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Gambar dari sebuah. parade raksasa jang baru-baru ini diadakan 
. 1 kegembiraan peringatan genap 6 bulan 

Djenderal Naguib mengoper kekuasaan di Mesir. Pesta kegembi- 
raan tadi dilangsungkan 4 hari lamanja. 

di Cairo untuk merajakan 

Kegelisahan Timbul 
Di Pelbagai Negara 

Denetralisasi Taiwan Akan Mem- 
perluas Perang 

India Akan Menggiatkan Pembikinan Blok Ke III 

HARIAN? Inggeris di Temuse Diauh bari Selasa sada Binani ud 
0, Di : PPS peoakben sarnja diutjapkan dimuka Kongres akan dapat memperluas perang Korea 

njatakan, bahwa politik luar negeri 

tuk menembus djalan bun 

ke RRT dari dunia luar melalui 

epada Indo China. 

  

. Asing L 
Usul Rentjana Undang2- 

. nja Telah Siap 

Kementerian Perekonomian te 
lah menjelesaikan usul rentjana 
undang2 (wets-voorontwerp) jang 
mengatur tentang pemasukan mo 

Oleh Menteri Perekonomian, seba 
gai Menteri dari PNI, usul rentja 
na tersebut telah disampaikan ke 
pada Dewan Pimpinan PNI guna 
dimintakan pertimbangannja. Ha- 
ri Semen jang 'akan datang D.P. 
PNI akan mengambil keputusan 
tentang usul-rentjana itu, dan se 
sudahnja oleh Menteri Perekono 
mian akan diadjukannja kesidang 

Eisenhower jang garis be- | kabinet. 
ke daer tidak tentram lainnja di Tai : 
Hg "South China an sa ai Te ne terkemuka di Menurut sumber jang mengetz 
katakan, bahwa perintah Eisenhower untuk melepaskan Kana hui, usul-rentjana undang2 tsb. 
mosa banjak tidak disetudjui. Tiap tindakan in Pb aan Oe- | tidak sadja mengatur pemasukan 
perluas medan pertempuran di Timu Djauh tidak mendapat par an modal -asing jang akan terdjadi. 
jang baik” 3 pat. sambu tetapipun terutama ditudjukan ke 

Dan tidak alasan moril, me- 
ngapa pihak Kuomintang tak 
akan mengadakan penjerbuannja 
ke daratan Tiongkok, bila dike- 
hendakinja, tulis harian tadi. Tapi 
sjarat penting dalam pada itu 
jalah, bahwa mereka djangan 

langsung memperlibat PBB, ka- 
rena tekana Amerika. : 

Selandjutnja harian berpenga- 
ruh di Singapura ,,Straits Times” 
ig. menggambarkan sikap mem- 
peringatkan dari Inggeris mene- 
rangkan, bahwa  denetralisasi 
Taiwan oleh Eisenhower akan 
menimbulkan kegelisahan dimana 

sadja di Juar .Amerika,- ketjuali | 
di Taiwan. Dan penghapusan blo- 
kade terhadap Formosa itu di- 
pandang dari sudut militer akan 
sedikit sekali menguntungkan, 
sedang politis.akan banjak me- 
rugikan, demikian Straits Times. 

Kalangan Militer & Politik 

Perantjis djuga gelisah. 
Pengumuman presiden Eisen- 

hower tentang denetralisasi Tai- 
wah di Saigon disambut dengan 
rasa gelisah di kalangan militer 
dan politik Perantjis. 

Rasa gelisah itu dinjatakan da- 
lam reaksi mereka mengenai 
situasi Indo China tentang ke- 
mungkinan adanja serangan pa- 
sukan2 Chiang Kai Shek terhadap 
daratan Tiongkok dari mereka 
berpendapat, bahwa RRT dalam 
pada itu se-tidak2nja akan mem- 
perhebat bantuan materiilnja ke 
pada pasukan2 Vietminth dengar 
maksud untuk memperluas usa- 
ha2 perang Amerika disepandjang 
Suatu front jang seluas mungkin 
Sementara itu orang2 Tionghoa 

jang tinggal di Vietnam, merasz 
gelisah pula terhadap situasi da- 
gang dan menjatakan kekuati- 
rannja, mengenai kemungkinan 
“serangan RRT teriadap Hong- 
kong setiap waktu dan diperba- 
njaknja bantuan RRT kepada pa- 
sukan2 Vietminh jang akan mem 
perburuk keadaan ekonomi dan 
militer di Indo China. 2 
Tapi kalangan jang mengetahu' 
dalam pada itu menjatakar 
keraguannja, bahwa pasukan” 
Chiang Kai Shek akan dengan 
tjepat sanggup mengadakan se- 
rangannja setjara besar2an ter- 
hadap daratan Tiongkok. 

lindia hendak bentuk blok 
Arab-Asia? : 

Wartawan Afp, Serge De Gunz- 
burg, dari New Delhi hari Selasa 
kabarkan, bahwa kalangan resmi 
di New Delhi menjambut putusan 
Eisenhower untuk mendenetrali- 
sasi Formosa dengan sikap hati2 
dan agak gelisah. 

