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Mutlak ? 
2 

Guna Mengachiri Perang | 

  

Indo China 
». DENGAN DIPERKUAT oleh 
pendapat surat2 kabar, kalangan 
Jang mengetahui di Washington 
menganggap statement 1 
menteri luar negeri Amerika Seri 
kat, John Foster Dulles, jang di 
utjapkan pada malam Rabu seba 
gai suatu petundjuk, bahwa peme 
rintah Amerika Serikat jang baru 
telah menjusun rentjana2 mili 
baru untuk mengachiri pera 
Korea dan perang Indo-China. 
Dalam hubungan ini, kalangan 
tsb. menjarankan 5 matjam tinda 
kan untuk membantu menjeleng 
garakan rentjana2 tsb., jaitu: — 

1. memperlengkapi sedjumlah be- 
sar pasukan? Korea Selatan dan ke-| 
satuan2 Indo China, ( 

2. memperlengkapi lebih banjak 
pasukan? Tiongkok Nasionalis: 

3. .mengachiri netralisasi  Formo- 
sa, jg berarti membolehkan pihak 
Tiongkok Nasionalis mengadakan 
serangan terhadap Tiongkok Darat: 

4. mengintensifkan serangan2 uda 
ra di Korea serta 
kemungkinan mengadakan serangan 
terhadap Manchuria dan mengada- || 
kan blokkade laut dan udara jg ef- |: 
fektif terhadap pantai2 Tiongkok: ' 

5. mengadakan pendaratan setja- |! 
ra besar-besaran dibelakang garis? 
pertahanan pihak Utara dalam mu- 
sim semi jg akan datang untuk me- 
narik ,,Garis MacArthur disepan- | 
djang garis paralel 40 deradjad: ga- 
ris pertahanan ini, karena lebih 
sempit, akan lebih mudah diperta- 
hankan dari pada garis front jg se- 
karang ini. 

Kalangan2 di Washington pada 
umumnja berpendapat, bahwa ren: 
tjana2 pemerintah Republik kira2 
akan berupa tjampuran dari bebera- 
pa pasal tadi jang didasarkan kepa 
da perhitungan, bahwa dalam mu- 
sim semi jang akan datang kiranja 
belum akan dapat: tertjapai perle- 
takan sendjata di Korea. (A.F.P.- 

Antara). 1 

Aspek2 Baru 
Mukarto Tentang Pidato 

Dulles 

e sa 
habis rapat-kerdja dengan Seksi Lu 
ar Negeri Parlemen hari Kemis ke 
marin, atas pertanjaan ' pers mene- 
rangkan, bahwa isi statement politik 
Menteri Luar Negeri USA Foster 
Dulles adalah sesuai dengan apa ig 
telah terduga lebih dulu daripadanja. 
Menurut Menteri Mukarto,  state- 
ment tsb. mengandung aspek2 baru, 
jang sangat mendjadi perhatiannja. 
Menteri tidak bersedia memberi ke 
terangan lebih landjut tentang ,.as- 
pek2 baru” itu. 

  

   

politik | | 

mempersiapkan |: 
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Ini bukan "gambar larinja tawanan2 dari pendjara Tjipinang (batja berita 
hari ini), tetapi adalah gambar pemberontakan dipendjara Pittsburg. 
1100 orang tawanan baru2 “ini telah berhasil menjergap 5 pendjaga me: 
eka dan kemudian terus menguasai seluruh pendjara. 700 orang polisi 
segera dikerahkan untuk mendjaga, agar para tahanan tak melarikan diri 
Gambar bawah). Para tahanan mengantjam akan membakar seluruh 
pendjara (gambar atas) bila tuntutannja tak dipenuhi. Para tahanan telah 
mmengadjukan 13 matjam tuntutan untuk perobahan2 perlakuan dalam 

   

        

  
hari Rebo jl. 

»Tass”, pemerintah Sovjet. 

notanja itu menegaskan, 
dalam | 
bahwa ! 

Amerika Serikat kini sedang men j 
Gikte politik dari 11 negara anggo | 
ta NATO lainnja. Negara? ini te- 
lah menjediakan wilajah2 mereka 

untuk pangkalan? dan daerah2 per/ 
tahanan terdepan Amerika, dan de | 
ngan demikian membahajakan wi! 
lajah2 mereka sendiri andaikata 

petjah permusuhan2. Dikatakan se 
terusnja dalam nota itu, bahwa de 

ngan memberikan wilajahnja un- | 

  

.Goa Siluman” 

Diketemukan Di Kebume 
| Disita M 
(Oleh Wartawan 

| SETELAH SEDJAK tg. 26 

Bagi Grombolan 
n-Banjubiru: Dokumen2 
obrig 
Kita Sendiri) 

Djanuari j.I. dapat bantuan dari 

pendjara. 

Soviet. FOik pangkalan2 NATO,: Denmar! 

  

i 

Russia Mengantjam 
.. - . z 99 Tuduh Amerika ,,Main Dikte 

Negara? Biok NATO 
»- SOVJET RUSIA telah menuduh bahwa Amerika Serikat ,,men- 

dikte” politik negara2 anggota lainnja dari Organisasi Perdjandjian 
Atlantik Utara (NATO) dan dalam pada itu memperingatkan bah- 
wa negeri2 ini ,membahajakan” wilajah2 mereka sendiri apabila pe- 
tjah perang, demikian diwartakan oleh Radio Moskow pada hari 
Kemis kemaren. Peringatan ini termaktub dalam sebuah nota jang 
telah di sampaikan oleh pemerintah Sovjet kepada Denmark pada 

sekarang mendjadi ,.pengikut lan: | 

sung dalam persiapan2 untuk pe 

rang baru terhadap Sovjet Rusi: 
dan negara2 demokrasi lainnja ” 

Pemerintah Sovjet mengulangi t 
duhan2nja bahwa NATO adalah su 
tu pakt jang agressif jang ditudjukz 
terhadap Sovjet Rusia dan negarz 
sekutunja. Dikemukakannja, bahv 
suatu angkatan darat Djerman RB 
rat akan dihidupkan kembali urt 
mengambil bagian dalam NAT: 
Ini menekankan sekali lagi sif 
agressif dari persekutuan militer Hi 
demikian nota Soviet. 

Pada bulan Oktober tahun jan 
lalu Sovjet telah menjampaikan s- 
buah nota kepada pemerintah De- 
mark, jang menjatakan bahwa per. 
buatan pangkalan? NATO dan p 
nempatan pasukan? ,.asing” diwi! 
jah Denmark adalah .,antiam: 
langsung terhadap Sovjet Uni”. D 
lam djawabanrja terhadap nota i 
pemerintah Denmark  menjangk 
tuduhan2 Sovjet” dan mesegaska 
bahwa tudjuan?2 - dari 'NATO“ « 
miata2 adalah bersifat defensif. Di 
waban Denmark ini telah disampya: 
kan di Moskow pada tanggal ?9 O' 
tober tahun jl. Dalam notanja jan 
baru pemerintah Sovjet menjatakar 
bahwa djawaban Denmark itu ad 

| Presiden katakan, supaja mereka 
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Masuk Indo Ghina 

IRNS2AN ISTIMEWA jang terdiri dari 300 buah truck Sovjet 
Can RRY tap bulan membawa 1620 hingga 3000 ton perlengkapan pe- 
rang buatin Sovjet untuk pasukan? Vietnam HO Chi Minh di Indo China, 

  

Cemiki: | dikatakan oleh pembesar2 Vietnam dan Perantjis di Saigon 
pada Ii! Kewis, Menurut pembesar? itu bantuan militer jang diberikan 
k-pada pisukan2 Ho Chi Minh ialah berdasarkan sjarat2 dalam perdjan- 
Cjian rahasia jang telah ditanda-tanyani oleh Ho Chi Minh dar .,poros 
Mosko.wv-Peking” “pada tahun 1951 

Sekali Muda 
Tetao Muda! 
Ukuran Vaa-Muda Terle- 
tak Dalam Hati: Kata 

Presiden - 

  

UKURAN MUDA dan tua terle- 
tak didalam hati, Biarpun aku sudah 
berusia 52. tahun, aku tetap muda 

dan ingin terus tetap merasa muda. 
Oleh karenanja aku nasehatkan 
kepadamu, agar kamu djuga tetap 
merasa muda dengan  mempunjai 

tjita-tjita. Demikian Presiden dim 
wedjangannja kemarin dulu pada ri- 
buan pemuda-pemudi murid2 seko- 
lah2 landjutan, di Bandjarmasin, jang 
dihadiri djuga oleh pemimpin2 partai? 
dan organisasi. Presiden terangkan, 
bahwa dari udara pulau Kalimantar 

dilihatnja sbg. terdiri hanja dari 
rimba raja, alang2 dan sungai, tetap 
Cjika semuanja itu dikerdjakan olet 
pemuda dan pemudi jang -bertjita? 
tinggi, nistjaja akan berubah “men. 
Gjadi pulau jang kaja raja. Bila se- 
tiap pemuda bekerdja giat dengar 
penuh tjita2 dalam pembangunan. 

bukan Kalimantan sadja, tetapi selu- 
ruh Indonesia, sesudah duapuluh lime 

tahun kita merdeka akan mendjadi 
negara jang makmur. 

   

      

    
     
       

Negara ini adalah negara ka- 
mu semua dan buruk baiknja 
tergantung kepada kamu semua, : 
kata Presiden. | 

Sesudah mengandjurkan supaj: 
para pemuda dan pemudi mem-: 
punjai tjita2 setinggi bintang, 

jang tidak bertjita2 mentjebur- 
kan dirinja sadja kedalam sungai 
Barito. 

Seterusnja Presiden andjurkan 

supaja pemuda djangan bersifat 
»rovinsialistis, dalam. beladjar 
ijangan hanja mengedjar titel 
dan bahwa tanah air jang perlu 

libangun memerlukan  banjak 
kader2 disegenap lapangan. 
Sebagai diketahui, Presiden dan 

rombongannja tiba kembali di 

Dikatakan, bahwa rahasia ten- 
tang adanja perdjandjian resmi 
Mi telah diumumkan pada “hari 
1600 kemarin dulu 'olen seorang 
Peniuesar tinggi pemerintah Ho 
Yui Minh jang baru2 ini melari- 
kan diri kepihak Perantjis. Pem- 
besar tinggi ini ialah Pham Le 
Bonp, bekas ketua dewan perwa- 
kilan rakjat Tonking, jang dipak- 
54 Micmasuki pemerintah Ho Chi 
adinh pada tahun 1945, dan jang 
telah melarikan diri kegaris2 per- 
tahanan Perantjis pada tanggal 4 
Desamber jl. :! 

Kemungkinan intervensi RRT- 
Sovjet. j 

Menurut Pham Le Bong, (Se- 
perti jang kita kabarkan di S.M. 
semaren — Red.) pakt jang te- 
'ah ditanda-tangani oleh Ho Chi 
Minh dengan  Sovjet Rusia dan 
2RT itu menentukan pula, bahwa 
asukan2 Sovjet dan RRT akan 
liminta ' mengadakan Intervensi 
1 Indo China, andaikata pihak 
do Chi Minh sampai mendekati 
kekalahan. Pembesar2 Vietnam 
lan Perantiis di Saigon sementa- 
@& itu memperkuat keterangan 
?ham bahwa satu iring2an isti- 
newa truck2 Sovjetdan RRT me- 
gangkut mesiu dan perlengka- 
»an2 industri untuk pasukan2 Ho 
Chi Minh dengan melintasi per-   batasan RRT kepangkalan pasu- 
xan?2 Ho di Caobang di Indo Chi- 
1a Utara. Dikatakan bahwa kon- 

| voi ini terdiri dari 300 buah truck 

| Molotova” Sovjet dan truck2 
Muatan RRT jang mentjontoh mo- 
Rel ,GMC” 'dari ,,General Mo- 
tors?. 

i Ho Chi Minh telah 
| bersihkan”? 

Tentang Ho Chi Minh sendiri, 
Pham mengatakan bahwa ia pa- 

'"belakang telah melihat Ho 
sebuah pertemuan politik 

”di 

o Chi Minh telah ,dibersih- 
? dan bahwa ,dongengan" 

      “Kakan a, D a nama 

Ho achir2 ini telan terdesak dari 
siaran2 propaganda oleh nama   Sandjarmasin tengah hari kema- 

rn dulu dan kemarin malam 
menghadiri malam kesenian di, 
Gubernuran. 

Djam 09.00 kemaren pagi rom- 
pongan Presiden dengan al. di- 
ntar oleh Gubernur Kalimantan 
ian Panglima T.T, VI bertolak 
xe Makasar. 

20 Orang Ta- 
'hanan Lari 

Pendjara TjiPinang Ke- 
bobolan 

20 ORANG hukuman dari suatu 

sel dirumah pendjara Tjipinang, 
hari Rebo pagi kira2 djam 03-00, 
selah melarikan diri sesudah berha 
il membongkar atau merusak din 

ding dan genteng sel tempat mere | 

ka ditahan. Sambil berlari diatas | 

genteng, ke-20 orang hukuman itu, | 
segera menjerang seorang penga- | 

wal jang berdiam diatas menara | 

pendjagaan, kemudian memukuli- | 

nja sampai pingsan, dan sesudah | 
fihak ketentaraan dalam pendjagaan keamanan di djalan raja, rha- 
ka dengan sendirinja beban jang dipikul oleh alat2 kekuasaan Ne- 
gara dalam so'al mendjamin keamanan mendjadi ringan, sehingga 
dengan setjara intensief dapat diambil tindakan2 untuk memberan: 

— tas pengganggu2 keamanan itu kedalam. Sebagai jang telah kita ka- 
barkan, fihak Mobrig dalam hari2 j.l. ini mendapat succes dalam 

itu merampas sebuah sendjata api 

mengawal tersebut dan segera mela 

"ikan diri dengan djalan melontjat | 
lari atas genteng Satu diantara | 

"9 orang hukuman jang melarikan | 

lah tidak memuaskan. (Antara-UP 

Faktor? Psychc 
berhasil atas 

tiri itu beberapa djam kemudian | 

djenderal. Vo Nguyen Giap, jang 
kini memegang pimpinan terting- 
gi pasukan? Ho Chi Minh. Menu- 
rut Pham, pengiriman2 Sovjet 
dan RRT berupa mortir2, sendja- 
ta2 otomatik dan meriam2 pe- 
nangkis serangan udara telah 

memungkinkan djenderal Vo 
Nguyen Giap melakukan offensif 

jang besar2an dibagian utara dan 
barat-laut Indo China pada per- 
mulaan musim dingin baru2 ini. 
Achirnja Pham Le Bong menga- 
takan, bahwa hingga kini pihak 
Ho Chi Minh tidak minta bantuan 
berupa serdadu2 dari negara2 

sekutunja, tetapi ia melihat ada- 
nja kemungkinan itu, djika pa- 
sukan2 Vietnam Bao Dai nanti 
telah diperkuat dan pihak Peran- 
tjis memulai dengan suatu offen- 
sif umum di Indo-China. (Antara- 
UP) 

Ratusan Djuta 
Rupiah 

Kerugian Rajat Djawa 
Barat Akibat Grombolan? 

| MENURUT taksiran jang. belum 
resmi, kerugian selama tahun 1952 

| akibat serangan? gerombolan ber- 

| sendjata didaerah Djawa Barat 

it? Oh Exit: 
Nguyen Giap Pegang Pimpinan Tertinggi — Tiap 

Bulan 3000 Ton Persendjataan Russia/RRT 

(Lk. 50 orang jg ditjurigat 

pengedjaran gerombolan2 didesa Tosoro ketjamatan Getasan, Tojo- 

    

— giri ketjam 
tjuali 2 orang 
tangkap dan seputjuk stengun dan 

Kemudian menusul ketika pada tg 

mn Bringin dan Delik 

27/28 Djanuari Mobrig sedang me Upah terhadap buruh harian -biasa 
Men telah mendapat (buruh sadap) akan dibajar hanja:7 

hari jakni dihitung dari- sedjak :tgl. 
15 s/d tgl 21 Djanuari jang baru Ia. 

vuurcontatT dengan gerombolan dide 
kat Muntjul dan Kebumen (Banjubi- 
ru). Disebuah bukit tidak djauh dari 
Kebumen terdapat sebuah gua (grot) 
jang oleh gerombolan dipakai untuk 
bersembunji.. Ketika gua ini diserbu 
oleh Mobrig, anggauta2 'gerombolar | 
dapat melarikan. diri dari belakang. 
Banjak barang2 dan surat2 dan si | 
rat2 dokumen jang mereka tinggal-, 
kan djatuh ditangan Mobrig. Kerugi 
an dari fihak Mobrig tidak ada. Sc 
landjutnja “di Merakmati telah dita 
han oleh C.P.M. dan Mobrig sebu 
ah opelette jang dikendarai oleh 7: 
orang penumpang dan diketemukan 

. sebuah revolver jang disembunjikan 
dibawah tempat duduk. Dari peme- 
riksaan terbukti bahwa orang? itu 
hendak melakukan perampokan di 
dekat Ambarawa, demikian 
wartawan ,,Suara Merdeka” 

Samudera” akan ditutu 
Seterusnja oleh ,,Antara didapat 

keterangan, bahwa administratur pa 
berik karet ,,Samudera” W.R. Bosch 
telah menjampaikan surat pemberita 
huan kepada pemerintah jang mak 
sudnja berniat mulai tg 21 bulan Dja 
nuari ini onderneming -karet jang 

  

CBN 

berada dibawah pimpinannja ditu- | 
tup. Penutupan itu terpaksa harus di 
lakukan, demikian bunji surat W .R. 
Bosch a.l., karena kerugian? besar 
jang telah diderita oleh ,,Samudera" 
berhubung dengan serangan2 jang di 
lakukan gerombolan D.I. pada wak 
tu2 achir ini, dan karena pihak ten 
tara tak dapat memberikan djaminan 
keamanan sebagaimana mestinja. 

Kepada buruh onderneming jang 
berdjumlah 501 orang W.R. Bosch 
menerangkan, bahwa mereka akan 
emanggap telah diperhentikan sekali 

  

tang " : : 
, 2 ola jang seluas 501 Ha itu diserah 

ketjamatan Tuntang, dimana ket... 
gerombolan tertembak mati djuga beberapa orang di- 

lain2 sendjata api dapat dibeslag, 

gus mulai tg. 21 Djanuari-1953 ini. 

