari dinas pemeriksaan. kri 
minil, W. R. Balker menerangkan, 
bahwa dalam menjelidiki peristi- 
wa tersebut tidak akan dilupakan 
kemungkinan2 perbuatan sabota- 
se, tetapi sebabnja kebakaran itu 
mungkin djuga ketjelakaan biasa. 
Pada tanggal 19 terdjadi kebaka 

mereka tidak tahan ialah hawa ran di kapal ,,City of Florence” 
kepunjaan maskapai Ellerman 
dan beberapa hari kemudian ter 
bit pula di kapa! ,.City of Glou- 
cester” kepunjaan maskapai itu 
djuga, ketika tank minjak jg ber 
timbun-timbun dimakan api. 

Usaha pemadaman. 
Pasukan pemadam kebakaran 

jg sepandjang Minggu . malam 
mendjelang Senen - berdjuang 

  

  

   
kapal penumpang Kanada ,,Em- 

an api. Bahaja api jg membakar 

itu   
Ta 

» Prince Aly Khan: ' Rita tinggalkan 
Pangkalan ' M. Aa aa muma  N 

ne ke 4 Di 
RRT Sit Djadi Ber- 

RRT kini sedang membuat pang- fjerai kalan angkatan lautnja jg ke-empat Je a dipantai Tiongkok Selatan, jaitu di 1 ih Teluk Tongkin demikian menurut Rita & Ali Putuskan Ikatan Perkawinan pe ok 2 disiarkan oleh pers. Tiong 
oa di Hongkong pada hari Senen. (SRS na 
Menurut berita2 P3 ahli2 Sovjet ka FAT HARI Sagin ang pr barnja membantu pekerdjaan itu se tem Amerika, Rita Hayworth, 
bagai. penasehat2, . Pangkalan2 ang- memperoleh. pengesah an resmi 
katan laut RRT lainnja di Tiongkok tas pertjeraiannja dengan pange- Selatan kabarnja ialah di Whampoa ran Aly Khan. Keputusan ini di- 
disungai Mutiara disebelah “selaranambil oleh hakim di Reno sesu- 
Canton di. Yulin - pada udjung pa-dah sidang pengadilan jang ber: 
ling selatan “pulau Hainan, dan di langsung hanja 17 menit dalam 
Swatow jang  letaknja  dipropinsi mana pangeran Aly Khan dinja- 
Kwangtung Utara. : takan telah melakukan ,,kekedja- 

AN ara man kebathinan jang berlebih-le- 
U d 2 T f bihan”, j , 

n ang “ t- Ternjata bahwa tidak senang- 
nja Rita sama' pangeran. Aly an 

S
i
a
 

Pak
 a
a 

Aa 
24 

B
a
 

35 

Kenya,,Geger" 
1500 Orang Eropa Ada- 

kan Demonstasi2 

LEBIH DARI 1.500 penduduk 
bangsa Eropa pada hari Senen 
berbaris menudju ketempat kedia 
man gubernur Inggris di Kenya, 
Sir Evelyn Barin, berhubung dgn 
peristiwa pembunuhan atas se- 
orang petani Inggris bernama 
Ruck beserta isteri dau seorang 
anak berusia 6 tahun. Pembunu- 
han tsb. dilakukan oleh anggota2 
organisasi gelap Mau Mau pada 
malam Minggu jang lalu. Arak- 
arakan orang2 Eropa tadi menun 
tut supaja mereka diberi kesentpa 
tan untuk bertemu dengan guber 
nur Sir Evelyn Barin, akan tetapi 
jang terachir ini menjatakan tidak 
sempat mengadakan  pembitjara 
an karena harus menerima sebuah 
delegasi jang lebih bersifat resmi. 

Seterusnja gubernur Sir Evelyn 

Malaya. 
Harian tadi tulis, bahwa export 

karet dari Malaya selama tahun 
1952 kurang 200.000 ton lebih, 
djika dibandingkan dengan tahun 
1951, sebagaimana ternjata pa 
da angka2 resmi jang dikeluarkan 
di Singapura ketika 11- Januari 
il Bertahun2 lamanja sudah, ka 
ret merupakan hampir 7076 dari 
segala export Malaya. 

Ketika 1951, perdagangan luar 
negeri Malaya mengalami balans 
iang menguntungkan, sebagai aki 
bat daripada pembelian? oleh 
Amerika dan penimbunan perse 
Jiaan bahan mentah dinegeri tadi: 
Tapi ketika tahun 1952, keadaan 
mendjadi buruk. Statistik2 untuk 
11 bulan jang pertama dari 1952 
menundjukkan balans kerugian se 
besar $US 5.400.000. 

Indonesia, 
Menurut harian Peking tadi, ke 

merosotan export Indonesia pun 
disebabkan karena adanja embar 
30 dan diturunkannja harga pem 
belian oleh Amsrika. Ketika ti. 

djadikan salah satu unsur jang 
pokok dari Rentjana Eisenhower. 

# Menurut berita tsb., maksud kun 
djungan Collins ke Korea ini ia 
lah untuk menjelidiki dgn iebih 
teliti kekuatan jang sebenarnja 
dari pasukan2 Korea Selatan pa 
da saat ini agar dapat menentu 
kan besarnja djumlah perlengka 
pan militer jang perlu dibekalkan 
oleh Amerika Serikat. Para penin 
djau di Tokyo menurut berita itu 

Leadito dan telah melawan ,,ke 
merdekaan dan perdamaian Po 
iandia.” (AFP) 

Tetapi hawa dingin di Brussel menghadapi api untuk mentjegah 
hampir tidak terderita oleh mere mendjalarnja ke kapal2 lain. dan 
ka. Malahan tiga gadis Bali per gudang2 jang terletak didekat pe 

Hartley 
Akan Diperlunak 

ANGGOTA. senat Amerika Ro- 
bert Taft dari negara bagian Ohio 

tara lain karena jang terachir ini 
terlampau banjak mendjudi, ingin 
wanita2 jang tjantik dan banjak 
sekali mengundjungi pesta2 ma 
lam: 5 

Sambil tersenjum Rita keluar   
Huru-hara Di 
Iran Selatan 
KOMANDAN daerah milik ke-6 

ran hari Senen. telah menggerak- 
kan 3 buah tank kepropinsi Fars di 
ran selatan, sesudah didaerah tadi 
erdjadi bentrokan 'antara pasukan 
entara Iran dan anggota2 sukubang 

sa pengembara Dartashty, ketika 

dak pertjaja, bahwa Collins 
membawa sesuatu ketentuan jang 
nasti mengenai kemungkinan me 
agadakan operasi2 militer baru di 
Korea. Mereka mendasarkan pen 
dapat mereka itu kepada kenjata ysglam Senen il 

an, bahwa presiden Eisenhower — Menurut keterangan pihak resmi, 
senantiasa berhati-hati sekali da 70 orang anggota suku bangsa tadi 
lam mengemukakan pendapatnja tewas dan 20 orang mendapat luka2 
tentang sesuatu usul untuk me- 2 orang serdadu tewas. 
ngadakan gerakan offensif baru Detasement tentara jg bentrokan 
di Korea dan dari kenjataan ini melawan suku Dartashty tadi men- 
mereka menarik kesimpulan, bah datangi daerah dekat Borazjan, 209 
wa Eisenhower rupanja lebih suka Km sebelah timur Shiraz, untuk men 
membatasi ,,taruhannja” di- Ko sita alat2 Sendjata suku Dartashty. 
rea dan menghadapi pihak Utara as 
dengan pasukan2 Korea Selatan 
sadja. (AFP) LULUS UDIIAN DOKTORAAL 

HUKUM. 

Pada Fakultet dan Pengetahuan | 
Masjarakat telah Tulus udjian Dokto 

nah mengatakan, bahwa ia ingir 
pulang kekampungnja, ke Bali jg 
permai, tenteram, lega dan panas. 

Setelah berkeliling hampir em 
pat bulan ditanah Inggris dan 
Amerika, penari2 Bali itu agak 
lelah kelihatannja. Hati mereka 
agak berat untuk  melandjutkan 
pengembaraannja ke Djermania, 
Italia dan ke Paris. Tetapi karena 
pengembaraannja itu perlu untuk 
memperkenalkan nama Indonesia 
diluar negeri, mereka keraskan 
hatinja untuk meneruskan perdja 
lanannja sampai waktu jang dite 
tapkan. 

Rombongan Kesenian Bali 
di Roma. 