Kalangan tak resmi sementara 
itu memberikan reaksi lebih dje- | 
las dan kritis. Dinjatakan, bahwa 
walaupun Eisenhower memberi- 
kan kemerdekaan kepada Chiang 
Kai Shek untuk menjerang da- 
ratan . Tiongkok, kiranja masih 
diragukan sikap” Amerika untuk 
membiarkan kemungkinan sera-   

ngan pihak RRT terhadap Tai- 
wan. Karenanja, kata kalangan | 
tsb. putusan Eisenhower itu tak 
hanja 

seperti sebelum petjah perang 
Korea, dimana bangsa Tionghoa 
Gibiarkan untuk menjeselesaikan 
masalah mereka sendiri. Orang2 
di New Delhi masih sangat me-| 

apakah Chiang Kail 
Shek mempunjai tjukup kekuatan | 
ragukan, 

untuk menjerang daratan Tiong- 
kok, apalagi untuk mengadakan 
penjerbuan. Walaupun demikian 
kata kalangan tadi, keadaan jg. 
baru ditimbulkan itu mengindung 
bahaja. EN 

Dalam keadaan seperti itu da- 
pat dilihat sebelumnja, bahwa 
Infia akan tekankan pada kene- 
tralan dalam politik luar negeri- 
nja dan selandjutnja mempersiat 
usahanja untuk membentuk ks- 
kuatan internasional ke-3 berda- 
sarkan blok Arab-Asia, 

Demikian kalangan tsb. (me- 
ngenai reaksi? Te aa negeri 

halaman 3). Isiynja, harap liha 

    

mengembalikan keadaan | 

|diam 10.00 sampai djam 13.00, di- 

  

pada pemasukan modal asing jg 
sudah terdjadi, jang besarnja di 
Indonesia Lk. 4 miljard rupiah. 
tertanam dalam pelbagai lapang 
usaha, jakni dari lapang perkebu 
nan, pertambangan, perindustri- 
n, perhubungan sampai pada la 

pang perdagangan. 

Penghapusan Yalta 
Terlambat 

| Komentar Pihak Djepany   
Kalangan kementerian luar ne 

geri Djepang hari Selasa katakan, 
bahwa keputusan presiden Eisen 
hower. untuk membatalkan per- 
djandjian rahasia di Yalta, telah 

Maksud inti daripada .rentjanz 
tsb. selain menetapkan  sjarat? 
baru bagi penanaman modal asin: 
dipelbagai “lapangan tsb., pur 

y membuka  kemungkinan2 lapa. 
ngan baru bagi modal nasiona 
dengan kemungkinan menutup s: 

5 Kusila bamlasarkos SU lapangan usaha bagi msi 
arang &. Te asing. Sumber berita tsb. “belum” 

egg sung ar cast ya diggnnga i bersedia memberikan keterangar 
$ “3 Se : 'keterangan jg konkrit mengery 
Perdjandjian rahasia tadi me sjarat2 tersebut. 

ngenai keputusan Rusia untuk 
menjatakan perang dengan Dje' Kabarnja Menteri Perekonom 
pang setelah Djerman Hitler me an mengharapkan supaja usul res 
nakluk dengan sjarat antaranja tjananja itu setelah mendapat pe 
bulau2 Kurile diserahkan kepada setudjuan kabinet dapat disampa 
Sovjet Uni dan bagian selatan pu kan kepada Parlemen pada achi: 
'au Sakhalin dikembalikan kepa- bulan ini atau permulaan bula 
danja. (Antara—UP) depan. # 

Churchill Tak Djandji 
Ataupun - Memberi Persetudjuan Mengenai Nia! 
Serangan" Serbuan Pasukan Taiwan Didaratar 

Tiongkok 

  

London, bahwa ia tidak ada memberikan djandji ataupun persetu- 
djuan berhubung dengan rantjangan serangan jang akan dilakukan 
oleh tentara Tiongkok Nasionalis di Taiwan kedaratan Tiongkok, 
ketika ia baru2 ini mengadakan pembitjaraan dengan presiden Ei- 
senhower di New York. Churchill sedianja tidak bersedia untuk 
memberikan keterangan itu, tetapi atas permintaan dan desakan 
anggoff2 oposisi dari partai Labour ia achirnja berbitjara djuga. 

: PA "Dari Washington . selandjutnj:. 
on 33 dikabarkan, - bahwa  laksaman: 

Obra l Tawa FAN | Radford. komandan angkatar 
laut Amerika di Pasifik, setelal 
mengadakan konperensi dengar 
presiden Eisenhower hari Sener 
di Gedung Putih menerangkan 
bahwa ia tidak pertjaja Tiongkok 
Nasionalis dalam waktu singka 
mengadakan serangan umum ks 
daratan Tiongkok. 

Radford memberikan ketera- 
ngan itu setelah ia berunding sel: 
ma 35 menit “dengan  presider 
Eisenhower. 