Ju: Dan upah buruh — harian tetap 
akan dibajar setengah bulan pesuh 
terhitung sedjak tgl. 15 s/d .tgi 1 Pe 
|bruari jang akan datang. " 

W.R. Bosch selandjutnja -mene- 
rangkan, bahwa perusahaannja. tak 

“dapat 'membajar uang pesangon 3 
bulan jang dituntut oleh buruh dise 
ibabkan perusahaan sudah menderi- 
ta kerugian ' besar. Seluruh buruh 
Samudera” dengan melalui saluran 
S.B. Perkebunannja dan langsung ke 
pada administratur telah menjatakan 
akan menolak semua .,hadiah” madji 
ikan jang berupa gadji sebagian “itu, 
“Pihak buruh kini menuntut melalui 
,SARBUPRI ranting dan. tjabangn'a 
di Purwokerto supaja tanah on-erne 

  
'kan kepada buruh untuk diusahakan 

djika ,,Samudera” ternjata ditutip. 
“Sampai sa'at berita ini ditulis madii- 

ikan belum memberikan djawabannja 

jang tegas. 

su Politis: 
Akan Diverhatikan Dlr 
Ii Soal Penjelesaian 

Sulawesi 

4 PEMERINTAH pada “ dasarnja 
berkehendak menjelesaikan soal2 ke-   

“Takukan dengan sendjata, pemerinta! 
“akan terpaksa menghadapinja setjara 

amanan dengan memperhatikan fak 
tor2  psycho-politis, ekonomis dar 
sosial. Tapi dimana perlawanan di 

militer pula. Pada waktu kabinet 
“Sukiman, P.M. Suwirjo dengan saja 
(Menteri Penerangan Mononutu) te- 
lah berunding dengan Gubernur Su- 
lawesi Sudiro, Overste Warouw dan 

ditangkap kembali 
bantuan rakjat jang bertempat 

tinggal didekat rumah pendjara 
Tjipinang, 

Menurut keterangan jang diperl 
oleh ,,Antara”, orang2 jang melari 

kuman kriminil jang sedang men 
djalani hukuman dari 5 — 15 ta- 
hun. Dikabarkan, bahwa pendjaga 

jang diserang dan kemudian diram 
pas sendjatanja itu, pada waktu 
itu sedang tertidur, sehingga tidak 
tahu ada orang2 jang melarikan 

diri. Lebih djauh diperoleh ketera 
ngan, bahwa para hukuman jang 
melarikan dirf itu berhasil meru- 

sak dinding dan genteng sel tem- 

pat mereka ditahan dengan mem   
pembesar2 lainnja setempat dalanf 
bulan Desember 1951, serta pedo : 
man tsb. dipegang oleh kabinet Su- ' 

i . Saja jakin, bahwa kabinet 

pergunakan alat2 gergadji jang me 

“reka dapat dari seorang tahanan 
lainnja. jang pada siang hari men 

dapat tugas bekerdja dibengkel. Pe 
ngedjaran masih terus, dilakukan 

Wilopo tidak akan berpendirian lain oleh pihak berwadjib. z 
dengan kabinet Sukiman itu. Demi- 
kian kawat Menteri Penerangan 
Mononutu kepada ,,Antara” di Ma- 

r. i 
Kawat ini dimaksudkan sebagai 

pendjelasan lebih djauh mengenai 
keterangannja dimuka pers di Ma- 
.kasar baru2 ini tentang soal2 Sula- 
wesi Selatan. 

Pada fakultet hukum dan pengeta 
huan masjarakat telah lulus untuk: 
udjian kandidat I bahagian hukum: 
Hendarin Hendamihardja, Made Lab 
de, nona Aida Dalkit Harahap, no 
na Nana Soemarnah Wiriamihardja 
dan nona Zahrinas Sjaril. 

kan diri itu terdiri dari orang2 hu | 

“adalah tidak kurang dari Rp. 100 
djuta. Dapat didjelaskan, bahwa 

“kerugian ini adalah kerugian jang 

(langsung diderita oleh rakjat da- 
lam tahun jang lalu itu. Dengan 

| demikian maka tidak terhitung ke 
rugian? jang tidak langsung, seper 

ti jang diderita oleh petani jang ti 
dak bisa mengerdjakan tanahnja 
karena keamanan dikampung ha- 

lamannja terganggu dsb. Djuga ke 
|rugian jg diderita oleh djawatan2 

seperti oleh Djawatan Kereta Api, 

Djawatan P.T.T., Pamongpradja, 

| Pertanian dll-nja tidak terhitung 
| dalam taksiran tersebut. 

|. Selama tahun 1952 itu — tidak 
termasuk bulan2 Nopember dan 
Desember karena laporan2nja be- 

lum diterima di Bandung — didae 
rah Djawa Barat tertjatat ada 
1.836 orang jang dibunuh, 461i 

orang jang ditjulik dan belum di 

i ketahui nasibnja, 1.201 orang di- 

laniaja , 14.075 peristiwa perampok 
Ian dan 6.934 buah rumah jang di- 
bakar. , 
Sesudah mengindjak tahun 1953 

ini tampaknja. belum ada tanda2 

keamanan ini akan bertambah ba 

ik, bahkan sedjak hari2 Natal sam 

bai sekarang gerombolan makin gi 
at. (Antara). 

      

Sidik: Panitya Negara Ibarat ,,K apstoks 
| MENGENAI SOAL ' kemungki-! Penjelesaian itu menurut Sidik ti- ' Negara, menurut Sidik, ialah karena | dakan2nja hegdaknja djangan me- 

nan2 mosi Manai Sophiaan jang pa 

da waktu achir2 ini banjak diberita 

kan dalam pers, Sidik. Djojesukarto 

ketua umum. PNI ' atas pertanjaan 

pers menerangkan, bahwa menurut 

pendapat dewan pimpinan partainja 

peristiwa 17 Oktober harus lekas di 

selesaikan setjara jang “memuaskan, 

lebih tjepat lebih baik. 

  

daklah harus dengan melalui mosi 
Manai Sophiaan, artinja dengan dja 
lan pembentukan Panitia Negara. Te 
tapi, demikian Sidik, kalau memang 
sukar diadakan penjelesaian tanpa Pa 
nitia Negara, dewan partainja tidak j 
akan berkeberatan terhadap pemben- 
tukan Panitia Negara itu. Sikap jang ' 
(demikian ini, jaitu jang menjukai 
penjelesaian tanpa Panitia Negara | 
daripada penjelesaian dengan Panitia | 

  

adanja kechawatiran, bahwa panitia 
itu akan merupakan ,.kapstok” arti 
nja. tidak akan dapat menjelesaikan 
persoalan dalam ' waktu jang sanget 
lamapun. 

Dalam pada itu Moh. Natsir, ke 
tua Dewan Partai Masjumi, atas per 

.tanjaan pers mengenai kemungkinan2 
tsb. diatas ,setjara berhati2 mendja 
wab, bahwa pemerintah dalam tin- 

Lambaga Keb 

Kon. Batras? 

“an Kunstan an 

ngurangi segala sesuatu dari apa jx 
sudah mendjadi pertanggungan dja- 
wabnja dan tentunja pemerintah pun 
telah mempunjai pedoman2 menge 
nai segala sesuatu jang telah diutiap 
kan didalam dan diluar Parlemen. 
Sebaliknja, menurut Natsir, Parle- 
men pun tidak seharusnja meminta 
hal2 jang diatas kesanggupan peme- 
rintah, sebab djika tidak begitu ke 

| sulitan akan semakin bertambah. 

mtma, aman    

     

ea ae 

udajaon Indonesis 
sch Genootichap 
Watenschadpen    

4 apa   

  

batu 
Merah” 

Code Grombolan Jang 
Menggeder Dim Kota | 

—... Magelang 
(Corr. Sendiri) | 

. PADA MALAM tanggal 25/26 
Djanuari 1953 djam 3 malam te- 
lah terdjadi penggedoran terhadap 
rumah Sudarmo didesa Redjowi- 
nangun (Magelang). Para pendja- 
hat jang mempergunakan sendja- 
ta tadjam dan pemukul serta ter- 
diri dari 3 orang telah berhatsil 
menggondol barang2 : 
seharga Lk. Rp. 1.200,—. Da- 
lam melakukan aksi tersebut pen 
djahat itu tidak mengakibatkan 
terdjadinja korban manusia. : 

Selandjutnja pada tanggal 27/1 
djam 10 malam Desa Tidar pun 
telah didatangi oleh segerombolan 
pendjahat jang bersendjata api. 

6 Diantara 9 rumah jang didatang 
gerombolan tsb. telah menderita ke- 

Irugian harta sebesar I.k. Rp. 4.000,- 
Gerombolan itu jang terdiri dari |.x. 
S0 orang mempergunakan code: 
»Batu — Merah”, 'jang dilakukan 
bila seorang antara mereka mene- 
gor dengan kata ,,Batu” harus di- 
djawab oleh kawannja dengan kat: 
»Merah”. Ketjuali itu pun menggu- 
nakan sinar baterij sebagai isjarat. 

Mungkin gerombolan tersebut ge- 
rombolan MMC. 

Waktu polisi datang gerombolan 
telah melarikan diri dengan mening- 
galkan sebuah topi badja, 2 butir pe- 
luru stengun dan sehelai kain ika: 
kepala. 

IRazzia| Di 
Paalmerah 

| 50 Orang Ditangkap 
Diempat desa dalam ketjamatan 

Kebon Djeruk dan Petambunan, ja- 
itu didesa2 Kepuh, Tg. Toapekong, 
Pulo Makam dan desa Udjung Ge- 
dong (daerah Djakarta) kemaren pa 
gi mulai kira2 djam 04.00 sampai 
djam 07.00 oleh  pasukan2  Printis 
kepolisian dilakukan aksi pembersi- 
han sebagai landjutan daripada ge- 
rakan pembersihan jg sedjak bebe- 
rapa hari jg lalu didjalankan pihak 

  

kepolisian . didaerah2 perbatasan 
Djakarta Raya. . 5 

Hasil aksi pembersihan  diempat 
desa tsb. diatas, ialah  ditahannja 

tersang- 
kut “dalam  peristiwa2  kedjahatan 
atau termasuk anggota2 gerombolan 
bersendjata. 

perhiasan | 

  

Pembentukan 

pangan politik dan militer, ja 

Kesalahan 
5 Besar" 

#Bahwa Suasana Dunia 
Terus Tegang-Kata 

Romulo 

DUTABESAR Pilipina di Ame 
rika, Carlos Romulo, hari Rebo 
menjatakan bahwa kekurangan 
djaminan perdamaian dunja ada 
tah kesalahan daripada negara2 
Lima Besar dan bukan PBB. Ber 
bitjara dalam suatu djamuan ma 
kan di New York jang diseleng 
garakan oleh bekas peladjar2 aka 
demi militer West Point, dutabe- 
sar Romulo antara lain berkata: 
»Kewadjiban untuk menegakkan 
perdamaian dunia telah dalam ta 
hun 1945 kepada konperensi ne 
gara2 Lima Besar di San Francis 
co. Djika sekarang ini kami be 
lum lagi mengetjap perdamaian 
maka kesalahan itu mestinja diper 
pikulkan kepada Lima Besar dan 
pasti bukan kepada organisasi 
PBB”. , 

Dalam pada itu Romulo menga 
kui, bahwa PBB mempunjai ba 
njak kesalahan? dan kekurangan2 
nja, akan tetapi bersamaan itu ia 
mengingatkan, bahwa organisasi 
dunia ini baru berusia 7 tahun. 
»Dari suatu tjampur-baur terdiri 
dari 60 negara tidak lantas dgn 
segera bisa diharapkan segala- 

  
galanja. jang ditjita-fjitakan”, de f 

| mikian selandjutnja Romulo. 

Sementara itu ia- mengemuka- 
kan, bahwa didalam lapangan po 
litik organisasi PBB telah mentja 
tat hasil2 jan s-antara lain 
dalam menghadapi krisis2 di Iran, 
Palestina, Tndonesia “dan 
Kashmir. 

  

  

| Operasi 
Pendapat Mr. 

bah dengan adanja bahan2 jang 

dak amannja daerah2 tersebut. 

Menurut Kasman, sistim penje- 

lenggaraan keamanan jang sudah 

didjalankan beberapa tahun ini, ja 
itu sistim jang se-mata2 menitik 

beratkan pada operasi2 bersendja- 

ta, perlu ditindjau kembali. Kas. 

man berpendapat, bahwa sesuai di 
ngan putusan Kongres . Masjumi 

perlu disamping operasi bersendja 
ta itu dilakukan operasi politis jg 

intensif. Selain itu menurut penda 
patnja, perlu sekali understanding 

serta kerdja sama se-erat2nja an 
tara. Pamong Pradja, Polisi dan 
Tentara. 

. Dalam hubungan ini, Kasmar 

mengemukakan tjontoh keadaan 
di-Seram Timur, jakni bahwa di- 
daerah tersebut pelaksanaan pem- 
bantrasan kekatjauan, mendapat 

simpati rakjat, karena tindakan2 
tentara jang bisa menimbulkan 

rasa persatuan antara tentara can 

rakjat. Menurut Kasman, tentara 
jang bertugas di Seram-Timur 

achir tahun jang lalu itu seri 
»menjerbu” ke-cesa2 untuk rn 

long para petani mengerdiakan 

   
» 3 

ta 
nahnja, bergaul raman tama, bei 

dikam- sembahjang 

pung, dsb. 

di-mesijia2 

  

rat utama untuk mimosranias 
katjauan disesuatu cacra! 

persatitan batin antara rsL    
saan jang membarnt:as kek ta 

itu, dan persatuan batin janz dibu 

tuhkan ini, menurnt pendasatnja 
hanja dapat tertjapai djika dis:m 

ping operasi bersendiata harus ada 
operasi politis jang intensif. (An- 
tara). 

GEROMBOLAN2 ADAKAN 
BLOKADE. 

Menurut kabar jang diperoleh da- 
ri fihak jang berwadjib penduduk 
(kampung2  Bodjongkofa dan Telaga 
ididaerah Tjiandjur telah diblokir 
oleh gerombolan2 bersendjata, se- 
hingga mereka tidak dapat mening- 
galkan tempat kediaman mereka un- 
tuk mendjalankan pekerdjaan sehari- 
hari. 

Akibat keadaan ini 993 orang 
penduduk desa itu kini menderita 
kekurangan bahan makanan. Kantor 
urusan sosial Tjiandjur kini telah 
menjediakan tudjuh karung beras 

untuk mereka. (Pia). 

  
Politis 

Perlu Menjampingi Operasi Militer 
Kasman Ten- 

tang Keamanan & 
UNTUK MEMBITJARAKAN masalah keamanan setjara men- 

dalam, minggu depan, mungkin hari Selasa, 3 seksi Parlemen akan 
mengadakan rapat-gabungan, jaitu Seksi Dalam Negeri, Seksi Per- 
tahanan dan Seksi Keamanan-Kehakiman. Mr. Kasman Singodime- 
djo, ketua panitia Keamanan dalam Seksi Keamanan-Kehakiman 
menerangkan, bahwa hangatnja soal keamanan itu semakin bertam- 

disampaikan Kementerian Dalam 
Negeri kepada Seksinja mengenai kedudukan Pamong Pradja di- 
pelbagai daerah jang sangat sukarnja berhubung dengan sangat, ti- 

Ditarik 

Kembali 
Djawahan Pemerintah KW e- 
ngenai Soal Aidit & Njoto 

PADA HARI Kemis pagi ke 
maren seksi luar negeri parlemen 
telah mengadakan rapat kerdja 
dengan menteri luar negeri. Mu 
karto. Dalam rapat kerdja ini te 
lah dibitjarakan djawaban peme 
rintah atas pertanjaan anggota 
parlemen Peris Pardede, menge- 
nai sikap pemerintah Belanda ter 
hadap utusan PKI, Aidit dan 
Njoto jang hendak menghadliiri   kongres CPN di Nederland. Pada 
waktu itu pemerintah Belanda 
tidak menginginkan kedua orang 
utusan PKI itu untuk masuk ke 
Negeri Belanda. 

1 

Ketua seksi luar negeri. mr. 
Djody Gondokusumo, setelah ra 
pat kerdja itu selesai menerang- 
kan, bahwa djawaban pemerintah 

daerah tersebut dengan alat? kekua atas pertanjaan Peris Pardede itu 
dianggap mengetjewakan oleh sek 

si luar negeri parlemen, oleh ka 
rena dalam djawaban itu ditimbul 
kan kesan,  seolah2 pemerintah 
“membela pendirian Belanda. Mr. 
Djody menambahkan, bahwa da 
lam rapat itu telah didapat perse 
suaian faham antara seksi dan 
menteri luar negeri untuk mentja 

jang bersangkutan. 

Tindakan pembalasan?   Selandjutnja dari fihak jg me 
.ngetahui PI-Aneta mendapat ke 
'terangan, bahwa fihak pemerin- 
|tah telah mentjari segala ketera 
“ngan tentang hal tindakan peme 
rintah Belanda itu. Menurut sum 
ber tsb. pemerintah telah memper 
timbangkan tindakan2 jang dapat 

| didasarkan atas prinsip timbal- 
balik. 

Keterangan Eden Mengenai Peringatan Dulles 

but kembali djawaban pemerintah 

  

rina 

Inggris Tetap 
Berkeras K epala 

Tidak Mau Ikut Federasi Politik Atau 
Tentara Eropa 

MENTERI LUAR negeri Inggris Anthony Eden pada hari Ra- 
bu membentangkan politik Inggris terhadap Eropa, dalam Madjel:s 
Rendah, Dalam pada itu Eden menjatakan bahwa Inggris tidak 
sanggup ikut serta dalam federasi politik Eropa atau ikut dalam 
Tentara. Eropa. Akan tetapi Eden berdjandji bahwa Inggris akan 
mengadakan hubungan2 jang erat dengan masjarakat Eropa, dila- 

g akan meliputi Perantjis, Djerman 
Barat, Italia, Belgia, Belanda dan Laxemburg itu. , 

Dengan ' demikian maka Eden 
mendjawab menteri juar negeri A- 
merika Serikat John Foster” Dulles, 
jang-ketika hari Selasa j.I. mengata- 
kan. bahwa Amerika mungkin akan 
merobah politiknja terhadap Eropa, 
apabila, Perantjis dan Djerman ber 
keras kepala hendak menempuh dja 
lan masing2. Negara? tsb. diatas ta 
di, adalah negeri2 jang akan dikun 
djungi oleh Dulles dan Harold Stas- 
sen, direktur MSA, dalam - minggu 
jatd. 

Tentang masalah perang- 
kapan di Djerman. ia 

Berita AFP mengatakan seterusnia 
bahwa Eden menamakan dilakukan 
nja penangkapan di Hamburg oleh 
pembesar2 pemerintahan pendudut- 
an Inggris di Hamburg terhadap »s 
mimpin2 gerakan Nazi Djerman itu, 

    — 

"Menteri ' Eden, “ia anggap sepi 
peringatan Dulles 

memang sudah sepatutnja didia'an- 
kan. Kata Eden, sekarang sudah ter 
bukti. bahwa salah seorang diantara 
orang2 Nazi tadi, Werner Naumaan, 
bermaksud selekas?nja mengguling- 
kan pemerintah Djerman Barat Min 2 
sekarang ini, jang bersifat demokrasi 
parlementer. Dikatakannja bahwa 4e 
ngan “maksud inilah maka pemim- 
pin? Nazi tadi berusaha mengadakan 
kontak2 - jang luas, baik dida'an 
maupun diluar negeri Djerman: dan 
dengan. maksud ini mereka berusaha 
menempatkan agen? mereka dike- 
dudukan2 jang penting. 