Seterusnja dari Roma diterima 
kabar, bahwa rombongan keseni- 
an Bali telah disana pada tanggal 
22 Djanuari jl. Pada tanggal 23 
Djanuari malam diadakan pertun- 
djukan gala, jang dikundjungi 
oleh presiden Italia dan njonja 
Einaudi serta njonja perdana men 

  
hun 1951, harga ,,barang export 
Indonesia jang terpenting, ialah 
karet,” rata-rata 1.409 rupiah tiap 
tap ton. 

Dalam tahun 1952, harga ini 

Barin didaerah djadjahan Inggris 
di Kenya hari Senen telah me 
ngumumkan “peraturan2 dalam 
rangka undang? keadaan darurat 
jang dikeluarkan dengan maksud 
untuk menghadapi kegiatan2 dari 
organisasi rahasia Mau Mau. Gu 
bernur Barin mengumumkan, bah 
wa djenderal major W .R. N. 
Hinde akan mendjadi opsir staf 
pribadinja untuk menggantikan 
kolonel Ribault jang kimi diberi 
kan tugas lain. Djenderal major 
Hinde atas nama gubernur . akan 
menjusun rentjana2 guna me- 
ngembalikan ketenteraman dan 
ketertiban. Lebih landjut diumum 
kan pembentukan dewan darurat 
jang mendapat tugas untuk mem 
beri nasehat2 kepada . gubernur 
mengenai segala matjam . aspek 
daripada situasi di Kenya. De- 
wan ini akan terdiri dari wakil2 
segenap sukubangsa2 di Kenya. 
Achirnja .. gubernur mengumum- 
kan, bahwa djaksa agung ' Johri 
Wyatt telah dibebaskan daripada 
tanggung-djawab mengadakan pe 
ngawasan atas kepolisian dan di 
ganti oleh sekretaris pemerintah 

  

.Mata Hari" 
Djerman Ke II 
Kemaren Diperiksa Per- 

kara Spionase 
Hari Senen ini“di Bonn dimulai 

dengar pemeriksaan . seorang bekas 
bintang film Djerman jang dituduh 
mendjadi anggota komplotan mata2 
untuk ” Polandia gp bernama Anna 
Knuts, dim ukgpengadilan. Anna 
Knuts didakwa mendjadi  ,,Mata 
Hari” (seorang peranakan Indone: 
sia-Belanda jang ketika Perang Du- 
nia 1 didjatuhi hukuman mati oleh 
Perantjis, dengan tuduhan bahwa ia| 
djiadi mata2 Djerman) bagi. suatu 

mata2,: jang bertugas 
keterangan2 “rahasia 

|sangat merosot 

merosot mendjadi kurang dari 
Rp- 1.000 untuk tiap2 ton. Sete 
rusnja ,,Rakjat” Peking mengutip 
,,komentator2 diplomatik” dua 
hariari di Indonesia, jang menga 
takan bahwa sedjak dilakukannja 
politik embargo oleh Amerika ter 
hadap karet ini, Indonesia men 
derita kerugian alat bajar asing 
lebih dari $US. 130.000.000. 

Perdagangan luar negeri Indo- 
nesia sangat merosot. Ketika ta 
hun 1951 mengalami balans ke 
untungan Rp 1.300.000.000. Ke 
tika 1952 mengalami balans keru 
gian lebih dari Rp 1.500.900.000. 

: Pilipina. 
Mengenai Filipina dikatakan, bah- 

wa tahun 1952 melihat kemerosotan 
lagi dalam perekonomian Filipina, 
jang langsung dikuasai oleh kaum 
monopolis Amerika itu”, kata ,,Rak- 
jat”. 

Menurut angka? jang diumumkan 
oleh kb”“Perantjis AFP, harga2 ba- 
rang2 export Filipina jang terpenting 

selama bagian per- 
tama tahun 1952. Volume total dari 
export Filipina, dalam djangka wak- 
tu tadi merosot kira2 27,296 djika 
dibandignkan dengan djangka wak- 
tu jang sama ketika. 1951. 
Sebaliknja, dumping barang2 

Amerika jang terdiri dari kapas, ba- 
rang2 industri, alat2 bagian mobil, 
ban karet, sigaret dil., telah menje- 
babkan kenaikan dalam import se- 
banjak kira2 790, dalam djangka 
waktu jang tersebut diatas tadi. 

Ketika ' bagian pertama tahun 
1952, import melebihi export seba- 
njak 65.100.000 psso. Kemerosotan 
export Filipina ini makin buruk la- 
'gi ketika bagian ke-2 1952. Misalnja 
ketika September 1952:- export Fili- 
pina 3196 kurang daripada ketika 
September 1951. 

.Harian Rakjat”- Peking:. mula2 
mengatakan . bahwa dibawah ex- 
ploitasi kaum monopoli Amerika ig. 

Dilarang Pema- 

kaian Alkohol 
Peraturan Baru Di 

Karachi 

SUMBER RESMI di Karachi me- 
njatakan pada hari Selasa, bahwa 
pembesar2 pemerintah Pakistan kini 
sedang mempertimbangkan untuk 
melarang sama sekali pemakaian al- 
cohol di Karachi. Jang akan di- 
ketjualikan dari ketentuan ini ialah 
orang2 asing dan orang2 Pakistan 
jang dapat membuktikan, bahwa me- 
reka adalah termasuk golongan jg. 
tidak dapat hidup diluar alcohol. 

Selama ini ibu-kota Pakistan ma- 
sih tetap diluar daerah  berlakunja 
peraturan mengenai larangan pemi- 
kaian alcohol, jang didaerah? Puniab 
dan Benggala telah mendjadi un- 
dang-undang sedjak 4 tahun jang Ia- 

lu. 

ral I bagian Hukum: R. Soejatmo|teri Alcide de Gasperi. Sambutan 

Martosoehardjo, J.C.T. Simorang- | pers terhadap pertundjukan2 ta- 
kir, Malikus Soeparto, Ignatius Woerjrian Bali sangat memuaskan. Per- 
jono, Soekardjo Adidjojo, Nona Hijtundjukan2 tersebut akan diada- 
dajati Soeparto dan Koesen Poer-|kan di Roma sampai tanggal 1 
wodidjojo. | Pebruari jang akan datang. 

  

. 9 
Projek Damodar 

Usaha Raksasa Di India Utk Madjukan Industri 
Ja Dan “Pertanian 

KALANGAN resmi India menerangkan mengenai projek lem- 
bah Damodar jang kini sedang dikerdjakan,. bahwa. projek serba- 
guna (mulfipurpose) ini seluruhnja akan memakan biaja sebesar 
kira2 $ 103.000.000. Pengeluaran2 dalam uang rupee dan uang 
asing akan ditanggung oleh pemerintah pusat India, dan -pemerin- 
tah-pemerintah daerah B .dan Bihar.. Pindjaman dari Bank 
Internasional akan dipakai untuk beli alat2 dam perlengkapan dari 
luar negeri. Tentang, arti projek tadi-bagi pertanian sadja, dapat di- 
katakan disini bahwa terusan2 pengairan dan pengeringan didaerah 
tadi pandjangnja akan 25.000 km dam meliputi daerah jang luasnja 
405.000 hektar di Benggala Barat. 25 

'tjara bagaimana 

labuhan pada hari Senen pagi 
menghadapi kesukaran baru, ka- 
lau2 minjak jang terbakar di ka 
pal ,,Empress of Canada” dapat 
mendjalar kekapal ,.Empress of 
France” jang terpisah hanja bebe 
rapa meter digalangan. 

Buritan kapal Empress of. Ca 
nada kini telah memiring sedang 
bagian mukanja terbenam oleh 
air dan baling2-nja tampak diper 
mukaan air. 

» Api tidak dapat dikuasai 
United Press mewartakan lebih 

landjut dari Liverpool, bhw. ham 
pir 200 orang anggauta pasukan 
pemadam kebakaran selama dela 
pan djam gagal menguasai api. 
Ketika achirnja mesin ketel dan 
bahan2 pembakar meledak, pasu 
kan2 tadi terpaksa menjingkir 
untuk melindungi diri dan mening 
galkan kapal itu dimakan api. 

Setelah diadakan pembitjaraan 
antara pembesar2 pelabuhan dan 
fihak pasukan pemadam kebaka 
ran diputuskan untuk membiar- 
kan kapal tersebut musnah dima 
kan api. 

- Akan mengangkut 2100 
penumpang. 