Radford tidak mau  menerang 
kan lebih Jandjut tentang soal2 
jang diperbintjangkannja dengan 
Eisenhower. 

Angk..laut Tiongkok 
Nasionalis, 

. Hari Senen didapat kabar di 
Tokio, bahwa satuan2 angkatan 
laut Tiongkok Nasionalis akan te 
:tap mengadakan patroli diselat 

Tawaran Utk Memaka 
Pasukan Taiwan Di-Ko- 

rea Masih Tetep. 
& Berlaku 

DUTA BESAR Taiwan di 
Washington, Wellington Koo, hari 
Senen menjatakan kegembiraan 
nja atas keputusan ..EKisenhower 
membatalkan netralisasi “Taiwan. | 
Kepada pers Koo selandjutnja me 

njatakan, bahwa penawaran peme 
rintahnja untuk mengirim  pasu-, 
kan ke Korca kini djuga. . masih 
tetap beralku. 

Berhubungan dengan ini, AFP 
selandjutnja beritakan: dari Seoul, 

kalangan2 resmi Korea Selatan | 
mengatakan hari Senen bahwa ke 

nutusan Eisenhower mendentctrali 
'sasi Taiwan berarti memberi kej Taiwan, apabila armada Amerika 

'merdekaan kepada Taiwan untuk (ke-7 ditarik dari perairan tsb. 
melakukan serangan2 terhadap| Harian ,.Mainichi”' mengutip   Rat keterangan wakil laksamana Ti- 
BN ». tengkok “Nasionalis, - Ma - Chin 

Kalangan tsb. dapat menjetu : Chuang, bahwa armada Tiongkok 
Idjui denyin itu, tetapi mereka Nasionalis kini berpatroli diper- 
menjatakan  berkeberatan bagi' airan Taiwan dan mengharap pe 
'ikut bertempurnja pasukan2 Tai- aa patroli itu akan dipertahan 

5 an terus. « .peh di Korea. 

Sandab. Downloakih 
Blokkade Pantai RRT 
Spekulasi Tentang Tindakan Lebih | Djanh Dar 
kin ialah didjalankannja blokade laut terhadz $ 
wan U.P. di Washington maksud blokade laut itu ialah untuk men- 
tjegah pengiriman bahan? perang jang penting jang kini mengalir 

Pem keapukatk Modal 

dal 'asing di Indonesia (investasi). 

” PERDANA MENTERI Churchill hari Senin menerangkan di' 

      

     

  

si 
   

ralisa 

Ke Ta 

p RRT. Menurut warta- 

laut? terbuka. Dikatakan oleh kala- 
ngan? di Washingtan, bahwa blokade laut terhadap RRT ialah salah 
satu dari rangkaian tindakan? jang diwaktu jang lalu telah dipertim 
bangkan oleh Eisenhower dan penasehat?nja untuk mempersulit ke 
dudukan RRT dalam perang Korea dan menghentikan bantuan RRT 

Kalangan2 di Washington dalam 
pada itu mengemukakan, bahwa 
sidee” tentang suatu blokade laut 
terhadap RRT sudah pasti akan 
'ditentang dengan keras oleh Ing- 
gris, dengan alasan bahwa tinda- 

kan demikian itu akan menghan- 
tjurkan koloninja di Hongkong dan 
mematikan sebagian besar dari per 
dagangannja di Timur Djauh. 
“Selandjutnja negara? “sekutu 

Amerika lainnja mungkin akan me 

itu, tidak hanja karena alasan? 
perdagangan, melainkan berdasar- 
kan pada teori bahwa suatu bloka 
de terhadap RRT, sekalipun teknis 
dianggap bukan suatu tindakan pe 
rang, mungkin dapat diartikan sc 

hanan RRT — Sovjet, dan dengan 
demikian dapat mendjadi permula 

an dari suatu pertikaian dunia ba 
ru 
Walaupun demikian, kemungki- 

nan tentang akan didjalankannjz 

blokade terhadap pantai2 RRT di- 
waktu2 jang lalu telah diperkuat 
oleh keterangan sumber2 Kongre: 

Ii Amerika serta djenderal Omar 
Bradley, jang kedua2nja telak 
memberi ramalan2 jang benar me 
ngenai ,/denetralisasi” pulau Tai- 
wan oleh'Amerika sekarang ini. 

Reaksi2 mengenai dene- 
tralisasi Taiwan. 

Putusan Eisenhower untuk men- 

djalan menarik mundur armada 
xe-7 Amerika dari Selat Taiwan se 

mentara itu masih menimbulkan 
banjak reaksi dari pelbagai ibuko 

ta di Asia. 
Senator Claro Recto dari partai 

oposisi Macionalista Philipina pa- 
ia hari Selasa menjatakan di Ma- 
nila, bahwa penarikan mundur ar- 
mada ke-7, Amerika dari perairan 
Taiwan membenarkan adanja poli 
tik Amerika jg bertudjuan ,,meng: 

sama bangsa- Asia”. Senator Recto 
jang terkenal sebagai ahli politik 
luar negeri dari partainja meng- 

anggap tindakan ,denetralisasi” 
Taiwan itu mengandung antjaman 

jang besar terhadap keamanan Phi 
lipina. 