Masjarakat 
e Eropa. 
AFP mengatakan, bahwa dalam pi 

datonja tadi Eden mengakui bahwa 
ditandatanganinja perdjandjian masia 
rakat pertahanan Eropa ketika bulan 
Mei jl. itu merupakan - sumbangan 
sangat penting untuk mempertahan- 
kan Eropa, dalam rangka perdjandji 
an. Atlantik Utara. 
Tetapi -dimintanja supaia parlemen 

Inggris djangan mengusu!kan supaja 
Inggris menggabungkan diri dalam 
masjarakat pertahanan Erops», kalau 
parlemen tidak sanggup menerima 
baik tudj-an masjarakat tadi, jatu 
pembentukan federasi politik Erepa 
Menurut perkiraannja, parlemen tik 
Pan menjetudjui tudjuan tsb ta 

i. 
Mengenai masalah Iran, Eden trk 

hendak mengemukakan pen tapatnia 
tentang perundingan mengenai masa 
lah minjak antara Inggris dan Ams 
rika atau antara dutabesar Am 

“di Tehran Henderson denzen PM 
| Iran Mossadeoh. : f 

Atas pertanjaen mengupas pemorin 
tah Amerika tersangkut dalem san 
tadi, Eden mendiawah behwa merasa 
tudjuan jang tertjapai antara Inggris 
dan Amerika di London ita, mung 
kin sangat memuaskan bagi pemerin 
tah Inggris. 

pertahanan 

  arila 

$ Masalah Korea. 
AFP mengabarkan seterusnja, 

bahwa Eden sekali lagi menjata 
kan keketjewaannja, bahwa nega 
ra2 Blok Sovjet — termasuk dju 
ga RRT tidak terima baik usul2 
India untuk memetjahkan masa- 
lah orang tawanan perang Korea, 
ketika usul2 tadi dikemukakan ke 
pada PBB. 

Kata Eden, pemerintah Inggris 
selalu bersedia untuk mempela- 
djari dasar2 lain untuk mengada 
kan perundingan, asa! sadja tidak 
menjimpang dari prinsin2 azasi 
jang sudah disetudjui oleh parle- 
men Inggris. (Antara—UP) 

  

“pender Tja- 
ri Teman.... 

DUTABESAR  Awstralia untuk 
Amesika Serikat, Sir Percy Spender, 
hari Rabu mengandjurkan Agar Sus 
paja negeri-negeri jang berbahasa 
Inggris mendjalankew politik bersa 
ma di Asia Tenggara dan Pasifik 
Barat. Dalam pidato jang diutiap- 
kannja ketika diadakan perdjamuan 
tadi, Spender  seterusnja mengata- 
kan, bahwa antara bangsa2 berbaha 
sa Inggris terdapat tjukup banjak ti- 
tik2 persatuan azasi, akan tetapi di 
daerah Pasifik mereka tidak berhasil 
mentjapai rasa setia-kawan mengenai 
sedjumlah soal penting. Apa jang di 
butuhkan sekarang, kata Spender, ia 
lah politik bersama Anglo-Amerika 
di Pasifik Barat dan Asia Tenggara 
terutama terhadap Republik Rakiat 
Tiongkok. Kalau tidak, maka Krem 

|linlah jang beruntung. (Antara — 
UP) 
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SMG., DJUM'AT 30 DJAN. '53 

Keamanan 
  

  

— — — — — Masalah keamanan waktu belakangan ini menarik per- 
hatian masjarakat, karena hangatnja gangguan. Masjarakat jang langsung 
terkena dapat merasakan akibatnja, djika soal keamanan ini tidak dapat 
dipetjahkan dengan tjara-tjara jang lebih teratur dan tertib daripada 
jang telah didjalankan. Tjara penjelesaian jang njata-njata kurang mem- 

- beri hasil wadjib dipikirkan, bagaimana harus mempergunakan tjara lain. 
Jang terang ialah, bahwa soal keamanan ini minta perhatian istimewa. 
Wadjib diperhatikan serta dibitjarakan setjara mendalam. Dengan bahan- 
bahan serta pelaporan jang telah ada pemerintah dapat membitjarakan 
lebih mendalam. 5 : 3 
—  — — — — Disamping pemerintah, tiga seksi parlemen jang lang- 
sung mempunjai tugas mengenai keamanan akan mengadakan perundi- 
ngan. Karena masalah keamanan ini meminta perhatian istimewa, maka 
perundingan itu akan lebih mendalam. 
— — — — — Sementara itu kabar-kabar dari daerah Sidaredja (ka- 
residenan Banjumas) menjatakan, bahwa didaerah tsb. ada 8 buah se- 
kolah rakjat ditutup akibat gangguan keamanan. Kabar ini njata-njata 
menjedihkan. Dizaman dimana kita harus madju mengedjar pengetahuan, 
penutupan 8 buah sekolah itu terang merugikan. Dan jang paling sedih 
ialah, bahwa kabar sematjam itu dapat memberi pengaruh djelek ter- 
hadap daerah lain jang menderita gangguan djuga, tetapi masih dapat 
mempertahankannja.. i 

Berhubung dengan itu, maka sudah mendjadi kewadji- 
ban pemerintah untuk mendjaga djangan sampai pengaruh djelek itu 
mendjalar kedaerah lain, Menurut hemat kita tjaranja 'ialah memper- 
ketjil atau djika mungkin melenjapkan djumlah gangguan. Benar djuga 
sekarang ini alat-alat kekuasaan telah bertindak semestinja. Tetapi apa- 
kah tjara dan ichtiar jang didjalankan sekarang ini dapat memberi hasil 
jang mempuaskan masih harus ditindjau lagi. 

Disamping pendapat pemerintah sendiri jang kemudian 
disusul dengan pendapat seksi-seksi parlemen jang mempunjai tugas 
mengenai keamanan, maka satu hal jang tidak boleh diabaikan ialah 
mengurangi atau kalau dapat melenjapkan rasa ketjewa. Rasa ketjewa 
jang sekarang ini melekat pada rakjat wadjib dilenjapkan sampai akar- 
@karnja. Dengan hilangnja keketjewaan ini rakjat tidak tinggal masa 
bodoh. Tegasnja rakjat dapat diadjak mengerdjakan segala sesuatu jang 
penting bagi masjarakat. : 

Untuk menghilangkan keketjewaan ini “buktilah jang 
paling perlu. Djika pemerintah serta para pemuka rakjat brani mem- 
berikan bukti njata untuk kepentingan masjarakat, rakjat gampang sekali 
diadjak mengerdjakan apa sadja. Bukti njata dari pihak atas dan para 
pemuka inilah jang sampai sekarang djarang kita lihat. Oleh karena itu 
hendaknja para pemuka menundjukkan minatnja merobah sikap untuk 
bukti njata sebagai sumbangan pada masjarakat. Dan perobahan sikap 
jang menundjukkan akan perhatian jang.terbukti, djadi bukannja per- 
hatian diatas mimbar dsb.-nja pasti akan melenjapkan rasa ketjewa tsb. 
diatas. 

Kabar Kot OLA : 

Makna Tugu Muda 
Berisi Relief? Tentang: Kelaparan- 
Penjerangan-Pertempuran-Korban? 

Kita dan Kemenangan 
(Oleh: wartawan. kita) 

PADA TG. 21 NOPEMBER 1952 kita telah mulai menger- 
djakan ,,Tugu Muda”. Ada kemungkinan besar pekerdjaan terscbut 
akan dapat diselesaikan pada penghabisan bulan Maret 1953, de- 
mikian keterangan sdr. Hendro sebagai pemimpin ,,Pelukis Rak- 
jat” dalam pertjakapan dengan wartawan kita. Selandjutnja dinja- 
takan, bahwa himpunan ,,Pelukis Rakjat” telah didirikan oleh 
sdr2: Affandi, Sudarso, Hendro, Kusnadi, Setjojoso Ta La 

a tg. 17 Agustus 1946 di Jogja...Generatie kedua terdiri ari 
Lg aa Rustamadji, TA dan Ali Basah. Dalam tahun 1946 

peladjaran seni lukis itu ditambah dengan latihan memahat seni 
patung jang didasarkan dengan bahan lempung dan dalam tahun 
1947 telah diadakan seni patung dari lempung jang per- 

— aa 

ma LA aa ma 

  

  

  

tama kali di Sonobudojo Jogja. Lebih djauh oleh sdr. Hendro di- 
tuturkan tentang perdjoangan jang telah dilakukan oleh kawan2nja 
sampai terdjadinja pembikinan patung dari Pak Dirman. 

Tugu Muda. 
Mengenai Tugu Muda jang kini 

dikerdjakan di Semarang  didielas- 
kan, bahwa jang ikut mengerdiakan- 
nja Tugu itu semua ada 30 “orang, 
jani 20 orang tukang, 8 orang ahli 
patung dan 2 ofang pelajan pema- 
sang. Tingginja Tugu Muda ini ade 
15 meter dan terbikin dari batu jg. 
diambil dari Kaliurang, Jegia. Beaja 
untuk pembikinan ini menurut kete- 
rangan dari Wali Kota Lk. Rp. 140. 
000——, tetapi semula ditaksir 
Rp. 100.000—. Kenaikan tsb. di- 
sebabkan pekerdjaan ukir-mengukir 
jang sangat rapi, hingga, mempunjai 

mutu lebih tinggi dari pada jang-di- 
perhitungkan semula. Tiap bulannja 
oleh sdr. Hendro dikeluarkan beaja 
Rp. 11,250—.  Pembikinan . Tugu 
Muda itu pun “meliputi pekerdjaan 
pembikinan reliefs2 fragmenten “ jg. 
dikerdjakan sdr.2 Nasir, Djoni Tres- 
no, Edy, Juski dan Bahri.  Frag- 
menten jang akan tertampak di Tugu 
ialah bermakna: HONGEROEDEEM 
jang dikerdjakan oleh sdr. Edy, PE- 
NJERANGAN oleh sdr. Bahri, 
PERTEMPURAN oleh sdr. Juski, 
KORBAN2 KITA oleh sdr. Nasir 

ni. 

Presiden Sukarno akan di- 
minta meresmikan ,,Tugu 
muda.” 

Lebih djauh dari Wali Kota Se 
marang Hadisubeno Sosrowerdo- 
jo, ketua panitia Tugu Muda di- 
dapat keterangan, bahwa Presiden 
Sukarno akan diminta untuk me- 
resmikan ,/,Tugu Muda”. Beliau 
menjatakan penghargaannja atas 
buah tangan para pelukis tersebut 
jang dapat mentjiptakan kesenian 
nja dengan djiwa revolusi pemu- 
da/rakjat Semarang jang dimak- 
sudkan dalam pendirian Tugu 
ita, sedangkan kepandaian jang 
membawa kehormatan kebudaja- 
an itu patut mendapat tempat da- 
lam negara merdeka ini. 

Rentjana Pelukis Rakjat. 
Selandjutnja “ dituturkan tentang 

rentjana dari .,Pelukis Rakjat”, ja'ni 
a.l. menjelidiki tjara2nja mengada- 
kan pendidikan seni rupa dalam arti 
jang Tuas. sedangkan rentjana chu- 
sus seni patung dengan mengadakan 
Jatihan bersama, . dimana kelak di- 
harapkan dapat mengluarkan mu- 
rid-murid diseluruh Indonesia — dan 
dimasing2 daerah Indonesia $ Gapat 
mengerdjakan - pembuatan  monu- 
ment-monument oleh orang2 didae- 
rahnia sendiri. Dalam pada itu di- 
uraikan pada waktu mana diadakan 
pembikinan — Patung Pak Dirmarr. 
dimana Ik. 300 murid -dan 50 guru 
Sekolah “di Pakan Kaliurang « dan 
Sawangan | telah. dididik dengan 
mengadakan kursus kilat. 'Murid2 
isb. adalah dari kelas 4 sampai ke- 
las 6. Selain dari pada itu, para mu- 
rid pun dididik tjaranja' menggam- 
bar, Bukannja ini terdiadi didalam! 
tuangan sekolah, tetapi mereka ha- 
rus keluar dan melihat serta meng- 
gambar sendiri setjara' aseli” ben: 
tuk apa jang dilihatnja, dan jang 
menarik. perhatian. “Inilah menudju 
ke-arah mentjipta dan bukannja di- 
suruh meniru seperti digambarkan 
oleh guru2 disekolahan. Baik mau- 

dan KEMENANGAN oleh sdr. Dio- 

maupun makan berdesak2 

fini — (Relay 

pun busuk kesudahannja gambaran 
itu, inilah soal kedua. Dengan meng- 
adakan tjara demikian, ternjata ha- 
sil jang telah ditjapai oleh 'murid2 
itu ada bagus, hingga beberapa an- 
taranja hasil gambar2 ini pun di- 
muat didalam beberapa madjalah. 
Salah satu konsekwensi jang diper- 
hatikan oleh Pelukis Rakjat, demi- 
kian sdr. Hendro, jalah memberi la- 
tihan kepada “siapapun setjara  tju- 
ma-tjuma!  Selandjutnja dinjatakan, 
bahwa Pelukis Rakjat di Jogja pada 
tiap2 bulannja telah mendapat. so- 
kongan dari .P.P. dan 'K.:.. sebesar 
Rp:.1500,— untuk penghidupan. 24 
orang anggauta pelatihnja.. Rentjana 
selandjutnja “jang masih dikandung 
adalah .mendirikan ., Tugu Revotusi” 
jang tingginja Ik. 80 meter. 

Riwajat singkat. 
Riwajat atau pendidikan jang di- 

punjai oleh S Pelukis Rakjat jang 
membikin fragmenten itu dapat di- 
tuturkan sbb.: Sdr. Edy keluaran 
dari S.M. Salatiga. sdr. Bahri dapat 
pendidikan di S.R. sampai kelas 2, 
sdr. Juski tamat S.R., sdr. Nasir 
S.M.A: kelas 3 di Banten dan sir. 
Djoni H.LS. partikelir di Salatiga. 

Tempat tinggal. 
Dalam mengerdjakan ,.Tugu Mu- 

da” itu sebagian besar dari kawan2- 
nja sdr. Hendro telah tinggal di 
Tlegoredjo. didalam 1 rumah ketjil. 
tetapi rumah ini telah di-isi oleh 14 

tidur 
seperti 

.ikan pindang” dalam. kuali. Djusa 
tjara2nja mereka menuntut penghi- 
dupan ada sangat sederhana. 

orang, hingga kalau mereka 

GERHANA BULAN... 
Hari Djum'at pagi ini djam 

04.10 sampai kira2 djam 05.00 
mendjelang fadjar, terlihat ada 
gerhana bulan. Menurut tilpun 
pembantu kita di Kudus, di Mas- 
djid besar dan lain2nja di Kudus 
diadakan chotbah. Di Kudus ger- 
hana bulan ini tampak terang se- 
kali. 

RADIO 
SIARAN RRI SEMARANG. | 

Hari Diuma'at, 30. Djan. 

  

Diam 17.00 - Pembukaan 
17.05 - Taman peladjar oleh 
S.M.A. negeri. 17.30 - Peng 
umuman dan berita daerah: 17.45 
- Taman peladjar: 18.00 - Tjahja 
kemala: 18.15 - George Melachri 
no Strings: 18.15 - Selingan 18.41 
: Adzan: 18.45 - Gesekan J. 
Heifetz: 19.00 - Tanda waktu - 
warta berita: 19.10 Ibu kota hari 

Djakarta), 19.15 
Tindjauan Tanah Air (Relay Dja- 
karta-I: 19,30 Lagu2 Tionghoa 
oleh Kno Kuang Chorus, 20.00 
Sari Warta berita: 20.05 Siaran 
Pemerintah: 20.30 Orkes Radio 
Jogjakarta: 21.00 Berita Bahasa 
Djawa: 21.15 Seru Serodja DBP, 
Musiman: 22.00 Warta berita: 
2210 Pregrama esok haris. 22.15   Langgam dan Krontjong oleh O. 

K. Tjahaja Bulan: 23.00 Tutup. 

tuk. memperlin 

'. 1 . 

Sikap DEIP 
Minta Overgangstijd 2 Bu- 
lan Utk Importir2 Indon. 
DEWAN . EKONOMI Indone 

sia Pusat setelah mengadakan hea 
ring dengan pengusaha2 dan ga 
bungan2, berkenaan dgn peratu- 
ran 22 Djanuari 1953 mengeluar 
kan pendapatnja sbb.: 1. Pada 
pokokaja- menjetudjui tindakan2 
pemerintah untuk membatasi im- 
port, bilamana tindakan itu sung 
guh2 ditudjukan untuk mendjadi 
kan negara kearah negara. jang 
nasional-bebas dengan djalan self 
supporting dilapangan - industri 
dan lain2 usaha produktif. 

2. Mendesak diadakannja pera 
turan2 landjutan untuk menghin 
darkan djangan sampai peraturan 
22 Djanuari 1953 berakibat lagi 
melemahkan modal importir-ben 
teng (Indonesia) dengan djalan: 

a Menambah barang2 dalam 
daftar benteng. 

b. Memberikan kredit istime- 
wa kepada importir Indonesia un 
tuk membajar indusemen dari pa 
da barang2 jang beralih dari 
groep A ke groep BI ke BII jg 
sekarang sudah ada dipelabuhan2 
dan jang akan datang dalam wak 
tu dua bulan. 

3. Mendesak supaja untuk impor- 
tir Indonesia diadakan  overgangs- 
tijd dua bulan sebelum  berlakunja 
peraturan 22 Djanuari tersebut. 

4. Hergroepering beberapa | djenis 
barang jg dianggap essentieel baik 
bagi konsumpsi maupun sebagai ba 
han industri. 

D.E.LP. mensinjalir, bahwa dim 
hari2 ini terdjadi spekulasi jg ramai 
berhubung para importir : Indonesi: 
pada umumnja berada dalam kesu- 
karan untuk menjediakan  uang- 
tambahan guna membajar  induse- 
men2 sebagai akibat peraturan 22 
Djanuari 1953 tersebut. 

Selandjutnja peraturan 22 Djanu- 
ari 1953 didjadikan  batu-lontjatan 
untuk mendesak kepada pemerintah 
mengadakan tindakan? guna per- 
tumbuhan golongan pedagang-me- 
nengah Indonesia. 