Kapal Empress of Canada hari 
Sabtu telah tiba digalangan Glad- 
stone untuk diperbaiki. Kapal itu 
menurut rentjana dalam tempo 3 
minggu akan dapat berlajar lagi 
dari Liverpool ke Montreal. 

ehilangannja kapal kebangga 
an itu menjebabkan pembesar2 
Canadian ,,Pacific Steamship” 
menghadapi masalah besar, dgn 

sekarang me- 
ngangkut penumpang2  sebanjak 
2000 orang jang telah mentjatat 
kan nama untuk berangkat ke 
Inggris. 

Kapal tsb. sedianja dalam tiga 
perdjalanan akan mengangkut 
2100 orang penumpang ke Ing- 
gris jang akan menghadliri peno 
batan Ratu Elizabeth II. 

Parade Kebe- 

hari Senen menerangkan kepada pers 
bahwa. ia mengandung maksud un- 
tuk mengadjukan. amendemen2 da- 
lam Kongres jang bertudjuan hen- 
dak  memperlunak undang-undang 
Taft — Hartley mengenai hubungan 
hubungan perburuhan. Senator  Tafi 
memberikan keterangan 'ini selesai, 
njg perundingan. jang telah dilakus 
kannja dengan presiden Eisenhower 
dan beberapa pemimpin dalam. Kon 
gres bertempat di Gedung Putih. 

dari ruangan pengadilan bersama 
sama puterinja Yasmin. Kepada 
pers. diterangkan, bahwa ia sama 
sekali tidak mempunjai rentjana2 
untuk menikah dan bahwa ia ber 
maksud kembali ke Hollywood 
dimana ia akan mempersiapkan 
diri untuk pembikinan : pilemnja 
jang berikut. Pertjeraian ini ada 
lah jang ketiga bagi Rita dan jg 
kedua bagi Aly. (UP): 

  

Tjari Harta Inca 
Karena: Banjaknja' Emas Radja Inca Mandi Dgn 
Debu Mas - Joe Phail Tahu3Rahasia Timbunan 

Harta Karun Ini 
(Oleh : Fred Smith — Copyright ,,suara Merdeka” 

ANTHONY JOSEPH PHAIL, seorang anak buah yal da- 
“gang jang berusia 23 tahun berasal dari St. Helens, Lancashire (Ing- 
gris), sekarang mentjari orang tenaga sukarela untuk turut bersama 
dia mentjari harta terpendam dari keradjaan Inca (suku Indian) da- 
hulu kala di Amerika Selatan. 

Joe Phail, bekas tukang balok dan peternak, bukanlah jang per- 

Kalau sudah selesai, “djala2 salu: 
ran ini akan memungkinkan produk 
si beras sebanjak 400:000 ton dan 
bidji2an bahan makanan  lainnja. 
Ini sangat penting artinja, didaerah 
industri Bihar-Benggala jg selalu 
merupakan daerah minus: itu, 'dan 
padat: pendadukajan meme Un 
Disana “akan digali 2 waduk be: 

sar2, terutama untuk mentjegah tivi 
bulnja bandjir. « Terusan pengairan 
jg terpenting, pandjangnja 128. km, 
akan. hubungkan sungai  Damodar 
dengan sungat Hugly, pada djarak 
48 km.sebelah utara: Caicutta. 

Bom Atoom 
Model Baru 

Akan Ditjoba Oleh Amerika 

KOMISI tenaga atom Amerika 
Serikat hari Senen mengumumkan, 
bahwa dalam bulan Maret 'j.a.d. 
akan dilakukan pertjobaan2 sendja- 
ta2 atom jg ,,baru dan telah disem- 
purnakan”, ditempat pertjobaan sen 
djata2 atom dinegara bagian Neva- 
da. Arti projek Damodar bagi 

industri di India. 
Diterangkan, - bahwa ' ig akan dil: Seterusnja — djurubitjara Bank In: 

tjoba tadi bukanlah bom zat air 'ternasional hari Senin “memberikan 
keterangan2 mengenai pindjaman se 
besar. $ 19.500.000 jg. diberikannja 
kepada India, untuk memperlantjar 
pelaksanaan projek  serba-guna di 
lembah sungai Damodar. Tentang 
arti projek tadi bagi perindustrian 

(bom-H) atau ,,ledakan2 zat air” se- 
perti jg terdjadi ketika musim. ron- 
tok jl. diatol Enniwetok, 

Sedjak daerah . pertjobaan di Ne- 
vada tadi dipergunakan ketika Dja-   ' Ingenai pabrik2 tenaga jg belum se- 

wa disana: terdapat 2 pabrik badja 
:dan besi jg terbesar diseluruh India, 
pabrik pupuk jg terbesar pula, se- 
buah pabrik lokomotif ' dam pabrik 
semen. " LA 

:2/3 dari seluruh reserve batubara 
terdapat didaerah Dara disam- 
ping itu, banjak terdapat bidjih besi, 
bauxit: dan bahan2 mineral penting 
lain2nja Tagi“ 0. Sina 

| “Dilembah tadi'akan didirikan pa- 
brik: pembangkit tenaga: hydro-elek- 
(trik igvakan mempunjai kapasitet se 
luruhnja 100-000 kw. (ini baru me- 

saran India 
Pesawat2 Terbang Bua- 
tan India Mulai Dipa- 

merkan 

SEBUAH parade jg pandjang- 
nja dua djam dan disaksikan oleh 
200.000 orang pada hari Senen 
diadakan di ibu-kota India New 
Delhi untuk merajakan ulang ta 
hun ketiga proklamasi Republik 
India, Parade ini memperlihatkan 
kekuatan militer dan industri ne 
gara India jang modern, serta “end apn "3 t 2 

Pe, | KK» | menggambarkan berbagai2 ma- 
Ch. .Wilson tjam adat dan kebiasaan kehidu- 
RRI PA 

Djadi. 
pan di India. Presiden Rajendra 
Prasad, perdana menteri Shri Neh 

SENAT AMERIKA hari Senen 
dengan 77 suara setudju dan 6 anti 

lesai). (Antara). 
E———————- 

  

ru dan pembesar2 tinggi India 
lainnja serta wakil2 korps dipio- 
matik di New Delhi menerima 

.normaal 

20 pertjobaan ledakan atom, jg me 
nuari 1951, disana sudah .dilakukan' gi India, diterangkannja bahwa keti 

    

    

   

| onar 
: Seorang wartawan Amerika da 

tak kenal ampun, “maka ..orang se- 
waan” pemerintah “Amerika jang 
bernama Phibul Songgram dengan 
taatnja mendjalankan politik embar- 
go”. Dikatakan seterusnja, bahwa 

lantara Thai dan A-S. telah ditanda- 

Luftwaffe” (angkatan. udara ' Djer- Aga Ara es Mpg 

n): ketika tahun 1993, Anna Tum Pa hai Nada bagian besar dari 
bagian kiri Tea en 2 pan ketan Keboda Wall Street. 
ledakan bom dan sudah 2 bu- Mana Aek : : 

: :3 $ kh Kemerosotan harga telah menim- 
Ini ia dalam keadaan sakit. (UP) "Gurun Mekmaala tian Okoworbi Thai. 

ANTLPOLIOMYE- Kata harian tadi, banjak. sekali per- 

" TAIS. 

Anna Knuts berumur 42 tahun. 
adalah djanda seorang opsit   
  

kebunan2 karet di Thai selatan ter- 
“paksa . menghentikan produksinja, 
(hingga banjak sekali pekerdja meng- 

s, bahwa dokter2 Amerika te- 
ah berhasil membuat vaccine an- 
“penjakit luripuh kanak2 (po- 
myetis). Dan telah diketemu- 

in obat tersebut akan dengan j 
resmi diumumkan dalam bebera- | 

| pa hari jad ini, kata Wilson. ' 

  

t sehari-hari pun djuga SEDIA ! 

U
k
 

  

Ex
 

harian ,,N. York Post” menu | anggur. 

| Matjam2 KAIN untuk WANITA dan LAKI2...... : 
| Matjam2 barang untuk KEPERLUAN RUMAH TANGGA '$gg 

| Toko SHIEN“ & Co. 
. BODIONG No. 25 — SEMARANG. 

Sampai . September: 1952, 
import Thai melebihi exportnja de- 
ngan rata2 tiap bulan 100.000.000 
tikal lebih. Inilah sebabnja, kata ha- 
rian tadi, “mengapa diseluruh Asia 
Tenggara timbul perlawanan terha- 
dap politik embargo Amerika. (An- 
tara). 

    
SEDIA ! 