Dikemukakannja, bahwa dengan 
tindakan denetralisasi ini pasu- 
kan2 RRT tidak hanja dapat me- 
njerbu Taiwan, tetapi dapat me- 
njerang pula Philipina jang djauk 
hja tiga djam penerbangan dari da 
ratan Tiongkok. j 

Di Tokio harian Djepang jang 

besar ,,Asahi” dalam tadjukrentja 
nanja menjatakan, bahwa putusar 
Eisenhower untuk melepaskan pol: 
tik netralisasi Taiwan itu berarti 

'bahwa masalah Korea sekarang ti: 

dak lagi dapat dibatasi di Koree 
sadja, melainkan harus dipandang 
bersamaan dengan masalah2 Tai- 
wan, Indo China dan Malaya. Dji- 
ka memang ini jang dikehendaki 
oleh Eisenhower, kata ,,Asahi”, ma 
ka penjelesaian umum masalah? 
ini nantinja akan terbukti lebih 

sulit lagi. (Antara). 

Sumber Keka- 
. . 

jaan Alam Kita 
Mangan Digunakan Utk 

Peperangan : 
DEWAN PIMPINAN Pusat 

Persatuan Bekas Pedjoang Ber- 
Sendjata seluruh Indonesia telah 
menjiarkan surat terbuka ditudju- 
kan kepada delegasi Indonesia 
pada sidang ECAFE di Bandung. 

Menurut surat terbuka tersebut 
jang disampaikan kepada pers, 
kepada delegasi Indonesia pada 
Ecafe diserukan agar ,.senantiasa 
mendjundjung tinggi tradisi baik 
patriot2 Indonesia dalam perang 
“kemerdekaan melawan agressi ko 
|lonial Belanda untuk tetap mem- 
| pertahankan semua sumber keka- 
jaan alam Indonesia untuk kemak 
Ta bangsa dan rakjat Indone 
sia.” 

| Selain itu organisasi tersebut pur 
mengharapkan agar delegasi Indo- 
nesia memperdjuangkan segera  di- 

  

  

nentang pula tindakan demikiar | 

  

   
   

      

       

   

     

KALANGAN? MILITER dan Kongres Amerika pada hari Selasa 
menjatakan, bahwa langkah berikutnja dari rentjana Eisenhower un- 

tu dalam perang Korea dewasa ini mung- | 

bagai mengenai perdjandjian pertz | 

denetralisir pulau Taiwan dengan? 

adu-domba bangsa Asia dengan sej: 

  
      

TAHUN KE VII No. 288. 
1 

  

  

| Tak Akan 
  

1 Rombongan penari2 Bali kita, dimana-mana mendapat sambutan 
jang hangat. Djuga di Roma, Italia, para penari kita mendapat 

«sambutan jang sangat enthousiast. Pada gambar: Penari Ni Gusti 
! Raka, sehabis pertundjukan di Roma, oleh duta Sukardio Wirjo- 

pranoto diperkenalkan kepada Presiden Italia Luigi Enaudi (kiri 
berserta isterinja Donna Ida. 
  

1500 -Korban 
Dju mlah Korban Jg Telah Diketahui 

| Akibat Bandjir Di Nederland 
Beribu-Ribu Ternak Mati 

| LEBIH DARI 1.500 orang diduga telah tewas dalam bentjana ban 
Gjir jang menimpa Nederland sedjak beberapa hari ini, demikian me 
nurut angka2 tidak resmi jang diumumkan di Den Haag pada hari 
Selasa Perdana menteri Belanda Willem Drees dalam keterangannja 

dimuka parlemen pada hari Selasa menjatakan, bahwa jang diketa- 

hui dengan pasti jalah bahwa 627 orang telah tewas sebagai korban? 
bandjir, tetapi ia menambahkan bhw djumlah ini akan bertambah dgn 

erapa ratus lagi djika daftar? korban jang lengkap nanti telah di 
- pulkan. 

3 

PM Drees selandjutnja menerang 
can, bahwa ribuan ternak telah ma 

, sedangkan besarnja kerusakan2 
dan kerugian hingga sekarang be 
lum dapat ditaksir karena luasnja 
Menurut Drees sedikitanja 50.000 

ng penduduk Belanda harus di 
:sikan ketempat2” tinggal baru. 