Pembagian Air 
Sidang DPRDS Kota Besar Se- 

marang jang dilandjutkan pada 
tg. 29 Dianuari 1953 dan dipim- 
pin oleh ketua Abubakar Imam 
Chuirman telah membitjarakan 
atjara. sekitar persoalan air mi- 
num, dimana setelah beberapa 
anggauta . mengemukakan penda- 
patnia, kemudian fihak DPD Pu- 
djoatmoko membentangkan, lapu- 
ran panitya air minum. dimana 
al. dikemukakan  penindjauan 
anggauta. panitya di kampung2 
dan.tempat2 dekat reservoir. Ke- 
simpulan dari pada tindjauan itu 
dikatakan, bahwa rumah2 jang le 
taknja berdekatan ditempat - pe- 
nimbunan air minum telah men- 
dapat air, sebaliknja jang berada 
djauh dari tempat ini berhubung 
tekanan air kurang tidak dapat 
leiding. Hal ini disebutkan - di 
Mangga kompleks dsb.-nja pula. 
Selandjutnja oleh panitia pun di- 
adakan steekproeven 
air leiding di Purwogondo, Kinte- 
lan, Bulu. Sementara itu djuga di- 
bentangkan mengenai reaksi se- 
telah dikeluarkannja iklan  ten- 

.tang air leiding. Pada  umumnja 
| tindakan tersebut dapat penghar- 
ga'an dari instansi. Selandjutnja 

| dituturkan tentang djumblah pen- 
(duduk dikota Semarang jang ma- 
kin besar. Dengan tidak diada- 
kannia peraturan dikuatirkan  fi- 
hak jang bersangkutan tidak akan 
menerima air leiding sebagaimana 

' diharapkan. 
Sesudah ketua memberi pen- 

djelasan djuga mengenai soal wa- 
| terleiding dan pusat penimbunan 
'air di Kalidoh, achirnja didalam 
babak kedua Wali . Kota Sema- 

| rang telah menguraikan segala se- 
'suatu mengenai air. Antara lain 
beliau menuturkan tentang kun- 
djungan beliau belum lama berse- 

'lang di Djakarta untuk ketemu- 
ikan Kepala Djawatan Waterlei- 
iding. Dikemukakan tentang ada- 
inja rantsoenering di Djakarta, di- 
mana tiap djiwanja orang menda- 
pat 2 m3 dan kalau lebih pema- 
kainja didenda. Ada kedjadian, 
dimana | wiik sama sekali tidak 
dikasih air leiding, karena wijk 
itu ada mempunjai sumur. Selan- 
djutnja dituturkan djuga tentang 
bendapatnja Ir. Backfort ketika 
berkundjung ke Semarang. , 

Ir. Backfort, 'ahli dalam soal 
waterleiding, ketika ditanja oleh 
Wali Kota menjatakan ,,saja 'ja- 
kin, bahwa air ada tjukup”. 

Lebih djauh oleh Wali Kota di- 
tuturkan tentang surat2 jang ma- 
suk. Kadang2 surat itu terisi edje- 
kan, tjelahan dsb.-nja, dimana sc- 
olah-olah mengundjukan, bahwa 
fihaknja Pemerintah Daerah tidak 
bisa mengatasi soal air leiding. 

Dengan mengemukakan . ten- 

  
  

  

tang keada'an beberapa penduduk 
di Tjandi jang tidak memperhati- 
kan djeritan dari penduduk 

  

Peraturan Ji 1p 
Menjulitkan Kedudukan Kala- 

ngan Industri 
WALAUPUN TINDAKAN jang terachir didjalankan oleh 

pemerintah dalam lapangan import itu ditjantumkan dalam surat 
edaran dari kantor urusan import dan ditudjukan kepada kaum im- 
portir, tetapi tindakan itu sesungguhnja erat hubungannja dengan 
perindustrian di Indonesia. Dari kalangan2 perindustriih wartawan 
kita di Djakarta memperoleh keterangan, bahwa mengenai peratu- 
ran2 baru itu orang beranggapan, bahwa pembagian barang2 da- 
lam daftar2 jang dimaksudkan antara lain sebagai suatu usaha un- 

dungi barang2 tertentu, jang dihasilkan oleh indus- 
tri di Indonesia, tidak begitu tep: 

Dalam daftar2 jang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus be- 
berapa barang dimuat dalam daftar C, bukan karena barang itu 
termasuk barang mewah, tetapi barang itu tjukup dihasilkan dida- 
lam negeri. Misalnja semir sepatu. 

mengenai | 

   
at. 

Tetapi sekarang beberapa. perin- 
dustrian didalam negeri menghada- 
pi kesulitan karena “bahan? jg me- 
reka butuhkan dimuat dalam daf- 
tar BI. Djuga barang jg sama jg di- 
import dimasukkan dalam daftar 
itu sedangkan industri negeri sudah 
dapat menghasilkan sendiri ba- 
rang2 tsb. Tjontoh dalam hal ini ia- 
lah bir, Bir jg didatangkan dari luar 
tertjantum dalam daftar dimana dju 
ga teftjantum bahan2 jg diperlukan 
oleh perusahaan? bir didalam nege- 
ri. Menurut anggapan kalangan? 
perindustrian bir jg di-import itu da 
pat dimasukkan kedalam daftar C. 

Selandjutnja dalam daftar? itu ti- 
dak termuat kapal2. Sedangkan se- 
karang ini diluar negeri sedang di 
pesen kapal2.jg pada waktunja akan 
sampai di Indonesia. Tetapi alat2 
untuk kapal jg harus di-import oleh 
perusahaan2 pembuat kapal di In- 
donesia dimasukkan kedalam daftar 
Bi, 
Kalangan? tsb. beranggapan, bah- 

wa peraturan2 baru itu hanja mem- 
perbesar rasa ketidak-pastian sadja. 
Pemerintah harus mempunjai sesua- 

tu planning. Hal ini menurut kala- 
ngan2 tsb. penting bagi pembagian 
dan pembeajaan produksi. Planning 
demikian ini harus mengenai djang- 
ka waktu jg sekurang-kurangnja seta 
hun mendahului waktu 
Mereka berpendapat bahwa dengan 
tindakan2 seperti sekarang ini sadja 
pekerdjaan industri2 dalam - negeri 
itu akan mendjadi sulit. 
Bukan hanja: barang? jg sedang 

diangkut ke Indonesia  sadja jg se- 
konjong-konjong mendjadi lebih ma 
bal itu, tetapi djuga kepastian apa- 
kah sesuatu barang itu harus dima- 
sukkan kedalam salah satu 
djuga tidak ada. 

Soal harga. 
Mengenai soal harga 

industri merasa dirinja ditempatkan 

daripada kalangan? perdagangan. 
Sebagaimana diketahui kini. terda- 
pat dua matjam peraturan harga. 
Jaitu skema harga dan harga. mak- 

kan sebagai bagi barang2 import jg 
sukar ditentukan harganja dengan 
pasti... Fihak importir diperbolehkan 
mengambil keuntungan menurut per 
sentase tertentu demikian pula peda 
gang perantara “berdasarkan  'harga 
import. itu apabila ia sudah diturun 
kan kepelabuhan. Disamping ini ter 
dapat harga maksimum dalam ma- 
na ditentukan harga tertentu untuk 
barang2 tertentu. 23 3 
Dengan demikian barang? jg di 

hasilkan di Indonesia sendiri ku- 
rang keleluasaan bergeraknja  dari- 

pada barang2 import. Tetapi apabi- 
la-bahan2 jg diperlukan untuk se- 
suatu barang. itu naik harganja, su- 
dah barang tentu harga barang itu- 
pun harus dinaikkan. 

Tetapi sekarang ini, sudah ham 
pir satu tahun lamanja pemerin- 
tah mendjalankan suatu politik 
dalam mana ia tidak tergesa-gesa 
untuk menaikkan harga barang, 
hal mana oleh kalangan? tadi dju 
ga dapat difahamkan. Tetapi se- 
karang dengan adanja kenaikan 
harga jang umum dari bahan2 
mentah, pemerintah harus djuga 
memperhatikan kepentingan pe- 
ngusaha2 paberik jang membuat 
barang dari bahan2 tersebut, jang 
harus mendjalankan usahanja atas 
dasar2 jang ekonomis. 

Selandjutnja sebagai suatu ke- 
beratan jang dirasakan oleh: kala- 
ngan tadi ialah, tidak diperboleh- 
kannja mengadakan penilaian 
kembali barang2 jang sekarang 
terdapat di Indonesia. Memang 
barang2.itu telah dibeli dengan 
harga rendah daripada harga jg. 

ini, tetapi apabila persediaan ba- 
rang itu habis, maka harus dibeli 
lagi persediaan baru dari luar ne- 
geri atas dasar peraturan import 
jang baru. Menurut kalangan? im 
portir dan kalangan2 industri ba- 
rang2 jang sekarang ada itu harus 
dinilai kembali ..harganja, supaja 
dengan . demikian “fihak .importir 
mendapat uang jang tjukup untuk 
mengimport barang2 baru dari lu- 
ar negeri. (Pia). 

  

berada di bawah mengenai sukar- 
nja diambilnja air, beliau dengan 
bersemangat mengatakan: ,,Kita 
diatas djanganlah umbar2 begitu 
sadja mengalirnja air, kalau toh 
diketahui, bahwa rakjat dibawah 
telah menderita. Banjak antara 
mereka telah gujur otonja dengan 
air leiding  dsb.-nja pula, seolah- 
oleh mereka tidak mau mengarti 
tentang penderitaan jang telah di- 
alami oleh penduduk itu. Keada- 
'an jang sedemikian ini tidak adil, 
kata Wali Kota. Berhubung de- 
ngan 'itu, maka Wali Kota selan- 
djutnja menitik beratkan ' utjap- 
annja, betapa pentingnja rantsoe- 
nering air leiding dan tindakan 
ini tidak ditudjukan kepada pen- 
duduk di bawah kota Semarang, 
melingkan penduduk di Tjandi. 
Achirnja setelah menuturkan ke- 
ada'an jang kurang adil itu, Wali 
Kota mengharap ' supaja Dewan 
nanti dapat memutuskan soal 
rantsoenering Waterleiding. 

Setelah lain2 anggauta menge- 
mukakan  pikirannja, kemudian 
soal . rantsoenering - waterleiding   dalam, prinsipnja diterima baik 

jang oleh sidang. 

    

sekarang.. 

daftar, 

kalangan2/ 

dalam kedudukan jg lebih ! buruk: 

simum. Skema2 harga itu dimaksud 

didasarkan atas peraturan2 baru 

  
Lagi gambar marsekal Josef Tito jang dipilih mendjadi' presiden pertama 

dari Jugoslavia. Dalam pemilihan jang diadakan di parlemen, ia mem- 
peroleh kemenangan dengan suara 568 lawan 1. 

  

  

Bahder 

adalah penjakit masjarakat jang 

Lebih landjut menteri mengata- 
kan, bahwa pada zaman normal ke- 
pada pemuda perlu diberi waktu tju 
kup untuk mempersiapkan diri. 
Umumnja waktu jg diperlukan utk 
persiapan diri itu adalah antara 15 
sampai 20 tahun. Pada waktu ini 
berhubung dengan keadaan, penga- 
laman hidup buat keperluan persia- 
pan tsb. sangat :kurang sekali, se- 
hingga dalam waktu jg sempit para 
pemuda sekarang harus “sudah da- 
pat enggantikan para pemimpin 
jg kinr rata2 telah berumur antara 
40 sampai 50 tahun. 
Menurut menteri. dalam waktu 5 

tahun lagi kebanjakan pemimpin? 
jg sekarang ini sudah akan pensiun, 
sehingga ia kewatirkan akan . tim- 
bulnja suatu vacuum dalam kala- 
ngan pimpinan. 

f Masalah Pemuda. 
Setelah mengupas pelbagai masa- 

lah penjakit jg terdapat dikalangan 
'masjarakat dewasa ini, menteri me- 
nitik beratkan perhatiannja kepada 
masalah pemuda. Ta mengharapkan 
kepada para pemuda jg berbakat pe 
mimpin supaja dalam memetjahkan 
masalah ' demoralisasi -ini tidak sa- 
dja bersikap. 'setjara -theoritis, me- 
lainkan “terutama hendaknja bertin- 
dak setjara praktis. Para pemuda 
hendaknja mulai sekarang bersikap 
tegas. dalam memberantas penjakit? 
1masjarakat jg merupakan bahaja be 
isar bagi gerlerasi j.a.d. Dengan si- 
| kap gegas- dari fihak pemuda “dalam 
soal 'ini, maka akan dapat diharap- 
kan dalam waktu 5 tahun lagi kita 
mempunjai suatu masjarakat jg ti- 
dak mengalami tjelaan?2 seperti seka 
rang ini. Demikian menteri. 

Selandjutnja - ia minta perhatian 
akan tanda2 adanja keruntuhan ke- 
susilaan didalam hubungan antara 
pemuda dan pemudi. Dilihat. dari 
djurusan kedokteran keruntuhan ke- 
susilaan ini mengandung suatu baha 
ja jg konkreet bagi pertumbuhan 
generasi j.a.d. 

Berbitjara mengenai  usaha2 pem- 
bangunan, menteri berseru  supaja 
para pemuda mentjontoh . pemuda? 
diluar negeri jg. pada umumnja su: 
ka mengorbankan ..waktunja jg ter- 
luang untuk dipergunakan buat be- 
kerdja keras guna pelaksanaan pem 
bangunan jg direntjanakan oleh pe- 
merintah. : 

Achirnja menteri Bahder Djohan 
mengatakan, bahwa kini antara ke- 
pala djawatan pendidikan masiara- 
kat dan kepala djawatan kebudaja- 
an sedang disiapkan suatu rentjana 
untuk - menjalurkan pelaksanaan 
maksud tersebut. (Pia). : 

PELANTIKAN BUPATI 
PEMALANG. 

Dengan mendapat perhatian besar 
dari kalangan instansi di Djawa Te- 
ngah. dan -para undangan, pada tg. 
29 Djan. jbl. Gupernur Budiono te- 
lah melantik Bupati "Pemalang, sdr. 
Soemardi Tirtosoedirdjo. 

Dalam. amanatnja Gupernur a.l. 
dikatakan:  Bekerdjalah.  sebaik2nja 
demi dan untuk kepentingan Nusa 
dan Bangsa, mengamankan daerah 
masing2 dan mengadakan. kemak- 
muran bersama. Achirnja beliau me 
njerukan, agar Bupati dengan. DPD 
dan DPR dapat bekerdja bersama 
dan saling harga menghargai. 
Dalam kata sambutannja  Bupati' 

Pemalang jang bayu a.l. dikemuka- 
kan faktor2 penting untuk dapat be- 
kerdja sama2. ,,Dengan dasar Pantja 
Sila, kami mengabdikan tenaga dan 

  

tjita2 kemakmuran rakjat didaerah 
Kabupaten. Pemalang”, demikian Bu 
pati' Pemalang. 

Setelah“itu para tetamu diberi ke, 
sempatari  menjampaikan selamat 
kepada Bupati Pemalang. 

  

BULUTANGKIS 
Pada Kemis sore dan malam tgl. 

29 Djanuari 1953 bertempat dila- 
pangan bulutangkis ,,LAN HUA"/ 
»UNION” Seteran: Semarang, telah 
dilangsungkan pertandingan persat- 
daraan Bulutangkis antara , VICTO- 
RY”. melawan ,,LAN HUA”, deng- 
an berkesudahannia: 

Regu putera: ,VITORY” A mela- 
wan LAN HUA” A 4—t untuk 

» Victory” A: 
sVICTORY” B melawan LAN 

HUA” B 5—0 untuk Victory” B: 

»VICTORY” :C melawan LAN 
HUA” C.2-—3 untuk .Lan Hua? C: 

Regu puteri: ,VICTORY” C me- 
lawan ,LAN HJA” C 2—1 untuk   

Demoralisasi Iba- 
rat Koru 

Pemuda Harus Bertindak Tegas Utk 
Memberantasnja — Pesan Dx. 

DEMORALISASI seperti korupsi, pelatjuran dan sifat malas 

rasi jad. Karena itu para pemuda mulai sekarang wadjib bertindak 
tegas dalam memberantas demoralisasi  masjarakat ini. Demikian 
menteri pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan Dr. Bahder Djo- 
han dalam pertemuan jang diadakan dengan para wakil pusat2 pim- 
pinan organisasi2 pemuda di Djakarta pada hari Rabu siang. 

  

si 

Djohan 

merupakan bahaja besar bagi gene- 

  

DahonoNa- 

    

Mimbar  Djum'at: 
  

(Oleh : 

nerima untuk 

manusia menerima dan sanggup 

Amanat Tuhan. 
Kata-kata ,,amanat” jg. terkan 

dung dalam Firman itu, — menu 
rut keterangan para -ahli fi 
—, jalah ,,taklief” atau b « 

Ragi sa” 

besar2 itu. ketika diberi tawaran 
oleh Tuhan berupa ..beban”, me 
reka enggan dan tidak sanggup 
menerimanja karena merasa kebe 
ratan, | Tetapi. machluk. bangsa 
smanusia” sanggup menerima dan 
memikulnja,.. Lantaran manusia 
telahp sanggup menerima dan..me 
miku? amanat taklief tadi, berar 
tilah .machluk. bangsa... manusia 
mempunjab. pertanggungan  dja- 
wab. jg besar. terhadap. TUHAN 
tentang keberesan amanat jang di 
pikulnja itu. 

Mengapa manusia sang- 
gup menerima? 

Manusia: sanggub menerima. dan 
memikul amanat itu, lantaran mera- 
sa dan memandang, bahwa dirinja 
telah. mempunjai persediaan... .guna 
menunaikannja, dan alat? perleng- 
kapan guna -menjelesaikannja, pula 
kekuatan . guna menanggung . atau   

ik Appel 
Tapi Djaksa Djuga 

Naik Appel 
(Oleh koresponden sendiri) | 

geri Surakarta diperoleh ketera- 
ngan, bahwa Dahono, anggauta 
Staf Commisariaat Sarbupri Dja- 
wa Tengah, — jang menurut ke- 
terangan semula akan menerima 
putusan Pengadilan Negeri Sura- 
karta pada tanggal 13-1 jl, — ter- 
njata kini telah memadjukan per- 
mintaan appel. . Seperti-dikabar- 
kan, dalam sidang Pengadilan Ne- 
geri Surakarta pada tanggal 13-1 
itu, Dahono telah dipersalahkan 
melanggar fatsal 134 K.U.H.P., 

memikulnja. Adapun persediaan ma 
nusia, alat? perlengkapannja dan: ke 
kuatannja “jg dirasanja «dapat untuk 
memikul amanat itu, jalah akal-fiki- 
ran dan'ruhaninja. Djadi,. dengan 
akakfikiran dam ruhani itulah manu 
sia sanggub menerima amanat beru 
pa taklief atau beban dari: 'Hadhi- 

|rat ALLAH, dan san ul 4 DARI PIHAK Pengadilan Ne- ' BeUp. PoaA, Tag mikulnja. Karena ia merasa, bahwa 
dengan ruhani dan -akalnja itu, ia 
akan dapat mengerahkan kekuatan- 
nja guna mena'lukkan machiuk lain 
nja jg bagaimanapun djuga besar 
dan kuat serta gagah perkasanja. 

| Tanggung djawab manusia 
. Sesungguhnja peristiwa azaly 
jang ditawarkan kepada manusia 
jang telah.diterima baik dan pe 
nuh. kesanggupan tadi, adalah 
suatu peristiwa jang besar dan 
mulia .baginja, karena memang   karena ia dalam suatu rapat | 

umum di Sriwedari Solo 

1950 jang diselenggarakan oleh ' 

sengadja telah menghina kepada 

tidak sembarang. machluk  TU- 
ha | HAN sanggup menerimanja, Te 

ri Achad tanggal 12 Nopember tapi djanganlah dilupakan akibat 
dan risikonja, berat-ringannja, su 

O.S.C. PKI. Surakarta, dengan “Sah-senangnja dan buruk-baiknja, 
.karena alat-alat. jg serba-tjukup- 

Presiden R.I. dengan mengeluar- | lengkap jang ada padanja: 

   

  

: “Y mendjadi kesanggupannja, 
Djadi, tiga djenis machluk“ 

kan perkataan ,,Presiden Sukarno Peristiwa “itu, jalah. kesanggu- 
dengan pitjinja dibawah roknja Pan MANUSIA menerima. ama- 
Juliana” atau lain2 perkataan js. |nat berupa beban, jang dengan 
mengandung makna dan arti jang singkat dapat dikatakan: meneri 

fikiran kami kepada rakjat dengan! 

sama. Untuk itu ja telah didjatuhi | 
hukuman pendjara 5 bulan. 