       

       

  

: ae ..ka bulan April 1959 Bank Interna- 
nurut ' keterangan komisi tsb. tadi ' sional sudah memindjamkan uang 
masing2 merupakan sumbangan ba-' #ebanjak $- 18.500.000 untuk Naa 

gi ,perkembangan golongan alat biajai 3 projek penting dilembah 
sendjata atom jg besar.” (AFP). Sage pula, jaitu: pabrik pem- 

1 Pe (bangkit tenaga uap di Bokaro, sis- 
im transmisi tenaga dan bendungan 
besar di Konar. 
1 Pabrik pembangkit tenaga uap ini 
akan mempunjai kapasitet pada per 
mulaannja sebesar 150.000 “kilowatt, 
Ig terbesar di India kelak: pekerdja- 

n ini akan selesai dalam bulan Mei 
ahun ini. Dam di Konar tadi akan 
elesai dalam bulan Djuli 1953. 
Tentang lembah sungai Damodar 

dapat dikemukakan disini pula, bah 

Perdjalanan: 
Ratu Elizabeth 

Ratu. Elizabeth II dari Inggris ber 
sama-sama dengan suaminja, Duke 
of Edinburgh, akan mengundjungi 
Sailan dari tgl. H'- sampai 21 April 
tahun 1954, jaitu tepat sesudah ra- 
tu Elizabeth - mentjapai usia 28: ta- A3 3 

hun, demikian keterangan. jg diper- |. 
oleh hari Senen di London. ' Dida- i 
pat kabar, bahwa ratu Inggris baru 
akan berkundjung ke Sailan dalam ( 
perdjalanannja — kembali ke Inggris 
dari Anstralia, dan tidak “akan sing- 
gah dulu disana sebelum ke Austra- 
lia, sebagaimana direntjanakan se- 
mula, Ratu Elizabeth beserta suami 
akan mengadakan  perdjalanan itu 
dengan menumpang kapal penum- 
bang ,,Gothic” jg berukuran 15.902 
ton. Kapal tsb. chusus akan diper- 
siapkan untuk perdjalanan keluarga 

    

    

     

  

'DARI KEPALA polisi bagian 
edjahatan dari propinsi  Djawa 

Timur Pl-Aneta memperoleh ka 
ar, bahwa keadaan keamanan di 
jawa Timur dalam tahun “jang 

talu — apabila dibandingkan dgn 
eadaan keamanan dalam tahun 

-— telah bertambah baik.     keradjaan Inggris. Selandjutnja MH 951 t 
orang menduga, bahwa perdjalanan Wada umumnja keadaan di Dja 
ke Australia akan dilakukan  melafYWa Timur itu” aman dan  te- 
lui terusan Panama. nang, terutama berkat kerdja 

& 

     

menerima baik pengangkatan Char- 
les E. Wilson sebagai menteri per- 
tahanan dalam pemerintah EBisenho- 
wer. 

Jang menjetudjui adalah 47 dari 
Partai Republik dan 30 dari Partai 
Demokrat. t 

Sebagai diketahui Wilson  adalale 
pemegang saham dari General Mo- 

tors Corporation. Menurut undang2 
pembesar2 . pemerintah tak diboleh- 
kan mempunjai kepentingan2 lang- 
sung dalam suatu kongsi ig mempi- 
njai kontrak dengan pemerintah. 
Dan . General Motors adalah le- 
veransir terbesar bagi kementerian   pertahanan Amerika. 

parade itu dari panggung kehor 
matan. 

Bagian2 jang terpenting dari pa- 
rade itu diantaranja ialah penerba- 
ngan dalam formasi oleh 6 buah pe- 
sawat jang untuk pertama kalinja 
dibuat seluruhnja di India dipaberik2 
jang baru di Bangalore: penerbang- 
an oleh 20 pesawat pemburu jet 
, Vampire”, 18 pembom .,Liberator” 
dan 9 pesawat pengangkut Dakota 
dari angkatan udara India. Didarat 
parade diikuti oleh kesatuan? dari 
angkatan perang India, anak2 seko- 
lah dan arak2an jang menggambar- 
kan kehidupan2 sedaerah di Indis.   (UP). 

sama jang sangat baik antara in 
stansi2 jang bersangkutan. Djuga 
penduduk telah menjumbangkan 

langgaran2 biasa, seperti pentjurian 
ketjillan, pelanggaran peraturan Ia 

1 L lubintas dan pelanggaran? ekonomi 
tenaganja urituk mendjaga keama Itelah naik dalam tahun 1952 itu, 
nan dan ketertiban itu. Dalam (Hat ini disebabkan oleh  besarnia 
tahun 1952 itu djam malam te kegiatan polisi jg terutama untuk 
lah dihapuskan diseluruh Djawa | mendjaga keamanan. 
Timur sedangkan berkenaan dgn 
hari raya lebaran penduduk diper | Djumlah "pembunuhan dalam ti- 
bolehkan memasang mertjon lagi. (hun 1951. di Djawa “Timur ialah 
Jang aneh ialah, bahwa angka pe|742 kali, Dalam tahun 1952: 344, 

  

telah diketemukan ditahun 1951. 

Tapi Phail berkeras, bahwa expe- 
ditienja akan mendapat keuntungan 
karena dia mengetahui dimana har- 
ta itu terletak. 

Kata Phail ditahun. 1951, waktu 
dia berada di Manaos, sebuah kota 
ig terletak 1000 mil dihulu sungai 
Amazone, dia telah - menjelamatkan 
njawa seorang tua jg dilanggar mo- 
bil. Sebagai tanda terima kasihnja, 
kata Phail orang tua itu hendak 
memberinja uang. Ketika  pemberi- 
an ini ditolak, maka orang tua itu 
mentjeritakan tentang harta tsb. 
dan memberinja segala keterangan2 
untuk mendapatnja. Menurut Phail 
orang tua itu mengatakan kepada- 
nja, bahwa dia pernah mengundju- 
ngi tempat penjembunjian harta itu 
ditahun 1919, dan membawa pulang 
mas jg tjukup banjaknja untuk me- 
menuhi keperluan2nja selama hi- 
dupnja. 

Tjerita orang tua. 
Orang tua itu dalam keadaan 

waktu dia mentjeritakan 
tentang harta itu”, kata Phail dan 
begitu pula keadaan saja. Tapi saja 
masih belum bisa mempertjapai tje- 
ritera ini. Orang itu memberi saja 
keterangan lengkap bagaimana ha- 
rus mentjari harta itu dan malah 
menjertai beberapa gambaran geo- 
graphis mengenai tempat penjiimpa- 
nan- harta itu.” 
Belakangan saja mengudji kete- 

rangan 2 geographis jg diberixan 
orang itu bersama beberapa ketera- 
ngan lainnja, dan ternjata semua ke 
terangannja itu tjotjok.” 

Phail telah merentjanakan . untuk 
bertolak ke Amazone dalam musim 
semi jg akan datang, untuk meng- 
hindari musim hudjan jg akan me- 
njebabkan sungai Amazone mendja 

di bandjir.. 
Dia meminta bantuan 4 orang te- 

raga sukarela, lebih  disukainja 
orang jg punja uang, tapi djika per 
lu inipun tidak mendjadi keberatan 
baginja asal sadja mereka itu mem 
punjai kejakinan sungguh2 seperti 
dia. 5 

Sjarat2 lain jg dikehendaki. dari 

trus mengetahui sedikit ' banjaknja 
tentang ilmu kedokteran, melalui pe 
mantjar radio dan alat camera. 

Obral emas 
Tempat  tudjuan: dari expidisi ia: 

lah Acre, sebuah daerah luas 'ig se-   
jawa Timur Makin Kelihatan Aman 

Pentjulikan dalam tahun 1951 ber: 
djumlah 32 dalam tahun 1952: 32. 
Angka2 lainnja ialah seperti beri- 
kut: 

1981. Pentjurian mobil — 1951: 63: 
ieg 5. Sabotase (seperti pemutu- 
san kawat2  tilpon dsb.) — 1951: 

Ia: 1953: 3. Kedjahatan2 lain (pen- 
|tjurian  ketjil-ketjilan dsb.) 1051: 

tenaga sukarela-itu ialah mereka ha 

tama mentjoba mentjari harta dari Inca itu. Seorang pengembara 
jang tersohor didjaman. pemerintah ratu Elizabeth, Sir Walter Re- 
leigh, telah mentjobanja diabad ke-16 dan explorer Inggeris, Kol 
Percy, Fawcett, telah hilang Ienjap dihutan balantara Amazone pada 
waktu mentjari harta itu ditahun 1925. Tulang2 Fawcett, kabarnja 

tjara resmi. masuk kedalam  kekua- 
saan Brazilia, meskipun hal ini di 
bantah oleh Peru. 