Pembesar2 pemerintah Belanda 
dalam pada itu menjatakan kecha- 
watiran mereka, bahwa sekalipun 
pekerdjaan2 pertolongan dilakukan 
dengan tjepat, namun angka2 kor- 
ban mungkin akan naik lagi dise- 

babkan mereka jang tewas karena 
kedinginan. Dikatakan bhw djum- 

lah korban jang pasti tidak mung 
kin diketahui untuk 8 hingga 10 
hari ini, sebelum semua kota2 jang 
terkena mengirimkan daftar2 me- 
reka jang lengkap. Dikemukakan 

bahwa bentjana bandjir ini adalah 
lebih besar daripada jang diduga 

semula. Sementara taksiran2 tidak 
resmi djumlah tanah tanaman jg 

sekarang tergenang air dari laut lu 
asnja sudah lebih dari 200.000 hek 
tare. A Hi 

Pertolongan dari pasukan2 
Serikat. / 

Sementara itu pesawat2 Ame- 
rika mulai mendjatuhkan pera- 
hu2 penolongan karet ditengah: 
daerah2 jang tertimpa bandjir. 
Dua kompi kesatuan truck am- 
phibi Amerika dengan tjepat me- 
nudju dari Djerman Barat keba- 
gian selatan Nederland dengan 
membawa. ratusan ribu karung? 
pasir dan- perlengkapan2- lainnja | 
untuk menahan  dahsjatnja air. 
Pasukan? Canada dan Inggeris | 
djuga memasuki Nederland dari | 
Djerman Barat. untuk membantu 
memperbaiki tanggul2. Dua ba- 
taljon pasukan2 genie Amerika 
sementara itu telah bergerak pu- 
la kedaerah2 jang tertimpa ben- 
tjanas Ta 

Pekerdjaan2 pertolongan djuga 
dilakukan ' derigan pesawat2 heli- 
kopter jang dikirim dari Djerman 
Barat dan dari Inggeris. 

Pada malam. Selasa “seruan? 
untuk pertolongan telah diterima 

dari beberapa kota dan “dusun2 
lagi ig. kini terantjam oleh. ban- 
djir karena terdjadi -kerusakan2 
lagi dalam tanggul2. Salah satu 
kota jang. kini paling terantjam 
ialah kota: Zierikzee jang mem- 
punjai penduduk 10.000 orang 
dipulau Schouwen. Djuga, dipulau 
Tholen, dibagian utara Zeeland, 

keadaan kabarnja kini bertambah 
berbahaja. (Antara). 

bukanja lapangan2 pekerdjaan jang ka, sesuai dengan azas2 piagam per- 
dapat menolong segenap bekas 

djoang bersendjata diseluruh 
nesia. 

Delegasi Indonesia djuga diminta 
supaja memperdjoangkan ,.tidak Ji- 
pakainja sumber2 kekajaan alam In- 

- donesia untuk persiapan perang du- 
nia baru serta untuk perlandjutan 

“ perang2 kolonial dan intervensi ne- 

pe- 
Indo- 

damaian dan 
Bangsa2”. 3 

Dalam surat terbuka itu djuga di 
sebutkan,. bahwa bekas pedjoang 
bersendjata dan rakjat ibaniak iang 
bersatu dajam perang kemerdekaan 

melawan Belanda sekarang tidak 
turut berhak lagi atas milik2 Repu- 
blik Indonesia jang sah jang tela" 

piagam Perserikatan 

gara2 asing dibenua2 Asia dan Afri-dipertahankan oleh mereka itu. 

  

4 . wi ti 

Chiang Siapkan 
(KP 3 Pendaratan 

Jg Ditadju 4 Propinsi Di 
Tenggara Tiongkok 

CH (KAI SHEK kini sedang 
mempertimbangkan untuk mendja 
lankan operasinja di daratan Ti- 
ongkek dalam waktu dekat jad, de 

mikian menurut kalangan militer 

di Tokio hari Selasa. 

Tapi kalangan tsb verpendapat, 
bahwa pemerintah Chiang Kai 
Shek dalam pada itu tak akan ber 
maksud mengadakan operasinja se 
belah Utara dari garis paralel 30” 

jang melintasi bagian Selatar 
Shanghai. Menurut kalangan tadi 
rentjana Chiang terbatas utk. 4 pro 

pinsi bagian Tenggara Tiongkok. 

(Antara). : 

  

Edisi SORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR     

Perbesar Kemungkinan 

Selasa, bahwa ia tidak pertjaja 

Shek akan memperbesar bahaja 
Dikatakan, bahwa bahaja akan 

Sasikan Taiwan. 

Eden Perotes 
Tindakan Denetralisasi 
Taiwan Tidak Bidjaksana 
MENTERI LUAR negeri Inggeris, 

Anthony Eden, dalam madjelis. ren- 
cah hari Selasa mengumumkan, bhw 

inggeris telah menjampaikan protes 
kepada Amerika Serekat thd. putu- 
san Eisenhower jang membolehkan 
pasukan Chiang Kai Shek untuk 
menjerang daratan Tiongkok. 
Dalam statementnja mengenai For- 

mesa Eden menjatakan kekuatiran 
Inggeris, bahwa move jang di- 
uwumkan oleh presiden Eisenhower 

dimuka Kongres hari Semen politis 
fidak bidjaksana. : 
pemerintah Inggeris, kata Eden 

celah lebih dahulu diberitahukan 
zentang putusan jang demikian 
itu oleh pemerintah Amerika dan 
dengan segera Inggeris membe- 
ritahukan tentang kegelisahannja 
mengenai putusan tsb. jang di- 
kuatirkan, akan menimbulkan 
reaksi2 politik jang merugikan 

dengan tak memberi keuntungan 
dalam lapangan militer, Dan si- 

  

kap Inggeris kini masih terus 
demikian, kata Eden. 