Lebih landjut diperoleh keterang- 
an, bahwa djuga Djaksa Supomo te- 
lah minta naik appet. Dalam sidang 
Pengadilan Negeri Surakarta tsb. 
Djaksa Supomo telah mengadjukan 
tuntatan 1. tahun pendjara 

san hakim jang didjatuhkan aras diri | 
Dahono jalah 5 bulan pendjara. 

SOLO 
KONPERENSI G..KB.L DI 

TAWANGMANGU. 
Dari pihak jang bersangkutan di- 

dapat kabar, bahw Gabungan Kope 
rasi Batik Indonesia (G.K.B.I.) pada 
hari Djum'at tanggal 30-1 ini akan 
melangsungkan  Konperensinja di 
Tawangmangu Solo. 

Konperensi tersebut jang akan di 
kundjungi oleh Koperasi2 Batik selu 
ruh . Djawa jang tergabung - dalam 
G.K.B.I., antara lain akan membitja 
rakan soal2 perbatikan pada umumnja: 
dan akan mengadakan - pula suatu 
pianning  perbatikan bagi tahun 
1953, . 1 

Sehari sebelumnja, jalah pada hari 
Kemisnja konperensi tsb. akan, dida 
hului dengan rapat pengurus GKBI: 
djuga bertempat di Tawangmangu. 

BANJUMAS 

PENDAFTARAN PENJAKIT 
FRABUSIA. i 

Didapat ketrangan “dari. pihak jg 
berwadjib, bahwa selama tahun 1952 
usaha memberantas penjakit frambu 

  

patuh kepadaNja. 

  sia di 5 ketjamatan didaerah Banju 
mas, jakni. Kebasen, Rawalo, Wa- 

nan Banjumas dibawah pimpiran Dr 
Angka Prodjosudirdjo. Djumlah pen 
duduk lima ketjamatan tersebut 154, 

1343 orang, dan jang telah diperiksa 
1118.344. Jang menderita - peniakit 
frambusia 20.554 orang, dan jang 
mendapat suntikan Penicillin sehing 
ga sembuh: ke-I 19.517 orang, jang 
ke-II 15.894 orang, dan ke-IlI 881 
orang. Djumlah obat Penicillin jang 
telah dipakai terhitung sedjak 1 Dja 
nuari/hingga 30 Desember 1952 
125.892 cc. Selama bulan Djanuari 
ini pemberantasan sedang dilakukan 
diketjamatan - Nusawungu. . Djumlah 
penderita jang telah diobati selama 
Djanuari ialah 361 orang. Menurut 
keterangan, dalam djangka kwartal 
pertama dari 1953 Djawatan Kese- 
hatan Keresidenan. Banjumas menje 
diakan sedjumlah 1.425 ampul (Cc) 
Penicillin untuk digunakan, 2000-Am 
bul sebagai tambahan sedang dipe- 

ngon, Djatilawang dan Maos, telah 
selesai. Pemberantasan itu dilakukan ' 
oleh Djawatan Kesehatan Kereside 

  san oleh dokter keresidenan. kepada   »Victory” C, 

  

ma tugas kewadjiban dari: hadhi 
rat ALLAH, sanggup tunduk dan 

Dengan tugas 
itu, apabila manusia telah menu 
naikan dan menjelesaikannja de 
ngan arti kata jang sebenarnja, 
tentu ja adalah seorang manusia 

dengan jang telah mempertanggung-dja- 
ditangkap: seketika dan" harus mem-! wabkan dan telah menepati 
bajar ongkos perkara, sedang putu- |sanggupan jg telah didjandjikan. 

ke 

Djika demikian halnja, ia tentu 
akan menerima balasan baik dan 

ANEKA DIAYA KNGAN 
MAGELANG 

  

USAHA. MEMBERANTAS HA- 
&. MA.BABI HUTAN . 

“Berhubung dengan banjaknja 
babi, hutan jang achir2 ini sering 
dialami oleh penduduk di Ketja- 
matan Tempuran (Magelang), ma 
ka baru2..ini pihak Djawatan Per 
tanian telah memberikan bantuan 
berupa fosfor. guna. memberantas : 
hama tersebut. Setelah dilakukan 
pemberantasan di 4. tempat, rak- 
jat didesa tsb. telah dapat. meng- 
hasilkan sedjumlah 56 ekor babi 
hutan jang mati terbunuh. 

ISALATIGA 
  

KUNDJUNGAN POLIKLINIK. 
Djawatan Kesehatan Daerah di Sa 

latiga mempunjai 25 polikliniek jang | 
tersebar diketjamatan2 dalam  kawe 
'danan Salatiga, Tengaran, Ambara 
wa dan Ungaran. 

Dim. triwulan IV th. 1952 polikli- 
Iniek2 tersbut dikundjungi oleh 23634 
orang dan 15611 murid2 skolah, de 
ngan masing2 45259 consult dan 
33259 consult. Uang pendapatan ada 
Rp. 11.865,50 atau rata2 Rp. 0,26 
per consult. 

Penjakit jang terbanjak didapat ja 
lah: influenza 1712: malaria 9571: 
penjakit. mata 2714: trachoom 872: 
bronchitis 912» kulit 2976. 

Penjakit malaria jang terbanjak 
terdapat didaerah ketjamatan Suruh 
1023. Di desa Sraten terdapat penja 
kit lepra 1. 

PEMALANG 
KORUPSI. 

Dari kalangan ig. lajak dipertjaja 
didapat keterangan bahwa di Dja- 
watan Kehutanan Kabupaten Pema- 
lang ada terdjadi korupsi jang me- 
liputi sedjumlah uang jang besarnja 
Rp. 54.000, Dua orang jang di- 
tuduh bersangkut-paut dengan per- 
kara itu telah ditahan, tetapi satu 
antaranja setelah didengar pengaku- 
annja kemudian dikeluarkan. Mung- 
kin orang ini ditahan diluar. Ko- 
rupsi itu mengenai soal pendjualan 
kaju -bakar jang didjual pada per- 

Sentrum Unicef Indonesia di Jogja, usahaan .,Sumberredjo”, 

1 anggung Djawa 

Umat Manusia 
H. Munawar Chalil ) 

x 
   h dan ren- 

ainja. 

memikulnja. 

senang, karena dari perbuatannja 
tadi. Tetapi apabila manusia telah 
meingkari tugas kewadjiban 
nja atau melupakan segala jang 

tentu 
ia bertanggung djawab djuga, me 
agapa ia mengingkari atau. tidak 
menepati djandjinja sendiri. Dji 
ka demikian balnja, ia akan mene 
rima balasan djuga jang sesuai 
dengan kesalahannja, karena te 
lah: berani menjalahi - djandjinja 
sendiri. 

Berhubung dengan itu, apabila 
manusia. selama — hidupnja . didunia 
ini ia selalu: berbuat durhaka tidak 
menurut. pimpinan agama TUHAN 
dengan arti jg sebenarnja, kemudi- 
an ia kelak dihari kemudian meneri 
ma adzab jg tidak 'mengenakkan 
atas dirinja, itu bukanlah dari kesa- 
lahan TUHAN, tetapi lantaran dari 
berbuatannja sendiri, telah . berani 
menjalahi djandjinja sendiri. Ten- 
tang adzab TUHAN kelak dihari ke 
mudian, itu sesungguhnja termasuk 
urusan jg diluar alam jg njata ini, 
dan TUHAN - sendirilah jg Maha 
Mengetahuinja: tetapi kita: masing2 
djanganlah terburu menolak ketera- 
ngan akan adanja adzab itu. Kalau 
kita- masing2 terburu-buru menolak, 
berartilah kita mengabui diri kita 
sendiri. Karena dalam kehidupan 
kita didunia ini, kalau kita memang 
suka mempergunakan fikiran kita 
setjara djudjur dan sehat,  tanda- 
tanda akan adanja adzab kelak di 
hari kemudian .atas diri manusia jg 
berlaku durhaka itu telah ada, dan 
telah kerapkali: terdjadi. 

Peringatan Tuhan. 
Oleh TUHAN jang Maha Pen- 

tjipta, kita masing2 pada setiap sa'at 
dan masa, dengan setjara terang 
atau tersembunji selalu diberi per- 
ingatan. Peringatan, agar kita um- 
mat manusia ingat kembali akan ke 

sanggupan dan perdjandjian kita ke 
padaNja.- Sebab itu, marilah akal 
fikiran dan ruhani kita masing2 itu 
kita pergunakan dengan seksama, 
agar dapatlah kita “suatu sinar tjaha 
ja jg amat terang-tjuatja, menerangi 

disekitar. diri kita masing2, ig selan 
djutnja agar dapat pula kita  meli- 
hat (tidak buta). akan djalan jg -lu- 
rus dan jg bengkok, tanah jg rata 
dan ig berdjurang-djurang. Kalau ki 
ta selalu melupakan peringatan itu 
berartilah- kita masing2 mengabui di 

ri kita sendiri, jg-dapat pula dikata 
kan, menganiaja diri sendiri. Para 
kawan. kaum. muslimin dan sidang 
pembatja jig budimaa! Marilah kita 
masing2 ingat akan peringatan TU- 
HAN, ig berarti sebagai jg tertulis 
diatas itu! 

Hari Pandu 
Di Bandung 
Pandu2 Buta Ikut Ber- 

demonstrasi 

SELASA petang Col. J.S. Wil- 
son, Direktur International Scout 
Bureau telah meninggalkan Ban 
dung dan menudju ke Djakarta, 
Tanggal 28 ia melandjutkan per- 
djalanannja ke Jogjakarta. Perlu 
diketahui, bahwa ia mulai menge 
kilingi dunia ini sedjak bulan Ok 
tober tahun. 1952.. Mengenai kun 
djungannja ke. Bandung dapat di 
'kabarkan, bahwa. Wilson. disam- 
but oleh Lk. 3.000 pandu, jang 
tergabung dalam 12 organisasi, 
dengan sebuah rally di Tamansa 
ri, Bandung. Rupa-rupa demons- 
frasi seperti demonstrasi ben- 
tuk barisan2 (formasi), demon- 

|strasi sembojan Semaphore oleh 
pandu2-pemuda, demonstrasi pen- 
tjak massal pakai gendang dan 
permainan2 telah diperlihatkan 

.. 
Wilson pada waktu rally itu me- 

meriksa. djuga bangunan2 jg dibu- 
at oleh para pandu dalam waktu 20 
menit, seperti transport melalui ka- 
bel, .djembatan dari bambu, mena- 
ra bambu untuk memberi signal. 
Sebelum rally itu ditutup dengan 

defile, Wilson menjampaikan sepa- 
tah dua kata jg berupa andjuran 
supaja ,,anak2 itu mendjalankan ke 
wadjiban pandu  sebaik2nja untuk 
mendjadi warga-negara jg sehat dan 
berdjasa dan untuk membantu ter- 
tjiptanja perdamaian didunia.” 
Malamnja  digedung . Concordia 

para pandu menjelenggarakan pelba 
gai matjam pertundjukan. Hadirin 
sangat terharu melihat pertundjukan 
tarian ,,Polka” “dan njanjian jg di 
hidangkan oleh 18 orang pandu bu- 
ta. “Sebelum meninggalkan Ban- 
dung, Wilson. mengundjungi rumah 
buta, ia disambut djuga oleh regu2 
pandu buta disitu, jg memberikan 

demonstrasi mengerek bendera, 
mentjari tapak (spoorzoeken). , Da- 
pat dikabarkan, bahwa Hari Rally 
itu adalah suatu hari kepanduan jg 
paling besar di Bandung sedjak pe- 
njerahan kedaulatan. 

Sebagai diketahui 
tinggal di Indonesia 
bruari. 

loleh pandu2 itu. 

Wilson akan 
sampai 6 Pe- 

Valda Osborn dari Inggeris berha 
sil mendjadi djuara Eropa dalam per 
lombaan kedjuaraan artistic ice ska 
ting jang diadakan .di Dortmund, 
Djerman Barat, demikian UP menga 
barkan dari Dortmund. 
Gundw Buschuof dari Djeryoan   mendjadi pemenang kedua, 

  

»Sesungguhnja Kami (ALLAH) telah menawarkan namanat” kepa- “ 
da langit dan bumi dan gunung-gunung, maka mereka itu enggan me- 
nerima untuk memikulnja dan keberatan daripadanjas dan manusia me- 

memikulnja. Sesungguhnja manusia 'itu pengantaja diri 
lagi bodoh” (0. Surat Al Ahzab ajat 72). 

MANUSIA, SEBANGSA mackhluk jang ketjil, lemah dan 
dah kelihatannja, kalau dibanding dengan machluk jang disebut da- 
lam ajat itu (langit, bumi dan gunung-2). Djuga MANUSIA keli- 
hatan sangat lemah, apabila dibandingkan dengan machluk bangsa 
binatang jang besar2, seperti gadjah, harimau, singa dan sebag 
Namun demikian, menilik bunji dari arti ajat Firma ALLAH se- 
bagai tertulis diatas itu, manusia mempunjai kesanggupan jang be- 

rat dan besar. Jakni: Ketika ALLAH menawarkan ,,amanat” (fiti- 
pan) kepada langit, bumi dan gunung-2, mereka itu enggan meneri- 
manja. dan merasa keberatan tentang menerima amanat itu, tetapi 

@



# 

3 Dega ap 

  

  

  

  | dalah pembantunja, 

   

  

  
Dua diantara 6 pemimpin komplotan Nazi jang baru? ini ditangkap di 
Djerman Barat. Kiri adalah Werner Naumann, pemimpin komplotan 'ini 
jang hendak mengembalikan kekuasaan Nazi di Djerman, dan kanan 

8) £ 

      
   " 3 

Ananya 

geris 
0.0 Gerilja 

| colm Macdoi Id, malam 

   

   

    

     

| kearah kemenangan, 

iperingatkannja, 

liter ini, akan 1 
nja kan kem 

  

  

ika jita2 ma 

Masalah beraneka TN 

- Kalau Malaya kelak mentjapai 
pemerintahan sendiri, maka Mac- 
Donald berharap. supaja Malaya 
tetap duduk dalam lingkungan 
Commonwealth Inggris. Dikesam 
pingkannja segala kesangsian me- 
ngenai kemadjuan jang tertjapai' 
oleh gerakan2 politik Malaya,   dr: Gustav Scheel. 

1 Pemberon- 

  

. p Koje 
» Memang Sengadj Digerakkan Dan 

Diatur Oleh (orea Utara ? 

MARKAS BESAR djenderal Mark Clark di Tokio hari Rebo 
malam menuduh 2 orang 
Mun Jom langsung bert: 

    

am Il, pe 
wakilnja, 
nan kampanje di ,,front kedua 

Lapangah baru. 

Menurut hasil2 pemeriksaan tsb. 

ternjata, bahwa kerusuhan jg terdja 

di tanggal 14 Desember 1952 dike- 
mah tawanan dipulau Pongam di 

pulau Koje, dirantjang di Korea 

Utara. Sebagai diketahui dalam ke- 

rusuhan itu fihak PBB telah mene- 

waskan 85 orang tawanan dan me- 

lukai 113 orang karena memberon- 

tak. ,,Kedua djenderal ini serta Da 

    

.0 t 

impin delegasi Korea Utara di Pan 
akan 

jang terdjadi kemah2 PBB. Dalam. 
jutn dikaakan, baliva dengan mempeladjari 

itu 
djari bahan2 jang 

leh dinas rahasia, dapat diketa- 
mimpin delegasi Korea Utara dan 

LeeSang To, langsung bertanggung djawab dalam pimpi- 
dari perang Korea”, 

bekas opsir Rusia dan warga nega- 
ra Rusia keturunan Korea. Djende- 
ral Lee Sang Jo, wakil 
Nam II di Pan Mun Jom, adalah 
kepala kantor pengumpul ketera- 
ngan2 tentang tentara Korea: Utara. 

Bagi usaha2 kegiatan diantara ta- 
wanan2 perang Korea Utara jg di 
tawan oleh PBB, panglima tertinggi 
Korea Utara tadi menggunakan kan | 
tor tsb. untuk peperangan gerilja, 
demikian laporan tsb. 

Kantor tersebut mengirimkan   ra penmgikutnja jg fanatik telah 

menggunakan lapangan baru dim 

peperangan total”, demikian pengu- 
muman markas besar djenderal 

Mark Clark. 5 

»Tidak seorang serdadu komunis. 
sekalipun ia telah ditangkap -oleh Ia 
wannja, di-izinkan untuk  memung- 
kiri bantuannja kepada “komunis- 
me”, demikian pengumuman tsb. 

KAN 0 AAN eng Met main 3 AA 

  

     
   

  

agen? ke Korea Selatan. Kantor tsb. 
dipimpin oleh djenderal Pae Chol, 
djuga seorang opsir Sovjet Rusia. 

Menurut laporan. dinas rahasia 
itu, katanja Nam II djuga- telah 
menggunakan djenderal Kim Pa, bc 
kas seorang agen dinas rahasia 
Rusia M.V.D. (polisi rahasia), sela- 

'Iku opsir penghubung - antara Pan 
Mun Jom dengan kantor djenderal 
Nam II dimarkas besar tentara Korea   tara, 

|luan daripada kabinet, MacDo- 

dalam pada itu -“dikemukakannja 
sebagai. tjontoh, bahwa sekarang 
pemimpin2 Malaya, termasuk dju 
ga pemimpin2 golongan 'Tiong- 
hoa, duduk didalam dewan ekse- 
kutif Malaya, Dikatakannja bah- 
wa mereka merupakan pendahu- 

nald mengatakan seterusnja, bah- 
wa.,997o dari rakjat Inggris” me 
njokong usahanja ,,untuk ikut 
membongkar setiap sarang perbe- 
daan2 — rasa superioritet dan in- 
ferioritet, — jang tampaknja me- 
nempatkan orang2 bangsa Eropa 
dan bangsa Asia pada deradjat jg. 
berlainan, di Asia”. 

Malaya djantung Asia”. 
Kemudian MacDonald meluas- 

kan tindjauannja sampai kenege- 
ri2 Asia Tenggara lainnja. Dika- 
takannja bahwa pemulihan keter- 
tiban hukum dan ketentaraan itu 
bukanlah keharusan utama ba- 
gi. Malaya sadja, tetapi djuga da- 
pat merupakan sumbangan pen- 
ting kearah perdamaian dan ke-   

djenderal tainnja”. 