Sebagian ' dari daerah ini masih 
belum . pernah ditempuh manusia 
dan peta2 untuk mendjadi pembim- 
bing pun tidak ada. 

Daerah itu diliputi hutan balan- 
tara jg rapat seperti pagar dan ra- 
wa2 jg sudah pasti akan menelan 
manusia. Ular2 besar tidak sedikit 
banjaknja. Phail mengatakan, ban- 
wa dia telah merentjanakan akan be 
rangkat dengan kapal ke' Manaos 
dan dari sini menumpang kapal ter- 
nak ke. Iguatos, jg letaknja 1,300 
mil dihulu sungai “Amazone. ' Dng. 
kapal flat-bottomed dia akan. dapat 
mentjari  djalan melalui anak su- 
ngai Amazone ke Acre. 2 

Sekalipun kami telah sampai di 
daerah ini maka akan mengambil 
beberapa bulan sebelum. kami -dapat 
menemui harta itu”, “kata - Phail. 
»Tapi kami akan terus mentjarinja 
sampai dapat”. 3 

Phail tidak mau banjak memberi 
kan keterangan tentang “harta Inca 
itu, tapi dikatakannja, bahwa harta 
itu tidak dikubur atau “disimpan 
dalam. tjandi. Orang tua itu menga 
takan, bahwa kita hisa berdjalan 
dua jar dari . harta itu, tapi masih 
belum melihatnja”. Menurut kabar- 
nja harta itu terdiri . dari barang2 
perhiasan - dari mas. dan perak: ber- 
asal dari tambang Potesi. 

Menurut. tjerita kuno. lagi, -bang- 
sa Inca sedemikian banjak - memili- 
ki mas, sehingga barang berharga 
ini dipergunakan . untuk  systeem 
plumber-nja. Radja2 mereka disera- 

mi dengan debu mas pada upatjara 
penobatannja.” 5 : 

Karena chawatir bangsa  Spanjol 
hendak merampok ibukota tuanja di 
Cusso, 'maka bangsa Inca itu telah 
memindahkan - kotanja itu dalam 
tahun 1533 dengan membawa sega- 
la harta bendanja. Harta kekajaan 
jg tidak sedikit banjaknja ini didu- 
ga diangkut dengan keledai dan ser 
dadu2 Incas melalui pegunungan 
Andes ketempat persembunjiannja. 

,Dan djika bangsa Incas itu sang 
gup memindahkan harta itu kesana, 
maka kami akan sanggup pula mem 
bawanja kembali”, kata Phail. 

Djika Phail berhasil menemui 
harta itu, maka dia telah merentja- 
nakan untuk mendirikan ,,internasio 
nal childrens home” untuk menem- 
batkan anak2 jg bertjatjat jg banjak 
ditemuinja selama perdjalanan2nja 
mengelilingi dunia. Katanja lagi,” 

Saja jakin, bahwa bila saja telah 
mempunjai uang maka saja akan da 
pat mendirikan rumah2 utk. anak2: 
tempat dimana perbedaan kulit dan 
agama tidak akan mendjadi persoa- 
lan Djika saja menemui harta itu, 
maka saja akan mempergunakan 
luntuk keperluan tsb.” 

Perampokan —- 1951: 8318: 1952: 1 Sekalipun  Phail tidak berhasil 
mendapatkan  tehaga2 sukarela itu 
dia telah melukiskan untuk mentjari 
djuga harta itu sampai dapat. 

»Diika tidak seorang djuga jang 
mau menemui saja, maka saja akan   1649235 1952: 76238. pergi seorang diri”, kata Phail. 
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MUTASI DIKALANGAN 
BALA KESELAMATAN. 

Maj. dan nj. Voogt jang memim- 
pin Rumah Sakit Mata William 
Booth” di Tjandibaru Semarang dan 
selama 2 tahun telah membangun 
keadaan rumah sakit tsb. 
beaja Rp. 200.000,— tidak lama Ia- 
gi akan meninggalkan kota Sema- 
rang dan perlop ke negeri Belanda 
serta belajar dengan kapal Oranje. 

Oleh Kantor Pusat Bala Keselamat- 
an di Indonesia telah ditundjuk se- 
bagai gantinja Majoor dan nj. Lui- 
tjes, tinggal di rumah perawatan Bu- 

gangan, Kapten dan nj. “Telaumba- 
nua, pengurus dari R. S. Kusta Pe- 
lantungan dipindah ke Bugangan, 
sedangkan  gantinja adalah Kapten 
dan ni. Wattimena. Brig. Hiorth Di- 
pisi Komandan Bala Keselamatan 
untuk Djawa Tengah dan Djawa Ba- 
rat djuga akan meninggalkan Indo- 
nesia dengan perlop “ke Norwegia 
pada nanti bulan April 1953. Brig. 
Hiorth telah bekerdja 40 th. lama- 
nja di Indonesia. Ang 

Peta 
PENJUMPAHAN/PELAN- 

TIKAN PERWIRA2. 

Pagi hari ini, tepat djam 9 telah 
dilangsungkan - upatjara penjuntpah- 
an/pelantikan 28 perwira dari pel- 
bagai Djawatan dalam Staf B, anta- 
ranja Pendjata, DPPT, DPT Djakad 
dan LPPU dilapangan Stadion Se- 
marang. Penjumpahan ini dilakukan 
oleh Kepala Staf, Overste Saragih 
dan dihadliri oleh Gubernur Budio- 
no dan lain? instansi. Diantara 28 
perwira jang disumpah itu ada S5 
perwira beragama Katholiek dan 
lain?nja Islam. Dalam - amanatrja 
Overste Saragih a.l. diharapkan ke- 

s ta'atan pada disiplin tentara. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa besok pun akan dilangsung- 
kan pelantikan/penjumpahan kepa- 
da 123” perwira dari D.PI.A.D.. 
D.A.A.D., Genie Bangunan dan 
C.LA.D. Upatjara pelantikan tsb. 
hari ini dilandjutkan di Balai Pra- 
djurit dengan diadakannja pertemu- 

an ramah tamah. 

PENDAPTARAN K.P.U./C. 

Inspeksi Pendidikan  Masjarakat 
Propinsi Djawa Tengah Semarang 
mengumumkan, bahwa batas waktu 
pendaftaran tjalon2 siswa K.P.U./C. 
Semarang angkatan ke-IlI tidak pa- 
da tg. 28-1-53 akan tetapi tg. 6-2- 
53. Kesempatan ini sengadja di- 
buat, supaja dapat digunakan sebaik- 
baiknja oleh jang bersangkutan. 
Tempat dan waktu pendaftaran te- 
tap kepada Sdr. Djumany Hermany 
Progo IlI/38 tiap2 hari Selasa, Ke- 
mis dan Sabtu djam 16.30—18.00. 

UDJIAN MASUK S.M.P. NE- 

GERI UNTUK MURID2 S.R. 
TIONGHOA PARTIKULIR. 

Inspeksi Pengadjaran Asing da 
ri Djawatan Pengadjaran Kemen- 
terian P.P.K. umumkan, bahwa 
djuga tahun ini anak2 sekolah 
Tionghoa partikulir jang telah du- 
duk di kelas tertinggi dari S.R. 
Tionghoa ataupun jang telah lu- 
lus dari padanja diberi kemungki- 
nan untuk menempuh udjian ma 
suk S.M.P.-negeri bersama-sama 

| dengan murid2 S.R.-negeri. 
1. Waktu udjian: tanggal 30 

dan 31 Maart 1953. Untuk tja- 
lon2 jang pada waktu itu tak da- 
pat mengikuti udjian itu karena 
sakit: tgl. 9 dan 10 April 1953. 

2. Mata peladjaran jang akan 
diudji: a. Bahasa Indonesia -b. 
Berhitung, dan c. Pengetahuan 
Umum: Sedjarah Indonesia (dari 
Zaman purbakala sampai seka- 
rang) dan Ilmu Bumi (Indonesia 
dan sekitarnja). 