Netralisasi Taiwan, sebelum 

RRT mengadakan intervensi di 
Korea adalah politik bertindak 
unilateral, terhadap mana peme- 
rintah Inggeris tak ada hubu- 

ngannja, kata Eden.Dan tindakan 
Eisenhower itu, kata Eden achir- 

nja, adalah akibat putusan uni- 
lateral dari pemerintah . baru 
Amerika . untuk  meng-amendir 
putusan unilateral jang telah di- 

ambil oleh pemerintah Amerika 
jang sebelumnja. (Antara). 

Satu-Bulan Utk 
.520to ' Kutjing”   Pengadilan "Negeri: Surabaja: Sela- 

sa pagi telah mendjatuhkan  hiuku- 
man 1 bulan. sesuai dengan permin- 

taan djaksa kepada N.. alias 'B: jang 
beberapa: hari jang lalu telah" di- 
tangkap “polisi “ karena “ kedapatan 
mentjampuri soto sapi jang “didjual- 
nja dengan daging kutjing. 2 

Ia mengakui mentjampuri -sotonja 
dengan daging kutjing dan daging 
kambing, “dan mengakui pula, “bah- 
wa pembeli2nja tidak diberi tahu 
olehnja akan tjampuran itu. 

  

WMC Menghadapi 
Krisis Peluru" 

Dulu Ada Fihak Tertentu Jg Memberi 
Peluru-Beberapa 

gerakan MMC wartawan ,,Suara 
“bahwa dewasa ini memang persendjataan 

. dah sangat berkurang: terutama 
yangan peluru. Jang lazim kini anggauta2 MMC 

Code Grombolan 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 

DARI SEORANG jang banjak mengetahui masalah2 sekitar 
Merdeka” mendapat keterangan, 

gerombolan MMC su- 
mereka sangat menghadapi keku- 

untuk tiap 
karabijn hanja membawa paling banjak 20 butir peluru. ,,Krisis pe- 
luru” dewasa ini bagi fihak MMC benar2 terasa, karena berbeda 
dengan dulu, diwaktu mana ada ,,fihak2 tertentu” jang mau men- 
djual peluru kepada grombolan 
nah sampai kedjadian ,,ada fihak tertentu” 

MMC ini. Dikabarkan dulu per- 
berani melever peluru 

bimpai 2 ton bagi MMC. Untung orang jang berbuat tjurang de- 
mikian ini telah dapat dibekuk batang lehernja dan kini sudah 
menggeram dalam pendjara untuk memperhitungkan kesalahan2nja. 

Pun surat perintah grombolan jg. 
diketemukan oleh jg. berwadjih de- 
kat Pringsurat (Temanggung) baru? 
ini sebenarnja adalah dengan mak- 
sud untuk mentjari tambahan sen- 
djata bagi MMC. Sebagaimana per- 
nah kita kabarkan, surat tersebut di- 
tanda-tangani oleh Cdt. S. Urip de- 
ngan stempel merah ditengah-tengah 
bintang dengan diberi angka 17. Su- 
rat perintah tersebut berbunji sbb.: 

»Supaja pasukan lekas sampai di 
Sumbing Selatan 447X01 dirumah- 
nja S.I. dengan membawa bekal dan 
mendjalankan  kewadjiban — dalam 
perdjalanan ke Djawa Barat. Di 
Djawa Barat pemerintah sedang me- 
ngadakan pembersihan Darul  Is- 
lam, kesempatan itu dapat dipergu- 
nakan untuk turut membersihkan”. 
Surat perintah tersebut adalah dari 
komandan pasukan jang dinamakan 
»Pasukan Pembela Kemerdekaan 17 
Agustus 1945 No. S. 33/K. Dien. 
Sudirman”. Perintah ini dimaksud- 

  

Kabinet kemaren telah 

kan sidangnja jang berlangs 
mengada- 'rantjangkan peraturan 
ung dari gas dan organisasi Kantor 

Statistik. 

tentang tu- 
Pusat 

mana telah dibitjarakan beberapa: 

soal administratip dan soal keaman-, 

an dalam negeri. 

Mengenai soal keamanan — dalam 
negeri. diterangkan oleh Ruslan Ab- 

didalam Dalam membitjiarakan soal2 rou- nerangart sidatig kabinet 
tine, kabinet antara lainnja telah me- tersebut, bahwa soal ini telah ditin- 

mutuskan 
panitya negara, 

untuk membentuk dua djau setjara keseluruhan berdasarkan 
jaitu satu untuk me- kepada keterangan P.M. dalam ke-   pemerintah pada DPR rantjangkan peraturan “protokol dan terangan 

serta lambang baru2 ini. 