. buruk — kedjadian2 di Indontji- 

kannja pengumuman tersebut adalah 

madjuan dinegeri2 Asia Tenggara 

Apa jang terdjadi di Malaya, 
dapat mempengaruhi — baik atau 

na, Burma, Muang Thai dan In- 
donesia, karena ,,Malaya merupa- 
kan djantung Asia”. 

Dipudjinja Djenderal Sir Ge- 
raid Templer, panglimabesar pa- 
sukan2 di Malaya, dikatakannja 
bahwa berkah pimpinannja jang 
..dynamisch dan bidjaksana”, ma 
ka akan dapat tertjapai kemena- 
ngan dalam ,,perang anti-Komu- 
nis” di Malaya. (Ant.-AFP). 

KERUGIAN AMERIKA DI 
KOREA 

Menurut pengumuman jang dike 
luarkan oleh kementerian pertahanan 
Amerika Serikat pada hari Rabu, 
djumlah seluruh korban Amerika Se 
rikat di Korea sampai saat dikeluar 

  

  

onai 
Daja 

| tu-membantu. Konperensi . tahu- 

Pbahasa2 tadi didjadikan 

  

   

    

Malaya 
IL. egg Malaya Adalah 4Djantung Asia 
|... KomisAr S-DJENDERA L, Inggris di Asia Tenggara, M 

Kamis Lg bahwa tidak boleh di- 
sangsikan lagi, bahwa pasukan2 Inggris sekarang sedang. menudju 

dalam apa jang disel 
tadi diutjapkamnja « 

rtai. Kemei Glaan Malah di Kk “av ag ebi bm 
v aya sekarang dapat mengharapkan ' berkurangnja 

al An boa. Akan tetapi dalam pada itu 
bahwa ,,Komunis jang akan kalah dilapangan mi- 

Mal- 

ja erang "ani anti-Komi jl» 

aa pi dato didepan kon- 
uala Lumpur. Dikatakan- 

    

dibawah tanah”. Untuk mele- mentjoba bergerak Eu ena Mate 
Nan bahwa Komunisme akan timbul kegmbali, 

rakjat Malaya dilapa ngan2 ekonomi, politik, dll. harus 

Pakt Asia 
” Tenggara 

Supaja Segera Dibentuk 

PEMIMPIN opposisi Lanka 
(Ceylon), S.W.R.D. Bandaranaike 
dari Partai Kemerdekaan Sri 
Lanka, menerangkan bahwa par 
tai tadi telah ambil keputusan un 
tuk mengusulkan agar supaja se 
lekas2-nja dilakukan tindakan2 
guna membentuk pakt sedaerah di 
antara negeri2 Asia Tenggara, un 
tuk persahabatan dan usaha ban 

nan jang pertama dari Partai Sri 
Lanka tadi, jaitu partai Sosial- 
Demokrat Lanka, telah minta ke 
pada panitya kerdjanja untuk me 
njelidiki kemungkinan2 guna me 
ngadakan kontak dengan partai2 | 
politik di Asia Tenggara, untuk 
mengadakan konperensi jg akan 
membitjarakan masalah tsb. di- 
atas tadi. 

»Lankanisasi” dan soal 
bahasa nasional. 

Konperensi tsb. diatas tadi me 
nuntut supaja pemerintah menje 
diakan kredit, fasilitet2 pengang- | 
kutan dan pendjualan, untuk ke 
perluan ,,lankanisasi” perdaga- 
ngan dalam dan luar negeri Lan- 
ka. 

Sebuah resolusi lagi. menuntut 
supaja bahasa Sinhala dan Tamil 
dinjatakan sebagai bahasa2 resmi 
Lanka dengan segera dan supaja 

bahasa 
pengantar disekolah2. . 

Bahasa Inggris hendakaja tetap 
dipergunakan di Lanka, tetapi se 
bagai bahasa kedua, jang wadjib 
diadjarkan disekolah2. (Reuter) 

aja satu ruangan jang terbakar se 

"beberapa saat sebelum tibanja ka 

  

  

' Lagi Sabo- 

»Oucen Elizabeth“ 

Djuga   
pal penumpang 
»Oueen Elizabeth” timbul kebaka | 
ran ketika kapal tsb. ada diatas 
gelanggang  dipelabuhan South- 
ampton. k 

Kebakaran ternjata terdjadi di 
bagian samping sebelah kanan, di 
(mana terdapat kamar2 mewah. 
Beberapa brigade pemadam keba 
karan serentak dikirim kekapal jg 
sedang terbakar. Opsir2 tinggi ke 
polisian segera naik keatas kapal 
untuk menjelidiki sebab2 timbul 
aja kebakaran. Dalam hubungan 
ini orang teringat pada kebakaran 
hari Minggu diatas kapal ,,Em- 
press of Canada” sehingga men 
dapat kerusakan besar sekali dan 
dianggap bukan tidak mungkin, 
bahwa dalam hal ini telah terdja 
di sabotase. 
Kebakaran diatas kapal ,,9ueen 

Elizabeth” mulai pada. pkl. 20.15 
waktu setempat dan dapat dipa4 
damkan sesudah satu djam. Ha- 

luruhnja. Kebakaran itu timbul 

pal ,Oueen Mary” jg membawa 
bulang perdana menteri Winston 
Churchiil. L 3 

Kapal ,,Oueen Elizabeth” ditu- 
runkan ke-air dalam tahun. 1940 
dan pernah berdjasa sebagai ka 
pal pengangkut tentara. Sesudah 
perang jang lalu kapal tsb. diro- 
Yah kembali mendjadi kapal pe 
aumpang jang mewah. Suatu ke 
serangan resmi mengenai timbul 
1ja kebakaran belum diumum- 
san. (UP) 

  

KEPALA PROTOKOL KE 
BERLIN BARAT 

Kantor urusan kaum pengungsi 
di Berlin Barat hari Rabu mengu- 
mumkan, bahwa kepala protokol ke 
menterian luar negeri Djerman Ti- 
mur, Graf Ferdinand von Thun, te 
lah tiba di Berlin Barat dan minta 
perlindungan politik. 

Hari Rabu itu djuga harian ,,Na- 
tional Zeitung”, suara partai Nasio- 
ual Demokrat, muat gambar? Graf 
Ferdinand von  Thun-jang sedang 
berbitjara dimuka konperensi partai 

di Halle (Djerman Timur), ketika   bari Minggu dan Senin jl. 

  

Ike Djago Bola 
| Tentang    

  

taseKapal?! 
Mengalami Kebakaran | 

HARI REBO malam diatas ka | 
raksasa Inggris | 

| Rumah? Praktis 
Ecafe Andjurkan Pembuatan- 
nja Dengan Bahan-bahan 

Pengganti Jang Baik 
KOMITE ECAFE industri dan perniagaan dalam  sidangnja kemaren pagi mulai dengan pembitjaraan2 tentang salah suatu soal jang paling urgent di Asia, jaitu soal perumahan. Dalam, kata pe- 

ngantar tentang laporan buah tangan panitia kerdja inter-sekreta- 
ria? mengenai perumahan dan bahan2, bangunan, Executiye Secre- 
tary menerangkan, bahwa laporan itu menundjukkan suatu tjontoh 
baik sebagai hasil kerdja-sama antara Ecafe dan tjaban Iin, da- 
lam rapat2nja jang diadakan di New Delhi Nopember j.l. 

Panitia-kerdja telah mengemu 
kakan dalam laporan itu, supaja 
lebih banjak memakai bahan2 se 
tempat dan mengusulkan terben 
tuknja 2 tempat penjelidikan, 
jaitu satu untuk daerah kering 
dan- jang satu lagi untuk daerah 
jang banjak hudjannja. Dalam la 
poran itu dinasehatkan djuga ne 
gara2 djangan terlampau banjak 
menggunakan bahan2 bangunan, 
jang biasa. dipakai karena tradisi 
tapi sukar didapat. ' 

Projek2 nasional untuk pembi 
kinan rumah2 sebanjak2-nja, se 
bagaimana dapat diketahui, akan 
terhambat karenanja, bukan sadja 
karena kurangnja persediaan ba 
han.itu, tapi djuga karena tinggi 
nja ongkos2-nja. 

Oleh karena itu panitia-kerdja 
mengusulkan kepada pemerintah? 
supaja rentjana pembikinan  ru- 
mah2 memuat djuga hasil2 penje 
lidikan bahan2 pengganti dengan 
setjara teratur dan systematis. 

. Panitia-kerdja ' mengandjurkan 
diadakannja sebuah pameran dan 
sebuah .seminar.. Kebetulan ren- 
tjana2 demikian telah. dibuat oleh 
pemerintah India. Sekarang . tja 
bang2 PBB sedang  kerdja-sama 
dengan India untuk melaksanakan 
rentjana2 itu. Demikian antara 
lain laporan panitia-kerdja itu. 

Wakil India dalam sidang itu 
kemudian mengemukakan betapa 
pentingnja perumahan 'itu untuk 
mempertinggi deradjat hidup dan 
untuk . perkembangan rentjana2 
ekonomi. India bermaksud menje 
diakan Rs 500 djuta untuk, peru 
mahan: sebagian besar dari djum 
lah itu akan dipakai untuk subsi 
di pembikinan rumah2 di daerah2 
luar kota, terutama untuk buruh. 
Lembaga2 penjelidikan telah. di | 
bangunkan dan dapat diharapkan, 
dengan tjara. demikian -ada ke 
mungkinan untuk memetjah soal . 
perumahan di India itu. Penga 
'laman2-nja bisa berguna djuga un 
tyk negara2 lainnja. 

CAMBODJA mengusulkan .. supa-, 
ja. dibuat sebuah pemandangan ten 
tang rupa2 model-perumahan di ne- 
gara2.Ecafe dan tentang bahan? jg 
dipakai dinegara2 itu. 

WAKIL . HONGKONG berkata, 
bahwa dalam usaha mentjari ba- 
ban2 pengganti itu hendaknja orang 
djangan melupakan betapa awetnja 

bahan2 seperti badja, semen dan ka 
ju djati. Hongkong bisa menjokong 
dalam hal menjediakan badja utk. 

Sovjet Sudah 
Ta hu 

Segala Rahasia2 Atom 

AHLI ATOM Amerika Seri- 
kat, Dr. William Compton, menja 
takan dalam suatu interview jang 
dimuat oleh harian ,,Beaumont 
Journa?” pada hari Rabu, bahwa 

ngetahuan tehnik dan segala se 
suatu jang bertalian dengan teh- 
nik perindustrian atom untuk 
sungguh dapat membuat bom 
atom jg dapat dipergunakan ada 
lah masih merupakan suatu masa 
lah jang belum mendapat peme 
tjahan. Dalam pada itu ia menja 
takan kejakinannja, bahwa Sov 
jet telah mempunjai semua bahan 
keterangan jang diperlukan utk. 
membuat bom atom. Compton 
adalah pemenang Hadiah Nobel 
untuk ilmu physika tahun 1927, 
jang dalam perang jang lampau 
membantu membuat bom atom jg 
pertama. Sekarang ia mendjabat 
presiden Universiteit Washington. 

Sementara itu Komisi Tenaga 
Atom Amerika Serikat mengu- 
mumkan, pada hari Rabu, bahwa 
usaha - pemakaian tenaga atom 
baik untuk keperluan industri 
maupun untuk keperluan pembua 
tan pesawat2 terbang dan kapal2 
silam . telah mentjapai kemadju- 
an2 baru jg sudah definitif. 

Pengumuman tsb. termaktub 
dalam laporan komisi tsb. jang 
ke-13. Komisi dalam pada itu 
menambahkan, bahwa pekerdjaan 
pembangunan di paberik sungai 

|Sayannah di Carolina Selatan, di 
mana bahan2 untuk bom zat air 
akan dihasilkan, masih belum se 
suai dengan program jang telah 
ditentukan. (Antara—AFP) 

2Bom Meledak 
Di Tunisia 

Pada hari Selasa mendjelang pagi 
telah terdjadi perledakan bom diru- 

mah 2. pemimpin partai ,,Neo- 
Destour”,. jg terkemuka, di Tunis. 

Bom, jg. meledak didjendela rumah 
Habib .Bourguiba, tidak menimbul- 

apakah Sovjet Uni mempunjai pe ' 

BEBERAPA djuta penduduk 
Eropa dan Amerika pada waktu 
ini sedang menderita penjakit in- 
fluenza, Penderita2 penjakit tadi 
terdapat disegala lapisan pendu- 
duk, mulai dari Paus Pius, Radja 

belgia, beberapa bintang film di 
Hollywood, sampai kepada ,,orang 

biasa,” 2 
Sementara itu. djuga di Dje- 

pang terdapat beberapa djuta pen 
derita  penjakit tjepat-djalar ini. 
Malahan, ketjuali manusia djuga 
binatang2 diserang penjakit ini. 
Dikebun binatang Tok 
fluenza telah menggigit beberapa 
ekor kambing, djerapah (giraffe), 
kuaja, gadjah, kuda Nil dan ,,Su 
sie”, chimpanse. 

27 ORANG anggota suku Ki- 
kuyu pada hari Kemis telah dita- 
han dan diadili ditempat, karena 
mereka tidak mau dipotret oleh 
pegawai2 .pemerintahan Kenya 
urusan perburuhan, jang menda- 
pat tugas mendaftar orang2 Kiku- 
yu, jang bekerdja pada suatu pe- 

| usahaan pertanian dan peternak- 
an milik orang Eropah didekat 
Nakuru. Pendaftaran itu dilaku- 
ikan berdasarkan undang2 keada- 
jan bahaja di Kenya. 10 orang di- 
|antara orang2 Kikuyu, jang me- 
nolak untuk dipotret tadi, didja- 
tahi hukuman 3 bulan kerdja be- 
rat dan membajar denda sebanjak 
£ 150 atau ditambah hukuman 6 

“bulan kerdja berat, sedangkan 16 
! orang lainnja mendapat. hukuman 
| bulan kerdja berat dan mem- 
| bajar denda sebanjak £ 50 atau 
| ditambah hukuman 3 bulan pen- 
| djara. & 

  

  
Andjuran 

H.R. Gross 
Supaja Semua Angg. PBB 
Kirim Tentara Ke Korea 

Wakil Partai Republik dalam ma 
djelis rendah Amerika Serikat H. R. 
Gross, pada hari Apn telah minta 
kepada presiden Eisenhower,  supa- 

ia ia menuntut, agar tiap2 negara 
anggota PBB menjumbangkan pasii 
kan2 darat untuk. Korea. Tentang 
besar-ketjilnja pasukan2 jang harus 
disumbangkan itu Gross menjaran- 
kan, supaja itu ditetapkan menurut 
perbandingan dengafi djumlah pen 
duduknja. 

Permintaan tersebut termaktub da 
lam suratnja jang disampaikan kepa 
da Eisenhower, dimana ia mengemu 
kakan pendapatnja, bahwa tindakan 
ini akan merupakan langkah perta- 
ma. dalam usaha meringankan beban 

pasukan2 “Amerika dimedan perang 
Korea. (UP). 

NADJIB UNDANG MENT. 
PERTAHANAN ITALIA 

Perdana menteri Mesir, djenderal 

yo, kutu in . 

  

“ 

  

Na 
Ha

a 

      

    

1 aneka Abe Pn 5 SA he aa: 5 . “33 
: 5 2 Aa Tn tian 2 ag Menurut keterangan. “ penjelidikan | P B3 21 sebesar 129.150 orang. Perintjiannia| ka, berkat sikapnja jan keperluan - bangunan2. Tentang ba- Ikan korban manusia. Seperti diketa-| Mohammad Nadjib, telah mengun Be ga & $ 5 E adalah sbb: 20.392 orang tewas, 95.1 ka, demikian dikataka - Harian Raki: F dalam karangan |han2 ini tidak dibitjarakan dalam |hui pemimpin partai Neo-Destour dang menteri pertahanan Italia, Ran 

JA La buang aan rahasia an Tjara para tawanan be 737 orang luka2 dan “13.024 orang tentang presiden baru / rika Serikat its. Di waktu a ian laporan tadi barangkali karena dil Habib Bourguiba kini diasingkan |dolfo Pacciardi, untuk mengundjungi ' Teeingnkaan bahwa ,tidak da. kerdja. hilang dalam pertempuran. F Tri? ik elhalika : , ak Dela Be Jah anggap tidak banjak dan mahal. loleh pemerintah Perantjis dipulau |Cairo, demikian diumumkan dengan 
pat disangsikan lagi, bahwa anggo- : ower hanja menarik pe sebagai ain sepak tel Fak. 1 5 gu 2 3 5 : 
Ky . A3 ng F berkali2 i ioba : i Hongkong telah mendapat banjak |Palite. Perledakan bom lagi terdjadi'resmi oleh kementerian luar negeri 
ta2 delegasi di Pan Mun Yom Dai l : landiutni : erka ia mentjoba peruntungannja am perdagangan dengan , sana mapan ang Pe , 1 Kemi 

li dna diab 2 alam laporan itu selandjutnja S d d 9 Pp t sia2, achirnja ia memutuskan ntuk mendjadi ata: benfaka kemadjuan dalam hal pembikinan|dimuka rumah Tafar Mestiri, ajah Mesir pada malam Emis. mempunjar dua djabatan. dikatakan, bahwa djenderal Kim erdadu UErto 2 7 aa PP AUEB Ann bangunan dengan tidak memakai |dari Ahmad Mestiri» jg ditjari oleh| Pengumuman itu seanga ana ap .Kelihatannja dua orang djende-| Pa, telah berkali-kali diutus. ke : : 2 : Man . 1 bahan2 pengganti. Bangunan? dari|pembesar2 Perantjis berdasarkan. tu! njatakan, bahwa Mesir mengikuti le ral itu datang kesana untuk mewa-| Pan Mun Jom untuk hadir dalam: Rico Memberontak Setelah lulus dari West Point, Ei- kongsi2 besar Amerika, seba matjam2 type seharga HK $ 9s Iduhan menentang pemerintahan Pe-lagan penuh perhatian usaha? Italia kili Korea Utara dalam perundi- 
ngan, tetapi setjara rahasia mereka 
memegang djabatan lain jg penting, 
jani untuk memimpin aksi2 dalam 
kemah2 tawanan. 

Djenderal Nam II, dalam djaba- 
tannja selaku kepala staf tentara 
Korea Utara bertanggung djawab 
untuk mendjamin kesetiaan tentara 

perundingan  gentjatan sendjata 
dengan fihak PBB. Kata lapcran 
itu, ia menjamar dalam perundi 
ngan itu selaku seorang sersan 
atau letnan. 