3. Pendaftaran dilakukan ber- 
sama-sama . dengan perantaraan 
Kepala sekolah masing2 pada ke- 
pala kantor inspeksi S.R. 'Kabu- 
paten, tetapi djuga diperbolehkan 
mendaftarkan tjara perseorangan 
dengan menundjukkan: 

a. surat keterangan dari kepal: 
sekolah jang menerangkan bahwa 
iang berkepentingan duduk dike- 
las tertinggi dan 
untuk menempuh udjian masuk 
S.M.P. Apabila surat tersebut tak 
dapat diperoleh rapor jang ter 
achir boleh djuga digunakan un 
tuk mendaftarkan diri. 

b. Surat kelahiran 

n 

n 

(geboorte- 
) atau surat keterangan Lurat 

menerangkan tempat dar 
gal kelahiran. 
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MALAM PERPISAHAN. 

Baru2 ini, bertempat digedung Ba- 
lai Pradjurit Bodjong telah diadakar 
malam perpisahan jang diselenggara- 
kan oleh T.P.P. Ol Garnizoen Kct 
Semarang, berhubung dipensioennj. 
Lts. M. S. Kusumo dan Smj. Sisw 
mulai tg. 1-1-1953. Malam perpi- 
sahan tsb. telah dihadliri pula oleh 
pelbagai instansi jang bersangkutan 
dan diramaikan dengan orkest serta 
dagelan. Oleh kalangan T.P.P.O1 te- 
lah diterimakan  tanda2 peringatan 
a.l. pada Kmd. T.P.P.O1 lama Lts. 
M. S. Kusumo. Sebagai gantinja Lts. 
M. S. Kusumo ialah Ltd. Soedjono. 

PENUTUPAN KURSU3 
B. K. L. L. SEMARANG. 

Senen siang, tgl. 26 Djanuari j.l. 
bertempat di Kantine Polisi Bodjong 
telah dilakukan penutupan kursus 
Barisan Keamanan Lalu Lintas Se- 

.. marang lichting pertama. Dalam udji |! 
an terachir dari 46 anak2 murid, te 
ich lulus 45 orang dan mereka men 
dapat ,,idjazah” dari Pol. Kar. S 
Adapun jang ikut dalam kursus ts 

5 Iputuskan berdasarkan pertimbangan 

Isi-instansi jang bersangkutan, mem- 

“angan ngembalian uang tsb, ditindjau dari 

dan bendahara sdr. Kwee Sing Hier 
'Jajasan ini mendapat stoot-kapitaa 

PEMBERIAN KREDIT. 

Dalam rapat Jajasan Kredit Prop. 
2 |Djawa Tengah baru2 ini telah di- 

serta penjelidikan dari pihak instan- 

beri kredit kepada 8 perusahaan Na- 
sional di Djawa Tengah ini sebesar 
Rp. 115.000,—, 

Adapun perusahaan Nasional jg. 
telah madjukan permintaan sebanjak 
14 buah dengan uang jang dibutuh- 
'kannja sebesar Rp. 387.000,—. Pe- 

sudut bedrijfstechniek dan Banktech- 
nis dengan bunganja 109c tiap ta: 
hunnja. 

PENJELUNDUPAN TJANDU. 

' Kepala pabean Djawa Tengah di 
Semarang telah menerima kawat da- 

Iri pabean Tjilatjap, bahwa pada 
tanggal 21 Djanuari j.l. “ketika di: 
adakan pemeriksaan pada anak buah 
Ikapal minjak ,,Rafaela” dari BPM, 
jang hendak naik kedarat, telah di- 
ketemukan 44 kg. tjandu.  Tjandu 
itu oleh salah seorang anak buah 
kapal tersebut telah disembunjikan 
didalam sepatunja. Ketika kapal di- 
geledah tidak diketemukan apa? 
lagi. 5 

'SJARAT2 TJALON HADJI 
TAHUN 1953. 

Menurut pengumuman Kantor Utu. 
(san Agama Prop. Djawa Tengah, jg 
dapat diterima dalam pendaftaran se 
bagai tjalon Hadji ialah sbb: 
Penduduk Indonesia Muslim, baik 

laki2 maupun perempuan jang sudah 
akil-baligh (berumur 15 tahun ke- 
atas), dan belum landjut usianja, jg 
njata2 kuat mengurus dirinja sendiri 
(jang tidak tua rapuh). Jang berpe- 
ngertian sekedarnja tentang rukun-2 
Islam terutama rukun Islam kelima 
'Ibadah hadji. Mampu membajar se 
mua biaja naik hadji dengan tidak 
melalaikan tanggungan kepada kelu- 
arganja jang ditinggal dan tidak ter 
paksa mendjual harta-benda jang 
mendjadi pokok hidupnja. Njata ti- 
dak tersangkut: dalam urusan Polisi 
dan/atau Djustisi. Sehat badannja 
dan tidak mempunjai penjakit menu 
lar. Jg belum pernah mempunjai pe- 
njakit djiwa, Jg belum pergi hadji, ke 
tjuali hadji ketjil. Sedapat mungkin jg 
tidak buta huruf (jang pandai mem 
batja huruf Arab/Djawa dianggap ti 
dak buta huruf). Bagi kaum wanita 
harus mempunjai machram dalam 
perdjalanannja, tidak berada dalam 
keadaan hamil jang besar kemungki- 
nannja akan melahirkan ditengah 
perdjalanan,- tidak sedang meneteki 
anak baji. Jang dalam mendjalankan 
'ibadah hadji tidak njata2 untuk men 
tjari keuntungan, (seperti badal-sjech, 

broker dsb.). Seorang baji jg akan 
mengantarkan machramnja jang be- 

labm berhadji. 

Demak 
KONPERENSI PNI 

Belum lama berselang “PNI tjb. 
Demak telah mengadakan- konpe- 
rensi bertempat dipendopo Kaweda- 
nan Grogol dengan dikundjungi oleh 
13 rantingnja. Adapun putusan2 ter- 
penting ialah merobah susunan .pe 
ngurus sbb.: Ketua I, H-sdr.2 Su 
roto, Sutedjo Nario Adiredjo- dan 
dibantu oleh $ orang lagi. Jajasan 
Petani diketuai oleh sdr. Hawik. W. 
dyokusumo, penulis. sdr... Sutardj 

'dangkan angkatan darat A.S. 

  

Fita Belalang | 
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Djuga Mengamuk Di Pontianak, SiApril 1952. 

Ujenepsnta : 
Dj ng T Kepada 

Tanaman djagung d kawedanan Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 
|Djenepento kabupat 1 klakasar de-! DJ Naat Tas » 3 A 
wasa ini telah diser.ny cieh serjo-| | - AS 5 : 1 
nis belalang jang merusakkan tana-! ' la, 8 

ada seluas 234 ha jaitu di Tarewang : Besi 3 kira2 67 ha, Awungkaka 126 ha dan Denga hana, . | bahagian Binamu “41 Ka. Tanaman? | aja jang bertanda tangan dibawah Ker 
jang diserang itu baru berumur kirs2 k Ta Suk na Hanan Un AAA Dagang : hr 5 PNG ANN RAN « GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. Naa - pare. Sa an ah Es Sa ja sangat .merasa girang sekali, : ek ! 
detak 2 30 -ato 407 (dea: sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- Ata SG har dok" M NAmabbna tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang “A 
membi hasan, Dari fihak Tn bermatjam-mat jam keluaran, tetapi penjakit saja ae 
berwadjib kini telah diambil tindek... | Memanah Ajuga.. | fax abu mn aL betalaan itu (Pia : te 5 Maka setelah saja mentjobakan obat Ink ' 

"2 : 6 K Nk batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- Bi 
1 | kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut,sete- Aa 

: | lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit Th 
2 An 2. h | saja pun sembuh sama sekali. i Ea 

Djepang Mau Ben- : :p Hingga badan saja sehat kembali se- | d4 
BA . perti sediakala. : 13 

tangkan Sajapnja Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat at 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 

Mingguan ,,U.S. News and World lupa pula saja untuk wengutjapkan ribuan terima 
Report” dalam penerbitan pada ha- kasih adanja. 
ri Senen mengatakan” bahwa Dje- 
pang mendesak kepada A.S. supaja 
diperkenankan untuk membentuk Es 
angkatan udara, jg besar, terdiri Sipengir im: 
atas 2.000 buah pesawat terbang. Sud jono aa . 

Dikatakan selandjutnja bahwa menu d/a GEO.WEHRY & Co. 3 1 
rut pendapat angkatan. udara AS. PONTIANAK.- K.B. 

angkatan udara Djepang harus ter- 
diri atas 500 buah pesawat sadja se 

lebih 

menghendaki supaja dibentuk hanja 
suatu angkatan udara taktis, jg be- 

  

        

   

  

      
Af iornar dari saja, 

Sent 
Moh 

I.V.   
  kerdja sama dengan angkatan darat 

Djepang. 
    