Setelah 
pemakaian bendera 

negara dan jang lainnja “untuk me- mendengarkan  laporan2 

-
 

    

.dulgani jang mewakili Menteri Pe- | 

Tita demikian Ruslan Abdulgani hak2 jang hendak memantjing dia diselesaikan 
selandjutnja, mengenai soal keaman- keruh. 

jan ini kita tidak boleh optimistis te- 
tani pesimisme akan 

“pula mempengaruhi djiwa kita. 

Kalau pada beberapa daerah tam- 
paknja ada pergolakan kriminaliteit, 
rupanja ialah karena adanja sedikit 
perobahan taktik dari kaum grora- 
bolan2 sebagai akibat dari tindakan? 
jang telah diambil pemerintah  di- 
aa achir ini dan disana-sini di 

tidak boleh lagi bahwa oleh pemerinteh 

tjampuri pula oleh tindakan dari fi- | 

  

Atas  pertanjaan,  diterangkannia 

tidak 
akan dibangunkan sesuatu badan 
baru untuk urusan keamanan isi. 
melainkan pemerintah akan  lebis 
banjak mengisi koordinasi jang se. 
karang dengan tindakan2 jang lebih 
rieel dan intensif. Usaha2 ini akan 
didjalankan terus dengan alat2 ku- 
kuasaan jang sekarang ini, ' sesusi 
dengan pendirian pemerintah  bah- 

Djangan Optimis Atau Pessimis Mengenai Keamanan 
setjara militer 1 

djuga setjara politis dan sosial-eke- 
nomis.. Demikian djurubitjara kabi- 
net tersebut, jang menambahkan 
lagi bahwa didalam penjelesaiun 
soal keamanan setjara sosial-ekone- 
mis itu telah terdapat tanda2 per 
baikan dalam keadaan — persediaan 
beras bagi rakit. 

Seterusnja — diterangkannja — put: 
bahwa menurut laporan2 jang telah 
masuk soal 17 Oktober tidak ads 
mempengaruhi soal keamanan da: 

wa keamanan ini tidak hanja haruslam negeri dewasa ini. (Antara). 

Lembaga Kebudayaan Indonesia 
uan. Bataraarch ansateahan | 
yan Kunsten en Watenichomean 
  

  

tetapi | 

iMMC dewasa ini ditaksir 

  

.nrambul” 
gerakan pembersihan jang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap . gerakan? 
D.I: bukan untuk membantu, tetapi 

kan untuk ikut 

djustru untuk mentjari tambahan 
sendjata bagi gerakan MMC sendiri. 
Tindakan demikian djelas menun- 
djukkan adanja ,.krisis sendjata” di 

ikalangan MMC, sebab bila tak de- 
| mikian, mustahil mereka sampai rnie- 
ngambil risiko jang begitu bes 

| pun ini adalah suatu putusan terachir 
guna mentjari sendjata, sebab dja'an 
lain sudah tak ada. Dengan tjara beli 

| dari fihak tertentu” seperti dulu 
ikini sudah tak mungkin mereka Ta- 
kukan. 

   

  

Mengenai kekuatan  grombolan 
ada Kti- 

rang lebih 3 kompi (450 orang) de- 
ngan persendjataan. 60- persen. . Ka- 
lau dulu mereka ada djuga mempu- 
njai sendjata2 mortier, kini mereka 
hanja bersendjata ringan sadja. Me- 

' Peperangan Den RRT 
Komentar Bradley Atas Denetrali- 

sasi Taiwan i 
' Pemakaian Bom Atom Di Korea Serantiasa Dim 

. Pertimbangan : 

DJENDERAL OMAR N. BRADLEY, ketua gabungan kepa- 
la2 staf angkatan perang Amerika Serikat, menjatakan pada malam 

bahwa keputusan presiden Eisen 
hower untuk memberi kebebasan kepada pasukan2 Chiang Kai 

petjahnja perang dengan R.R.T. 
terdjadinja tembak-menembak an 

tara kapal2 perang Amerika Serikat dan kapal2 perang RRT apa 
bila pasukan Chiang Kai Shek menjerang Tiongkok Darat memang 
ada, akan- tetapi bahaja jang demikian sudah senantiasa ada se 
djak Armada ke-VII Amerika Serikat ditugaskan untuk menetrali 

Bradley selandjutnja mengemuka- 
kan, bahwa serangan2 pasukan2 
Chiang Kai Shek terhadap daratan 
Tiongkok ,,tentu” akan memaksa pi 
hak RRT untuk menarik sebagian 
dari pasukan2nja dari medan per- 
tempuran . Korea guna memperta- 
hankan daerah pantai js berhadapan 

letaknja — dengan pulau Taiwan. 
Bradley kemudian menjatakan. dzh 
wa ia adalah sependapat dengan ':k 
samana Arthur Radford, kom na 
armada Amerika Serikat di Pasif ', 
bahwa serangan setjara besar-h2s - 
ran oleh pasukan? Chiang Kai Shok 
terhadap Tiongkok Darat tentu i- 
dak mungkin dilakukan dalam wak 
tu jg singkat. 