Dikatakan pula, bahwa banjak 
serdadu2 Korea Utara jg ditang 
kap oleh PBB mengaku bahwa 
mereka diperintahkan untuk me 
njerah, dengan maksud  menero- 

Karena Kurang Makan 
Dan Kurang Peluru..... 
SERDADU2 bangsa Puerto Ri 

Co jang dikirimkan ke Korea dan 
achir2 ini didjatuhi hukuman2 
pendjara oleh pengadilan militer 
sebanjak 93 orang, karena mere 
ka ,,berkelakuan buruk didepan 
musuh”, mengeluh bahwa mereka 

senhower diangkat. mendjadi letnan 
U. Dalam tahun 1927 ia mengambil 
bagian dalam missi ke Eropa Barat 
ig melakukan kegiatan mata? de- 
ngan kedok ,,American War Monu- 
ments Commission”. . Dalam  missi 
ini Eisenhower sangat memperhati- 
kan kepentingan kaum “ monopoli 

Amerika. : 

Sewaktu Amerika menderita krisis 
ekonomi (1929 — 1933), ia membu 

gai Morgan, Rockefeller dan Du 
Pont. Fatkala ia brenti selaku pang 
lima Sekutu di Eropa, ,.tauke2”nja 
telah menjelesaikan persiapan utk. 
Dean dia di ,,Gedung Pu- 
tih”. 

»Tauke2” itu telah menghambur- 
kan berbilliun2 dolar dalam kampa- 
aje pemilihan presiden dan telah me 
ngerahkan 90796 harian2. Amerika 
untuk menjokong Eisenhower da- 

rantjis.  Perledakan: ini djuga tidak djuta bulan Nopember jg lalu telah 
meminta korban. selesai. 

  untuk. membangun. dan memulihkan 
. kembali keadaan perekonomiannja. 

  
Beberapa methode jg diandjurkan 

dalam laporan itu, seperti bata2 jg 
tidak massif (hollow bricks), tanah 
liat dan tjampuran2 semen telah-di 
tioba di Hongkong dengan berma- 
tjam2 hasilnja. 

UTUSAN NEDERLAND  mene- 
rangkan, bahwa ongkos pembikinan 

Kalender Sovjet 
Kurangi Hari2 Libur Utk Me- 
nambah Produksi--Hari2 Raja 

terhadap negara dengan . mengada- 
kan pengawasan atas segala militer 
perantaraan opsir2 politik dan ko- 
misaris2. 

kekurangan makanan, kekura- 
ngan amunisi dan melakukan tu 
gas terlalu lama digaris front. De 

rumah kini seringkali 20 a 25 kali 
dari ongkos dizaman sebelum pe- 
rang, sedangkan sewaan rumah ka- 
dang2 hanja sedikit naiknja. Oleh 

bos terus sampai kekeman tawa 
nan di Koje. 

at suatu rentjana tentang mobilisasi 
industri dan perkembangan bahan2 
jg dibutuhkan oleh perdagangan, dim 

lam pemilihan tsb. 
: Pemerintah kaum | 

monopoli. 

  

t 1 

“ Duke, seorang test pilot Inggris 

Dalam laporan dinas rahasia tadi 
dikatakan, bahwa Nam II adalah 

  

Bomber 
Canberra 

BikinRekord Baru — Lon- 
don-Darwin 22 Djam 
SEBUAH PESAWAT pembom 

»Canberra” bermesin 2 kepunja- 

an BAN Peba  pan 
GMT, hari Rabu djam 16.38 
waktu setempat telah. mendarat 
dilapang terbang Dena Austra 
- “ni Yer emikian, ma 

a pesa | diterbangkan oleh 
Leslie Morris Whittington, se- 
orang test pilot jang berumur 29 
tahun, ini telah mentjapai rekord 
baru, jaitu 4 djam 2 menit. 
Djuga ketika menempuh  trajek 
London-Karachi (Pakistan), pesa 
wat ini peran mennjayah 
baru, jaitu 8 djam 5 menit. ja 
rak London-Karachi ialah 3921 

mil. beb Ina 

Pesawat .,,Canberra” ini diper 
lengkapi dengan tangki2 minjak 

(sun su Inggris Mau Mahakuasa Di Udara 
mana pesawat ini berhenti selama 
53 menit sebelum berangkat kel 
Karachi, untuk di-isi bensin. Ba 
bak ke-2 ialah trajek Karachi— 
Singapura. Dari sini pesawat tadi 
langsung terbang ke Darwin. UP 
mengabarkan seterusnja, bahwa 
pemegang rekord lama terbang: 
London—Karachi . ialah Neville 

pula, Rekord lama ini tertjapai 
ketika tahun 1949: 15 djam 1 me 
nit. s 

Pesawat pembom ini akan di 
pergunakan dalam pertjobaan2 jg 
sangat dirahasiakan, - jang akan 
dilakukan ditempat pertjobaan ro 
ket di Woomera, Australia Sela 
tan. Perlu disebut disini, bahwa 
sebuah ,,Canberra” lainnja ketika 
Agustus 1952 telah mentjapai re 
kord. pulas ketika berhasil menem 
puh Lautan Atlantik pulang-pergi 

spanitia tata-usaha. militer guna 
menghukum para tawanan, jang 
"melawan pimpinannja. en 

(UP—Aneta) 

Serdadu2 tadi menerangkan, 
bahwa mereka diperintahkan utk. 
membentuk panitia2 dalam setiap 
kemah untuk mengadakan pemo 
gokan, protes dan demonstrasi. 
Salah satu rombongan tawanan 
tadi jang dibentuk dalam barak 
No. 92 dipulau  Koje dimaksud 
kan untuk ..mengimbangi kemung 
kinan penundaan perundingan 
gentjatan sendjata” dan kemudian 
melarikan diri dari kemah tawa 
nan sesuai dengan perintah2 per 
dana menteri Korea Utara Kim 
II Sung”, demikian laporan itu. 

Pemimpin2 Korea Utara selan 
djutnja memerintahkan kepada 
tjalon para tawanan, supaja mere 
ka djangan turut dalam ,.scree- 
ning” PBB. Apabila serdadu2 
PBB memasuki kemah tawanan, 
maka fihak tawanan menurut pe 
rintah jang diberikan oleh pemim 
pin2-nja harus berkumpul lalu 
berkelahi, dalam mana setiap ser 
dadu harus dapat membunuh se 
orang serdadu PBB, sebelum me 
njerah. Dalam kemah tawanan di 
dirikan ,,pengadilan2 rakjat” dan 

mikianlah menurut salah seorang 
kawan mereka, jang tulis surat ke 
Puerto Rico. 

Serdadu2 Puerto Rico 
berontak. 

Serdadu penulis surat tadi su 
ratnja tertanggal 30 Oktober ”52, 
tak lama sesudah berkobar pem 
berontakan jang berakibatkan per 
tumpahan darah, dikalangan ser 
dadu Puerto Rico diatas bukit 
sKelly”, daerah- - Chorwon. . 93' 
Orang serdadu dan opsir Puerto: 
Rico, jang mendjadi anggota ten 
tara Amerika Serikat, jang didja 
tuhi hukuman2. tadi, didakwa ' 
oleh pengadilan militer bahwa me 
reka ,.berkelakuan pengetjut, de 
sersi dan tidak menurut perintah” 
di Front Barat Korea. 

Resimen infantri ke-65, “ ialah 
resimen serdadu2 tsb. tadi, ketika 
belum lama berada-di Korga di 
pudji2 oleh pimpinan tentara 
Amerika sebagai orang jg gagah 
berani dan taat. 

Sementara itu gubernur Puerto 
Rico menjatakan, supaja dalam 
mempertimbangkan hukuman 
atas diri orang2, tadi, dipertim- 
bangkan pula djasa2 resimen tsb. 
dimasa jg lampau. Seperti sudah 
dikabarkan ketetapan mengenai 
hukuman2 tadi dinantikan - dari 

ig mempunjai 

mana. dikatakannja bahwa suatu pe- 
peransan dapat mengachiri - krisis 
tsb., demikian Harian Rakjat Pe- 
king. 

»Anak emas ,,Morgan, Du 
Pont dan sebagainja. 

Dalam tahun 1942 Eisenhower di 
kirim ke Inggris, demikian harian 
tadi melandjutkan, dimana ia berha 
sil menarik perhatian Winston Chur- 
chill. Karena itu ia telah diangkat 
mendjadi “komandan pasukan2 Seku 

Itu di Eropa. Sebenarnja Eisenhower 
tidak berbuat apa2 dalam  pepera- 
ngan jg dapat menundjukkan bhw' 
ia adalah seorang ahli siasat militer. 
Akan 'tetapi tindakannja ig menjela' 
matkan kongsi2 monopoli Djerman 

hubungan erat dgn. 
kepentingan Amerika sangat dihar- 
gakan oleh kalangan2 jg berkuasa 
:di Amerika. Inilah sebabnja, Eisen- 
hower sangat 
monopoli. 

dipudji2 oleh kaum 

Apa jg kemudian terdjadi telah di 
:ketahui. Dalam tahun 1945 ia men- 
djadi kepala staf Amerika dan dim. 
1948 mendjadi presiden Columbia 
University. Karena sikapnja jg sa- 
ngat anti-Sovjet, ia telah diangkat 
mendjadi komandan pasukan2 NA- 
TO. 

Usahanja jg bersifat ,,mendjilat2” 
ternjatalah tidak sia2.. Dengan tje-     Washington. (UP) pat Eisenhower mendjadi anak 

« 

Antara kaum monopoli jg menjo 
kong Eisenhower. adalah anggota? 
terkemuka dari 60 keluarga Ame- 
rika, termasuk. Alfred P. Sloan, ke- 
tua direksi General Motors dan di- 
rektur Du Pont, dan J.P. Morgan 
& Company, Henry Ford Jr.. radja 
otomobil, Ernest T. Weir, ketua 
National Steel Company dan lain2 
sebagainja, demikian Harian Rakjat: 
Peking jg achirnja menjatakan, bah' 
wa “sekalipun orang jg buta huruf ' 
tentulah mengetahui, pemerintah 
Eisenhower itu mewakili kepenti- 
ngan kaum monopoli Amerika dan 
bahwa pemerintah itu berbau me- 
siu. 

BANTUAN MILITER LUAR 
NEGERI AMERIKA SERIKAT 
UNTUK TH. PADJAK JAD 
Djenderal George Olmseted, di : 

rektur dinas bantuan militer pa-: 
da kementerian pertahanan Ame 
rika Serikat, pada malam Saptu 
menerangkan kepada pers, bahwa 
fonds2 jang diperlukan bagi ban 
tuan militer luar negeri untuk ta 
hun padjak jang akan datang 
akan dipergunakan untuk mem: 
perlengkapi pasukan2 Sekutu sam 
pai achir tahun 1954. 5 
. Tahun padjak jang dimaksud 
itu berdjalan dari tanggal 1 Djuli 

  

  1953 - sampai tanggal 30 Djuli 
1954. Ta 

  

OLEH KARENA kedudukan eko 

nomi tidak lagi mengizinkannja utk 

mendjadi “radja di laut maka Ing- 
gris pada waktu ini mengharapkan 
akan dapat mendjadi ,,ig maha ber 
kuasa” diangkasa. Para  anggauta 
Dewan Tetap Nato di Paris telah di 
beritahukan, bahwa Inggris mempu 

ajai niat untuk memusatkan perha- 
tiannja untuk mentjapai kekuasaan 
teknis di udara dalam lapangan pe- 
sawat terbang militer dan sipil. 

Putusan ini adalah dimaksudkan 
untuk. membantu Inggris menjehat- 
kan perekonomiannja serta disami: 
ping itu dapat pula memberi sum- 
Ibangan jg efektief terhadap sys- 

tcem pertahanan sekutu. 

Dengan usahanja untuk  mentjip- 
takan pesawat penggempur jet. serta 

pesawat pembom jg paling tiepat, 
Inggris mengharapkan akan dapat 

menduduki tempat sebagai sumber   “dalam tempo satu hari sadja. 

- 

negara2 anggota Nato, termasuk 
Amerika Serikat. 

Putusan jg diambil oleh Pemerin- 
tah Inggris itu kabarnja adalah aki- 
bat dari dorongan. pengakuannja 
atas kesulitan djika bukan tiada ada 
kemungkinan jg akan dihadapi oleh 
Inggris dalam mentjoba memperta- 
bankan peranannja jg sudah  djadi 
tradisi untuk merobah bahan2 men- 
tah mendjadi barang2 produk ig bi- 
sa diexport dengan tiada dapat mem 
perkembangkan kemadjuannja dim. 
lapangan teknik. 

Dengan menghadapi kekurangan 
pabrik2 serta keuangan jg dipunjai 
oleh Amerika Serikat, ditambah pu 
la oleh kesulitan ig timbul dari per 
saingan barang? Djerman dan Dje- 
pang dalam pasar2 “dunia, maka   pesawat terbang jg terutama bagi   Inggris sudah semangkin bertambah 

(Oleh: K. Smith-Wartawan Kita Di London) 

insjaf akan keperluan memusatkan 
usahanja dalam membikin barang? 
dari kualiteit tinggi, untuk. mana 
permintaan dunia akan tetap me- 
ngalir. 

Coinsidence jg dipegang oleh Ing 
gris dalam menganggap dirinja men 
duduki tempat dalam lapangan pe- 
njelidikan teknik penerbangan te- 
lah dibajangkan baru ini dalam ke- 
terangan jg diberikan oleh” Lord 
Alexander, menteri Pertahanan Ing- 

gris, 

sKita 
masa dimana 

merigharapkan”, — katanja, 
perindustrian  pesa- 

wat terbang kita mendjadi sumber 
kekajaan serta pengaruh. nasional 
kita dalam tempo beberapa tahun 
ini”, Keputusan pemerintah Inggris 
untuk membuat pesawat2 pembom 

strategis menjebabkan Dewan Nato 

menghadapi suatu soal berkenaan 

taan setjara kolektief bagi negara2 
sekutu. 

Pada mulanja telah diharapkan 
bahwa Amerika Serikat akan memi 
kul beban pertama untuk membuat 
pesawat2 guna angkatan udara stra- 
tegis Nato. 

Beberapa pemimpin2 militer Ame 
rika jg terkemuka masih menjaksi- 
kan kebidjaksanaan Inggris ' mema- 
suki pula lapangan ini, dan meng- 
anggap bahwa perbuatan Inggris 
itu semata2 didorong 
pertahankan prestigenja, 

Tapi ditilik dari sudut hasil jg di 
perolehnja dalam. pembikinan pesa- 
wat terbang comet untuk penerba- 
ngan sipil, maka Inggris merasa sa 
ngat jakin akan  kesanggupannja 

untuk mem- 

soal ini. 

roso, mengemukakan bahwa pokok: 
persoalan jg harus dipetjahkan oleh 
Indonesia ialah soal 
daerah? luar kota sebagai akibat pe 
rang dan revolusi j.b.L: 
dja kekurangan  bahan2 tapi djuga' 
mengingat 
mah2 itu. 

ri PBB, Indonesia telah mengikuti 
andjuran2nja. Telah dapat. diusaha- 
Kan untuk mengurangi ongkos2 "har 
ga bahan2 bangunan. 
rangkannja telah ada tempat2 
iatihan2 pembikinan 
tempat2 penjelidikan bahan2 bangu 
nan. 

nja djuga, bahwa di Bandung 
sedjumlah 
rium. Dengan pengeluaran biaja jg 
tidak seberapa untuk keperluan per 
lengkapan dan beberapa tenaga ah- 
li asing, lembaga2 dan laboratorium 
itu bisa digunakan "untuk mendidik 
tenaga ahli baik untuk dalam nege-' 
ri maupun untuk negara2 lainnja. 

tjam bahan dari alam dan 
dan mempunjai 
dengan banjak hudjan. 

dengan rentjana produksi persendja | 

karena itulah pembikinan rumah ti 
dak mendapat dorongan. Subsidi? 
dari pemerintah mungkin bisa mem 
beri bantuan untuk memetjahkan 

UTUSAN. INDONESIA, Dr. Sa- 

perumahan di 

bukan sa-|   soal2 kesehatan dari ru-: 3 Uu J 
| ngikut agama Kristen jang setia 

Sebagai hasil kundjungan missi da Batan memberika mendigiksda 

mengenai langkah2 baru jang diam 
bil dinegara2itadik maka sumber2 

Djuga dite- Ibarat di Wenen menjatakan, bahwa 

tk. ' 
rumah 2 itu adalah untuk menaikan produksi 

dengan djalan mengurangi hari libur 
sampai seketjil2nja. Sumber2 itu me 

Selain dari pada itu diumumkan-/ njatakan seterusnja, bahwa meskipun 
ada 

laborato-/ masih tinggi dinegara2 Eropah Ti- 
mur, tapi hari2 dimana semua peker 
djaan berhenti tidak lebih dari lima 
kali dalam setahun baik Tjekoslo- 
wakia, maupun di Hongaria 'atau Ru 
mania. 

Ditegaskan, bahwa “kaum buruh 
ISovjet di Rusia serta negara2 blok- 

lembaga dan 

Indonesia mempunjai segala ma- 
bekas2, 

djuga hawa tropis 
bur dengan menambah waktu kerdja 
nja untuk ,,keuntungan  pembesar2 
Merahnja”. f 3 

Sebuah madjallah ekonomi ,,Wo- 
prossy Ekonomiki”.. jang terbit di 
Moskow menulis dalam tadjuk ren 
tjananja bahwa peraturan hari Ming 

Achirnja Dr. Saroso mengemuka- 
kan “kesannja,.bahwa walaupun so- 
al perumahan ini sangat urgent, ta- 
pi untuk Indonesia soal itu adalah 
lebih gampang untuk diatasi dari: 
pada untuk negara2 “ Asia  lainnja. 
Membandingkan hal ketjakapan dan 
pengalaman, keadaan di Indonesia 
ini lebih menguntungkan dari pada 
keadaan dibeberapa negeri Asia. 
Demikian keterangan Dr. Saroso. 

djalankan dengan keras dinegara2 
demokrasi rakjat lainnja” sebagai 
.,methode paling, baik untuk 'mem- 
bentuk masjarakat sosialistis.” 

ri2 libur Kristen dan Nasional dine 
gara2 Eropah Timur jang dikuasai 
oleh Moskow. 

Kalau tidak menghapuskannja sa- 
ma sekali mengganti hari2 jang bagi 
berdjuta2 umat Kristen dipandang 
sebagai hari2 besar dengan peringat 
an peristiwa bersedjarah” dalam se 
djarah Sovjet. 

Boleh dikata peraturan baru itu 
paling keras didjalankan di Rumania, 
dimana dlm kalender tahun 1983 ti- 

ISAEL DILARANG TERBIT 
10 HARI 

Harian Partai Komunis Israel 
»Kol Haam” mulai hari Rabu dila 
rang terbit untuk 10 hari lamanja. 
Pemerintah. Israel mengambil tinda, 
kan ini setelah: surat. kabar tersebut 
menulis, bahwa . Amerika Serikat 
mentjoba mendapatkan pasukan? su 
karela Israel untuk “dikirim ke Ko- 
rea,     membuat pesawat2 pembom paling 

tiepat, ig mana akan dapat pula di 
djual kepada Amerika Serikat. 