Djangan putus pengharapan 

ACHLI NUDJUM 

Astroloog Gwa Mia 
A. WAHID 

Mendjawab setiap pertanjaan dari 
Berhubung dengan adanja peratu | hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 

ran baru tentang pembagian barang2 | hatan, Perkawinan, Pertjintaan, 
Import dalam beberapa golongan, | Penghidupan dsb. Rp. 10.— 
maka polisi ekonomi Semarang sete| Pagi djam 8 —12: Sore 5 —7. 
Pa Kara Degan - an Penginepan ,,GRAND” Plampi- 
melakukan pemeriksaan pada peda- . 2 
gang? dikota ini, antaranja dibebera tan 39, Kamar 2, Semarang. 
pa toko Gg. Warung Pekodjan dan 

AKAN AMBIL TINDAKAN 
KERAS. : 

    

Pengumuman 
S.M.P. bag. B ,Karang-Asem" Semarang. 

Terutama untuk para pegawai: menerima murid2 baru. 
Peladjaran sama dengan S.M.P. Negeri. Lamanja beladjar dipersingkat 
untuk KPI, KL, Ki Hf masing2 9 bulan lamanja. Bajaran sekolah 
Rp. 12.50. 35 : 

Pendaftarantiap2 hari di Gedung S.R. Karang-Asem dari djam 5 sore—b 80or 

  

  
  lainnja lagi. Sementara ini pihak jg 

berwadjib telah mengadakan peme- 
riksaan- terhadap  fakturnja dahulu 
dan pemeriksaan lainnja akan dila- 
kukan pula setjara berangsur-angsur. 
Sampai sekarang belum diketahui 
hasil penjelidikan tsb. 

    

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan selama-lamanja 

Njonja dapat memperindah diri 
Njonja dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 
Baru, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
an, kerna seluruh ketjantikan 
tubuh Njonja selalu tinggal se 
gar, muda dan tjantik, berkat 
bahan? pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime   

N. V. Penerbitan —Pertjetakan & Dagang 

,SEMARANG” 
Purwodinatan Utara 11—11A | 

Menerima segala Pekerdjaan Tjetak 

  1 aa an ma 

  

  

  

    

Advertentie Selamat Tahun Baru IMLIK 
HARGA menurut tjonto dibawah : 

  

     

       

(STA HOK KHIE 
| dengan Keluarga 

| Djl. Mataram 399 — Semarang. 

Ukuran 1 X 20 mm. Rp. 10, — 

02X 

| 

| 

si 

|. Ukuran 2 X 20 mm. Rp, 20,— 

| Tjiagwee 2504. : 

Silahkan kirim mulai sekarang. 
Penutupan untuk advertentie Selamat 'Fahun 

Baru tel. 10 Pebruari 1953. «       
  

    

Tg. 28 Januari 1953 di Den Haas. : 
R. PRASETIO SOEWONDO 

(UTRECHT, VOSSEGATSELAAN 25 BIS) 

dengan 

ARA RAHAJOE SOSRODIHARDJO 
Aa (ROT TERDAM) 

Semarang. 27 Januari 1953. 
R. Ajoe Soewando, Mritjan 19, Semarang. 

R. Ajoe Djokososrodihardjo, Bintaran Lor 12a, Jogjakarta. 
  

  

  

    

| TOKO OBAT .ENG DJIEN | 
PEKODJAN 85. - TILP. 1614 SEMARANG. | 

Sekarang sudah bisa terima tamu untuk periksa penjakit,| 
|jang dipimpin oleh sinste LIE YOK SONG dari Tiongkok, 
satu ahli segala penjakit jang amat pandai. | 

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

Ho” 

    | panggilan. 
asatusas 

CITY CONCERN CINEMAS Haa 

L U X ANTHONY DEXTER Star of Valentino 
KO Jody Laurance— Gale Robbens Anthony Oizm 

sIhe BRIGAND” 
Polda 
Technicolor! 

Dari pembuangan didjumput kombali untuk. mempertahankan diri 
dari Radjanja! Merupain seperti Radjanja dan perlawankan se- 

erti bersetan! Bajangkan kemanalah Radja dalam Perang dan 
Finta. Tjerita heibat tentang keradjaan Negeri jang hilang! Penuh 
sensatie, menggemparkan | . 

  

  

o - 

  

Ini Malam d. m. b. (au. 17 th.) 

  

    

     

       

  

   

    
   

    

     

   
    
     

  

Gra n d Ini malam premiere (u. 17 th.) 

5: — 7.—9.— HUMPHREY BOGART 

Bruce Bennett—J. Carrol Naish —Lloyd Bridges—dlm. 
SAH A R AA" Pasukan Tank kesasar di gurun! 

1 Kehabisan aer dan makanan! 
Terus terkedjar oluh musuh. Pertempuran terus menerus ! 
Keberanian tida ada bandinganja! Heibat dan Gempar! 

    
    

  

Indra 
5-7. —09. — 

Ini malam d.m.b. (utk. 13 tahun) 

JOHN KING -JEAN ROGERS 

Ace Drummonds 
Penuh actie—Sensatie—Bagian ke I 

          

wa untuk kaum wanita — Kaum | #. an 
Istrr dan Penganten Baru. si LN 

1 doos Rp. 15.— ma | 2 

Pena 3 

AN 
Djatingaleh 27, — Semarang 

i1 Pebruari 
PN NN Mulai 1 Pel 

Modiste Camella | 
| BE Isaplah selalu: 
Page : ROKOK PUTIH 

SE PANTJASILA a. 
| “MURAH, dan ENAK 

AAN Re 

tjukup panda | 

sedjumlah Rp. 2100,—. : 

Pada tg. 18-1-53, PNI telah men 
dirikan ranting didesa Tjabean jang 
diketuai oleh sdr.2 Tukimin dar| Agen2: Depok 36B, Mataram 
Mian serta dibantu oleh beberap” | 414, 697, 942,210, 682, Lemah- 

orang lagi. zemp»al 52, Petekan 35, Darat 33, 

Sementara -itu dapat -dikabarkar | Pontjol 88, Labuan 14, Gg. Tji- 
bahwa PNI telah membuka kursu | 
partai jang dapat perhatian lumaja: 
dari para anggautanja dan “akan di 

  

Toko PEDAMARAN 90 

ik t9, Dj. Demak 12, Kranggan 
imur 23, Aloon2 Barat 7. 
  
  

  

    

    

  

mendjahit. 

Terima djahitan dan kasih peladjaran ' 

Per. Dag. ,,D 

  

DISTRIBUTORS: 

Gang Pinggir 82 — Telp. 1480 - 484 
SEMARANG 

  

E EXPRESSE"     
  

: pa 

YIDUP BERBAHAGIR 
konena KESEHATAN TERDIJAGA 

          

   

  

      

landjutkan pada nanti tg. 1-2-53 5: 

Kursus ini diadakan di SMP De tni sa Ny 
Fan aa NN Ana an Maba HABIS BERSALIN...... 2 

ara STIMEWA saban hari SATE BADANMIO TENTU LEMAH BUKAN? (G 

- dan GULE KAMBING, SATE MAKA Tega ana PENA, 
akai & (NI, AGAR KAU LEK: Ra S —. MAP dan GADO2 pakai bun | | erna Naantn | Go pem 

: A4 NAK rsa» GARUDA B » 
Bantulah Rumah makan GURU TENNIS Jane peakuat KEMANDJURANNJA TT jm 

muka Pasar Randusari - Smg. 
Tambahan saban hari Minggu 
OPOR AJAM dan SOP BUN- 

TUT SAMPI 
IM.   

Seras. 

  

SIAPA TJEPAT, 1ENTU DAPAT. 

   

  

   
  M2) 

kh 

  

PERABUT 

Untuk 
Rumah Tangga & Kantor 

Dapat dilover dari persediaan”dgn. harga ' 
pantas. 

DJUGA DIJUAL: BANTAL, GULING | 
& KASUR 

TOKO DJOHAR 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

Sae   
BUAH DADA LEMBEK? BUS- 
TERIN PILL dapat bikin ken- 
tjang dan montok Rp 20.— 3 ds. 
Rp. 57— RENA PILL, datang 
bulan tidak beres Rp 58.— SU- 
RINE tangg. baik kentjing gula 
nereiwits nier steen Rp. 20—3 

Darah nanah, kentjing - sedikit 
ds. Rp. 57.- SAKIT KENTJING? 

ROYAL 
4.45—6.45—8.45 
uh 
#'BERBARENG 

ROXY 
1.15 —9.15 

Ini malam Premiere (u. 13 th.) 

Noach Beery Jr.Dorothy Short 

»Call ripSavage” 
PENUH SENSATIE! BAGIAN KEL. 

  

:Akan datang: ANN TOD — NORMAN WOOLAND.IVAN DESNEY 
i s ?# Perkara tentang MADELEINE jang .Madeleine Tn seabad lamanja meragukan DUNIA ! 

PERTJINTAAN RAHASIA DARI SEORANG GADiIS . 

  

  

INI HARI PREMIERE BESAR BERBARENG Di: 

.METROpoLE- | ,,Rex" | Orion' 
10-4,30-6.45 -9 10.-4.30- 6.45 - 9.CO 1 430- &45- 9.00 

(Film ini untuk 17 tahun keatas) 

. see 4 i s! his bare hands! » 

    

  

     

     
    

  

    
    

    
      

    

| Battery Eveready untuk radio & Rp. 140,— 
' Kast-radio- Bin Philips Ph “2064. 

ala matjam radio - onderde len menurut harga2 factuur Im- 

Pantau biak, Tanggung murah: Petie Tong battery dapat 

muat 70 bidji, lebih practisch — dapat dikontrol tiap2 waktu 

12 Rp. 50,— 
akan datang Radio Bin listrik harga E. Z. 

| 
| Buka setengah hari. 
| Minggu dan Hari / 

RADIO SAMPURNA 
Erkende Service dealer : 

Philips — Erres — N.S.F. 
Telf. 892 Sm. Gang Pinggir 140 Raya tutup. SEMARANG.   

ma 

  

  

  

Harga2 barang2 kita SEMUA M URAH 

Tuan2 dan Njonjah2............ ! 
Tidak pertjaja ? Buktikan lah ! 

Toko, 2HIEN .& C0: 
TA 

  

  

|   dan lulus udjian, adalah 8 murid da 
ri S.R. Bulu II, 4 dari S.R. Seteran, ' | 
3 dari S.R. Djomblang Timur, 7 da 
ri Sekolah Kristen Tionghoa, 8 dari 
S.R. Djomblang Barat,“3 dari S.R, : 
Bangkong, 6 dari S.R. Gedangan, 4 
cari Tsung Hua Hui dan 1 S.R. Ti- 
cnghoa Gg. Pinggir. Selain dari men. G 
Gapat idjazah, masing2 diberi pula 
insigne sedangkan Sekolah2 jang me- 
ngirimkan anak2 murid mengikuti 
kursus tsb diberi tanda penjetopan. 

Lichting kedua akan dibuka segera 
dan akan di-ikuti pula oleh Ik. 60 
murid S.M. lainnja. Dalam kata pem 
Lukaan oleh Kom. Polisi kelas Il, : 
Johny Anwar diterangkan, bahwa ke | 
mungkinan dalam bin April jad ini 
akan dilangsungkan jaamboree B.K. | 
L.L. untuk seluruh Indonesia dari 
Barisan Keamanan Lalu Lintas tsb. 

  

  
    

    
   

| WILLE, WHILE I 

Pan Tris Ghost | ROCK SPRINGS/ 

  

    
BRANAK 

uap GARUDA BOLA DUNIA 

allah " « MENDAPATKAN TENAGA BARU 

4 PN ALTA L Llleluk alah Thn 

LAH TERBUANG 0 DAN MENGHIN 

DARKAN LARI SEGALA PENYAKIT, 

at 
Pusat pendjuwal : BAN SAN YOK PANG Kapasan 216-218-220 Surabaia 

BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO P.&.D. 
Agen Semarang : 

      

  

1. Toko Obat Toen Djin Tong. ! 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
: Kam Ba Te :| 9. Toko Obat" Tek Sing Tong. 

| LOk6 Coat Fie Nia Oka Ong 1 7: “Toko Obst Bau Bay: Hi 
4. Toko Obat Hway Aan Tong. , Ba an Pata 
5. Toko Obat Eng Tay Ho. ha TN Na 

Pekodjan 101. I!. Toko Tay San. 
6. Toko Obat Weng Len. 2. Yoko Eng An. 5 
7. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tong Dispensary” 
  

  

  

      

   
IL CON'T HANKER 
T STAY HERE, 
BUT WippER & 

AN PRM TOOK AA 
1 SsHNE TO ME 

AND I CAN'T 
ESCAPE./ 

    

      

Paha naa 
DOWN TRIGGER FEeLL 

en ME HOW DNA POKER 
COME YOU'RE 

  

   

  

        
    

    

    
   

  

    
   

    
   
   

  

THAT ANT 
ALL. THERE'S 
STRANGE GOIN'5-       

   
    

ON IN THIS Horse $ 
PLACE...SFOO COMINYI jp 

  

  

— Saja. tak tahan lebih la- 
ma lagi berada disini, tetapi 
djanda Prim ada begitu ,,haik 

Dalam pada itu malam telah tiba. 
—- Willie, sambil saja membawa 

— Tidak hanja itu sadja Rey, 
hal2 jang aneh terdjadi 

hantu, 
pi Daan Pan der kepala! 

djuga ditempat ini Trigger ke kandang, tjoba tjeritera- Ha 

kamilah kepada saja, bagaimana eng- hati” terhadap saja, sehingga MRIR eos ! Matah karang? 

kau datang di ,,KKota Hantu” ini? “saja tidak dapat melarikan — Waah Urban Geo i 'ee! Rupa2nja 

-— Saja menangkan hotel ini de- diri. ada kuda datang! 

ngan berdjudi dengan seorang peta- 
ni di Rock Springs! 

c
c
 

2 Ona: 

-erih, dan sakit URU. ...L tangg. 
Japat tulung besar Rp 20.— DA 
RAH KOTUR? 7? B.-u! juka gatel 
tangg. bisa lekas bik'» baik dll. 

    

   
   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

5 LL 

— Astaagaaa, lihat ada kuda zor 

— Baru pertjaja kepada saja, se! Jah 

  

CERENOL dapat bikin baik, be- 
sar Rp 20— ZALF ix» 3— 
schoonheid-za!f Puder a Rp 10.- 
besar Rp 17,50. 

Rp. 20.— OBAT KOEX EL BE 
SAR BRONTOK bes:r R5 20.-- 
ZALF Rp 3— VITAW' L PILL 
Rp. 20.— badan lemah «ingin. 
Porto Rp 2.— Prijsc. gr tis. 

THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 - Semarang 

Ag. Solo Tjojudan 70A. 

   
Habis mandi 

BEDAK 
PUROL 

Kulit tinggal segar dan 
kering Menjembuhkan dan 

mentjegah eksema 

  

             
       

   

DIOBRALKAN. 
Harganja turun hingga 6670. 

Buku sedjarah terkenal jang 
beralamat ,,Tuntutan Sedjarah” 

mengandung tindjauan atas pe- 
rang dunia I — Il, Atlantic 
Charter dan 21 fatsal lain utk. 
memperdalam pengetahuan po- 
litik dalam dan luar negeri, 

Isi 60 halaman, besarnja 
aa LO Oli 

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

a Kp. 1:50. 
Pesanlah pada : 

»BINTANG INDONESIA” 
Posttrommel 52, Surabaja, bina 

  

BATUK KERAS?? V“CANOL 

Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22 

YA, Victor Mature 
SP 

KAN MUNCUL ONIN EA UAK 

amson and Delilah 
Color by TECHNICOLOR 

starring 

NADA UUS MI MU YAA AN apn 
ANGELA LANSBURY - HENRY WILCOXON 

Produced and Directed by Cecil B. DeMille 
redric M. Frank « From. origihal treatme 
h tory,al Samson and Delil ' 

Pe tue Uang 

  

pesan tempat) ,,REX”" djam 9.00-12.- 
— saben pagi: ) ,,ORION"/,,Metropole" dj. 10, - 12.- 

(Tidak terima per telefoon). 
  

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

Pertundjukan Pagi djam 10.00- dan sore djam 4.30 HARGA BIASA. 

.Djagalan" 
Film Tiongkok 

Paling mentereng : 

INI MALAM D.M.B-. 100—9-00 
(aatuk umur 17 tahun) Deel II (Tamat) 

»Tears of the Yangtse" 

  Tik tam,   Pertjetakan Smg. No. 584/111/4A/718 
... 

    
    

  

       

5 “Gi 

 