Pun harian tersebut telah pula me 
njerang dokter2 Jahudi jang ditang 
kap di Moskow baru? ini. 

da ada lagi ditjatat hari2 besar se- 
nantiasa diperingatinja dimasa jang 
lampau,   
maksud menghapuskan hari2. libur | 

djumlah hari libur jang seketjil2nja 

nja biasanja ,,merajakan” “hari2 li-/ 

gu sebagai hari kerdja harus pula. di! 

| Hari besar paling penting 

i an . “Ingenai  hari2 libur negara2 blok Sidang masih berlangsung terus. Soviet. selama tahun jang lampau 

5 akan kita lihat,, permintaan” dari 
ORGAN PARTAI KOMUNIS Kremlin tentang penghapusan har 

Kristen Djuga"'Dihapuskan 
(Oleh: John Piehn—Pembantu Kita Di Wina) 

MENURUT KABAR Kremlin pada waktu belakangan ini te- 
lah memerintahkan semua negara2 satelitnja untuk mentjoret ka- 
lender2 tahunan segala hari libur “kristen dan penggantiannja de- 
ngan hari peringatan mengenai peristiwa2 kemadjuan Komunisme. 
Dari hasil pemeriksaan atas almanak2 jang dikeluarkan di Hung- 
garia, Rumania dan Tjekoslowakia ternjata bahwa semua kalender2 
jang dipakai dinegara2 blok Sowjet sudah bertjorak Sowjet sama se- 
kali. Tidak ada dari kalender itu sekarang jang mentjatat satu hari- 
pun dari hari2 jang dulu dirajakan oleh kira2 36 djuta djiwa pe- 

dinegara2 tersebut. 

Sekarang hari2 besar jang ditjatat 
pada kalender2nja 'ialah: tgl 12 Dja 
Duari-— hari wafat Lenin, tgl 2 Fe 
bruari — hari kemenangan Sovjet di 
Stalingrad, tgl 20 Februari — hari 
Tentara Merah, tgl 6 Maret — pere 
butan kekuasaan oleh perdana Broza 
atas Romania, tgl 9 Maret — pengem 
baliam propinsi Transylvania kepada 
Romania. Hari2 besar lain jang dju- 
ga diperingati, meskipun hari2 itu 
dianggap sebagai hari2 kerdja biasa, 
ialah: tgl 13 April — Hari Konstitu 
si Romania, tgl. 20 April — Ulang 
tahun. Kongres perdamaian jang per 
tama di Paris, tgl 1 Mei — Hari Bu 
ruh, :tgl. lt. Djuni — nasionalisasi 
dari. segala tanah-tanah pertanian. 

'— Hunggaria :telah mengeluarkan un 
dang2, bahwa hari libur Natal dan 
paasvacantie akan didjadikan hari 
kerdja biasa, All Saints Day, salah sa 

tu hari besar paling penting bagi 
umat. Katholiek djuga telah dihapus 
kan dan diganti dengan hari mem- 
peringati 'Repolusi Sovjet. Hari2 be 
sar Katholiek lainnja djuga telah hi 
lang dari kalender2 Hunggaria jang 
baru. : 
Di Tjekoslowakia pembesar2 Sov- 

jet mentjoba mengganti semua hari 

  

ni aa 6 yan 2 | besar Kristen dan Nasional dengan 
alam membua anga 2 mengadakan, perajaan2 jang bertjo- 

rak komunistis. 

bagi 
bangsa Tjekoslowakia jang djatuh 1 
da tgl 28 Oktober, jaitu hari ulang 
tahun pembentukan Republik Tjeko 
slowakia, telah diganti dengan ,,Hari 
Nasionalisasi” jaitu hari memperinga 
ti penjitaan segala perusahaan? parti 
kulir oleh pemerintah Komunis Tie 
koslowakia, : 
Di Tjekoslowakia kaum buruh men 

dapat libur jang sebenarnja hanja ti 
ga hari dalam setahun: jaitu pada 
tgl. 1 Mei jang dirajakan diseluruh 
daerah Komunis: tgl. 28 Oktober dan 
tgl, 7 November, sementara semua 
hari2 besar Kristen, ketjuali Hari 
Natal paas, telah lenjap dari kalen 
der. Komunis.   
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AKIZAT ANGIN KERAS. 
8 Rumah ambruk, 

Kemaren kira2 pukul 3 sore di | : 
sebagian kota Semarang telah di- 
cmuk oleh hudjan angin keras. Aki- |B 
bat dari pada ini di Pedurungan Te- | 
ngah ada 9 rumah jang ambruk dan 
beberapa puhun telah rebah.  Djuga 
di desa Gemah ada 3 rumah jang 1! 
roboh. : 

Kerugian mengenai kerusakan ru- 
mah-rumah jang rdboh itu ditaksir 
Lk. Rp. 2000,—. 
tak ada. 

HASIL2 KONPERENSI 
PENERANGAN 

Dalam konperensi djawatan2 
penerangan seluruh propinsi Dja | 
wa Tengah jang diadakan pada 
hari Senin dan Selasa di 
rang telah diambil pedoman se- 
bagai berikut: Selama undang2 
untuk pemilihan umum belum res 
rni berlaku, kepada rakjat akan 
diberikan penerangan agar de- 
ngan tjara okjektif dan edukatif | 
dapat mendjelaskan artinja pemi- 
lihan ini. Kerdjasama dengan in- 
stansi dan badan? jang bersang- 
kutan akan diperbaiki, terutama 
jang mengenai diperbesarnja pro- 
duksi dan perbaikan keamanan. 

P.3 K.B.S. 
Beberapa bulan berselang atas 

initiatief ' beberapa pegawai Pem. 
daerah Kota Besar Semarang telah 
dibentuk Persatuan Pemuda Pegawai 
Kota Besar Semarang, “jang pada 
tgl. 25 Djan. j.b.l. ini susunan pe- | 
ngurusnja telah disjahkan dan di- 
ketuai oleh sir. Bambang Boedhi- 
hartono dengan dibantu pula oleh 
beberapa orang lainnja. 

DILINDUNGI 
Menurut kabar, pada tg. 28 

Djan. jbl. Sdr. ALL wk. kepala 
Kantor Urusan Agama Kabupa- 
ten Pati telah dilindungi oleh 
CPM. Ketika diadakan penggle- 
dahan dirumahnja kabarnja dida 
pat sebuah ampiop jang isinja be 
jum diketahui. Apakah maksud 
tindakan melindungi ini belum 
didapat keterangan. 

— 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 
wa untuk kaum wanita — Kaum 
Istri dan Penganten Baru. 

1 doos Rp. 15.— 
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NJONJA MENEER 
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   Agen2: Depok 36B 
414, 697, 942, 210, 6€ 
gempal 52, Petekan 35, 3 
Pontjoi 88, Labuan 14, Gg. Tji- 

,. Mataram 

Darat 33, 

Kabar Kota 'f 

Ketjilakaan orang | 

Sema- | 
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     erhatian - Perhatian 

— BARU TI 

| ALAT2 dan obat2 kriting 

Djuga trima Indent order.   
  
  

    
  

Tn 

| - SPEDA-SPEDA untuk LAKI2 dan WANITA 
merk HERCULES dan PHILIPS 
PESAWAT-PESAWAT: DROOGKAP, KRITING RAMBUT 
stroomloos dan pake siroom merk ,GALLIA” TP 
dengan OTOMATIS SELFTIME. 

rambut 
Djual party besar dan ketjil dengan harga pan 

N. V. NANKING 
Pantjoran 35 — 

  

        

  

   
   

angganan 
Kami 

“MASIN DJAHIT KAKI model CABINET dengan lima latji 
PESAWAT RADIO model PALING BARU : 
special untuk tropische klimaat (hawa di INDONESIA) 
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| Pakaian anak lekas 

  

Djakarta-Kotta 
  

  

3 kjak sebab dirjuiji         dengan sabun biasa. | 
  

  

  

  

    
Kata sang bintang kepada sang bulan: 

.Guna apa orang sibuk mengerdjakan pe 
nerangannja? Bukankah saja seratus ribu 
lebih terang daripada. lampu terterang jang 3 
Gapat mereka buat sendiri?" : 

Tetapi sang bulan mendjawab: | 

«Djika sdr tidak bertachta begitu tinggi di- 
langit. dan djika sdr lebih banjak mengintai 

kedalam djendela#, maka akan nampaklah 

kepada sdr betapa lebih senangnja orang hidup 

dengan penerangannja sendiri, dan betapa 

lebih baiknja mereka sekarang dapat melin- 

Gungi matanja", 

Tjahaja baik tidak- 
lah mahal, asal sadja 
Tuan menggunakan 
lampu jang hemat 
dan dapat dipertjaja. 
Lampu? PHILIPS- 
lah jang hemat dan 
dapat dipertjaja. 

ena! baik 

  

   

  

(DELMAATSCHAPPI) REVIMIJ 

& - BANDUNG - SURABAJA - MEDAN - SEMARANG 

Ae ea lulu 
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Tetap keras " 
sampai sisanja 
Jang terachir! 

Buatan UNILEVER,   

T 

Layan, sa BE AA5.0 

Saja memakai 

Dengan sabun biasa pakaian 
| lekas kojak! Maksud hemar 

dengan pengeluaran uang itu 
. sebaliknja Njonja menderita 

lebih rugi, sebab pakaian lekas' 1G 
kojak karenanja. Ini berarti 

bukan menghemat! 5 

: sabun jang paling hemat untuk segala tiutiian! 

      

   
Tap | 

| " ) 

. Tjontohlah saja! Sebab 
menghemat bahan 

pakaian dan uang! 

   
   

  

   

  

    

      

     
     

    

Hemat dengan pakaian | 
anak sebab ditjutji dengan 

sabun Tjap Tangan! 

  

    

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja mentjurji dengan sabun 

1 Tjap Tangan, jang dapat diperrjaja! 
W Njonja akan merasa, betapa-halus 
| busahnja itu untuk segala tjurjian 

TNI jang kasar sampai kepada 
1 Xx jang halus 

Hun 
UD TN 
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Hiburan Masa. Nomor 
. “Istimewa 

Muat lagu? berirama Gambang, tjip- 
taan Oei Yok Siang isi 15 lagu a.l: 
Impian Semalam, Berdendang Sajang 
dil, 
Harga Rp. 3.50 ongkos kirim Rp-0.60 
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2 s 2 The English-Duteh-Indonesian & Indonesian-Duteh-English 
co 1 : 

BAM 2 
Untuk SEMARANG:   

   
THEATER « 

Phone : 245 

SOLO 

GOOD) 

  
baik dalam hal tahan laffa”maupun ketjepas 
/tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
..De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang” 
liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun'badan jang ham-. 
pir takan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggus 

c hannja dan, dapat - dipertjajainjas 

V(CER) vania orang berkendaraan de:j 

"ngan memakai ban GOODYEAR 

sdari pada lain merela 

EAR 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 

| Selandjutnja agen2 diseluruh Ind onesia. 

IX Mulai tg. 28 sampai dgn 30 Januari 1953 

J. Arthur Rank's 

87 Untung dim Djudi 

“eP Malang dim Tjinta ?” |. 
(THIRD TIME LUCKY) 
DGN — GLAYNIS JOHNS 

  

     

bg 
Mana 
Nae 3 
   x 

ANGGUNG 100, TIDAK 
    

ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— 

Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. 

HARGA 1 POT Rp. 50.— 

dengan Garansi, boleh datang di kami 
boleh berdamai. 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 

Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan 

Amiro Nol Wanita ig sakit keputihan 
Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir 
Amiro Salep. Sakit Aambeien komplit 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 

Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. 

— 

   
Ag Ye pir BINTANG AMPAT 

TER2IKIN OLEH TABIB AMIRODIN: 

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
PREMI Rp. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dar 
TJAP POTREK BINTANG AMPAT. tanggunc 
TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har 

ZONDER OPERATIE 3 
3 8. . 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) “orang «laki: 
pelu (impotensi), kurang shahwat dan 'ain-lain. Kalau minta baik 

punja rumah, ongkos2 

Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan. pandjang 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos Kirim Vrij, ! 
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     KI 

  

Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADjJA” 
Kalau pake setamanja 

ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- 
tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953, 

Amiro Sol. Obat: kuat lelaki je lemah Rp. 100. Rp. 50.- Rp.25.- 

Rp. 100.- Rp: 50.- Rp 25.- 
Rp. 50.- Rp.'25.- 
Rp. 20.- Rp,10.- 

Rp. 50.- 
" Rp. 10- 

Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA, ————— 
Kasim Dada Kp. Melaju 36 SEMARANG 

Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. 
Tabib Amirodin, Depan Ku sumojudan 95A SOLO. 

  

  

1 Jantuk (u. 17 th 
Aa an penasa 

Pronouncing Dictionary. RA, 

Inilah kamus tiga bahasa : Inggeris-Belanda-Indonesia & Indonesia- Belanda-Inggeris jang disusun modern, diterangkan edjaan suaranja memuat istilah2 sehari, penting bagai guru?, para Peladjar & sidang pembatja jang ingin memperdalam ilmunja dalam tiga bahasa tsb. Suatu buku formaat besar, tebal dan terdjilid.karton bagus setelah terbit ditetapkan a Rp. 27.50 dengan tambah ongkos kirim Rp. 2.— — Rp. 29.50 Tapi kalau pembatja atur pesanan per poswessel mu- lai sekarang hanja dihitung Rp. 20.— bebas ongkos dan diberi Ha- diah sebuah buku ,,Pilihan kita!” Kamus tersebut kini sedang ditje- 

maka lekas pesanlah pada: KANTOR PENERBIT S » 
Postbox 264, BANDUNG. »SERUNP”, 
  

| INI HARI DAN HARI BERIKUTNJA BERBARENG: 
.METROPOLE- | Na 
10-4,30-6.45 -9 | 10. 4307645900 | 

sRex” | Orion” 

: Cecil B. DeM 
4.30 - 6.45 9.00 

piece 

E HARI beri 
tarut - turut 

PENUH Ga 
N "3SESAK, M N 

pesanlah tem- - Mndncat ang Trncted an CbCil B OAMUKI » Cakar Mx INC « Sesvengtan On dansa | tamku Wo Iredor Mi #ramb « from Orgeaal 
pat PAGI2 YA ata Tesimenty a Marak Lamb and Viadura labetensay » tatag #00 Ih Rirtury di Samna and Oekiah 10 the Hatr Didin hedgan UI-tB 

Pesanlah tem- ) 
pat Pagi2: ) Orion/Metropole djam 10.—12. 
SS S—-———-—3a (Tidak terima per telefoon) 

Pn Uap INA Rp bsa ak an Untuk IL Rp 250 
ertundjukan Malam : Kias II, Re 

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

DjagalangBesok Malam Premiere 7.C0— .£00 (17 th) 

AR rat Hua Bunga Mawar Beratjun" 
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| Roy Rogers 8 | 

ROY ! COME BACK!    ENEN TRIGGER 
CAN'T CATEH 
A GHOSY HORSE!     

apel 

  

Ini malam penghab: ,,Tears of the Yangtse“ II (tamat) 
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SPOOK 1 
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/ HOW CAN I HELP 4 
ANYBOPY WHEN 
IM SCAREb 
STIFE MYSELE ? 

ran 

' | , 

NOPE, THAT'5 HUMAN4 
AND EVEN I CAN'T 
RUN AWAY FROM 
SOMEONE YELLIN/ 
LIKE THAT £ 

       
              

    

  

La 
  

  

Dibawah sinar bulan jg terang — 
Roy Rogers dengan kudanja luar). 
mentjoba mengedjar kuda jang 
adjaib tadi. ' 
"— Roy, kembalilah. Meski 
Trigger tidak akan dapat me- 
nangkap kuda hantu itu.     
    

Tolong - (tereakan dari 

— Hii. Ada hantu lagi. 

  

  
— Ah. Tidak, itu adalah ma- — Bagaimana saja dapat me 

nusia biasa. Anehnja saja tidak nolong, djika kaki saja sendiri 
dapat lari karena teriakan orang terpaku, dan tidak dapat ber- 
itu. gerak. 
— Tolong.   

  

tak dan terbitnja besuk tanggal 25 Maret 1953. Ditjetak tak banjak, | 

  
  

UNDANGAN. 

  

Dengan hormat, 

Hundjuk bertau, pada nanti tanggal 1 Februari 1953, hari 
Minggu, atau 18 Tjap-Djie-Gwee 2503 kami hendak merajaken hari 

nikahnja kami punja anak lelaki ka satu bernama: 

ONG SIONG ENG 
dengan 

OEI TJUN NIO 
Anak prempuan ka tiga darivTuan dan Njonja OEI BOEN 

TONG di Semarang. 
Ketemunja berdua penganten pala hari tersehut di atas djam 

10 pasi di Gedang CHUNG KUO KUO MIN TANG, Djalan 
Mataram No. 403, Semarang. 

Harap Tuan/Njonja/Nona dan selalian familie ampunja keda- 
tengan, terlebih dala kami menghaturkaa diperbanjak trima kasih. 

Kiongtjhioe dan Hormat, 

ONG KIEM TJO 
Tarut anna: : " dengan Njonja 
“DKG KIEM TIA dengan Njonja ONG SIONG ENG”. 
ONG SENG KAH » Tn 1 ONG SONG tg i 
TAN KOEN DJHAN js aa ONG TJOEI LIONG 
LAUW KIEM BING ” » 
TJIOE PAN HOEI 5 5 : 
Receptie: tt. tersebut djam 10.30 pagi. — 

Sumbangan berupa uang akan didermakan paiia ' 

KONG KAUW HWEE 50 pCt. ) 
HUA CHIAO CHUNG HSIAO HSUEH 50 pct. ) SEMARANG 
N.B. Lantaran tidak mengirimkan surat Undangan, sukalah pan- 

dang ini advertentie sebagai gantinja. 2 

    
    

  

      

Hari Tahun Baru Akan Tiba 
Alamat untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 
asing lagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja ditanggung 

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

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN! 
TOKO MAS SAM LIM 

AM HING JIN 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. 
ii 

KETANDAN 49, TILP. No. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN. 

  

  

—aeggg CITY CONCERN CINEMAS Naga 
  

Tinggal ini malam dan besok malam 
(u. 17th.) 

HAROLD WARENDER — AUNE VERNON 

Warning To 
Wantons'" 

Bjantik- Lah ata dan Sikap tjemburuan dari perempuan lawanja ! 

LUX 
9. — I— G— 
Tjeritera dari Ro- 

manja Gadis jang 

Menggemparkan ! 

Ini malam D.M-B. (v. 17 th) rand 
Gran: HUMPHREY BOGART 

. Bruce Bennett—J. Carrol Naish—Lloyd Bridges—dlm. 

SAHARA" 
Terus terkedjar oluh musuh. Pertempuran terus menerus! 
Keberanian” tida ada bandinganja! Heibat dan Gempar! 

INDRA 

Pasukan Tank kesasar di gurun ! 
Kehabisan aer dan makanan! 

  

Ini malam premiere” (a. 13 th.) 

  

GI gun John King — Jean Rogers : 
BERBARENG ,Ace Drummond 

ROXY BAGIAN KE II (TAMAT) 
115 —9.15 Penuh sensatie jang menggemparkan ! 

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

2—4.—09.—  Noach Beery Jr.-Dorothy Short 

»Call ri, Savage” 
PENUH SENSATIE! BAGIAN KEI. 

  

    Pertietakan Smg. No. 584/111/4A/718 

AM
P 

da
ng
 | 

aa
 

ia
 
“
b
a
h
.
 
a
h
 

s
e
i
 

 