Tak mampu tanpa 
bantua-. 

Atas pertanjaan, Bradley mene- 
rangkan, bahwa politik baru dari pe 
merintah  Eisenhower tidak perlu 
mengandung arti, bahwa  Amerila 
Serikat harus merobah politiknja tr 
hadap Chiang Kai Shek ig seha- 
rang ini, jaitu memberikan bantuan 
terbatas kepada Taipeh. Akan teta- 
pi dalam pada itu Bradley berpenia 
pat, bahwa Chiang tidak akan mam 
pu mendjalankan serangan  setjara 
besar-besaran terhadap RRT tanpa 

mendapat bantuan ig lebih besar. 
Ketika ditanja, apakah Amerika 

Serikat akan menolong pasukan2 
Chiang Kai Shek apabila mereka 
mendapat kesulitan dalam operasi2- 

nja di Tiongkok, Bradley mendja- 
wab, bahwa soal jg sangat penting 
ini adalah bukan soal militer. Ka- 
lau bagi saja sendiri, “saja tidak 
menghendaki kekuatan militer kita 
terlalu banjak terikat di Tiongkok. 

Pernjataan Bradley ini adalah se- 

suai dengan keterangannja “ dimuka 
panitia senat mengenai soal peme- 
tjatan djenderal Douglas MacAr- 
thur selaku komandan pasukan2 
Amerika Serikat di Timur Djauh du 

Tiongkok akan merupakan ,,suatu 
peperangan jg salah, ditempat jg sa 
lah, pada saat jg salah dan dengan 
musuh. jg keliru pula.” 

Sovjet belum suka ber 
perang. 

Selandjutnja Bradiey menjata 
kan keraguannja, bahwa Sovjet 
sudah menghendaki perang. seka 
rang. Ia berpendapat, bahwa Sov 
jet tidak 'akan memulai suatu pe 
perangan sebelum. jakin, bahwa 
mereka akan menang. Dan saja 
tidak pertjaja, bahwa mereka te 
lah mempunjai kejakinan jang de 
mikian itu, demikian Bradley. 

Atas pertanjaan, ia menerang- 
Kain, bahwa pemakaian bom atom 
di Korea masih senantiasa dalam 
pertimbangan, akan tetapi pada 
saat ini belum  tertjapai sesuatu 
ketentuan mengenai soal tsb.   

) 
dalam 

. sbunga padi” 

Bradley tidak jakin, bahwa pasu- 
kan2 Korea Selatan akansdapat di- 
perbesar sedemikian rupa, sehingga 
tjukup kuat untuk membolehkan pa 
'sukan2 Amerika ditarik dari Kerza, 
diustru: pada saat peperangan se- 
dang dalam tingkat ig membahaia- 
kan. Dalam pada itu ia membenar- 
kan, bahwa pasukan2 Amerika Ser: 
kat dapat dikurangi dengan enam 
bahkan pasukan2” Korea Selatan 1g 
mentjukupi kebutuhan. 

Achirnja ia menerangkan, hahwa 
menurut laporan2 dari djawatan ra 
hasia, orang2 di Manckuria kini se- 
dang sibuk membencsun “anokateh 

udara RRT setjara  besar-hesaran. 
Menurut perhitungannia, RRT kini 

mempunjai kira2 2.300 bueh pesa- 
wat terbang, kira2 1490 buah dian- 
tarania adalah pesawat2 iet, dan ki- 
ra2 190 buah jet penbom ringan 
bermotor dua. 

reka sudah tak punja 
tier lagi. 

Berbeda dengan gerakan D.I.. se- 
benarnja . ,,brain” pimpinan. MMC 
tak berada di daerah MMC sendiri, 
tetapi. ada diluar. Jang berada di- 
daerah MMC hanja pasukan? jang 
bergerak sadja.  Ihi terbukti dalam 
penyusunan ,,surat2 dokumen” 

peluru2 mor- 

Han sur jang 
tak begitu radjin dan rapi seperti 
teks2 dokumen jang dibuat oleh 
D.I. jang susunannja benar2 menj'e- 
rupa. tjara pembuatan dokumen? 
tentara, 

Dulu. memang “anggauta2 MMC 
(atau jang mereka sebut |,Persatuan 
Korban Rasionalisasi” memang se!a- 
lu membawa kartu tanda anggauta 
mereka, tetapi kini banjak jang tak 
berani terang?an membekal surat 
ini. Kalau sedang lakukan gerakan, 
biasanja mereka memakai ..Tanda 
pangkat” mereka pasang pada pitii 
mereka, berupa insigne dari perak 

dengan tulisan PKR 
ditengah2 (lihat gambar). 

Sebagai tanda perkenalan, kalau 
ketemu mereka saling memberi sa- 
lam tangan kiri jang mereka ang 
kat: pun mereka sering saling mem- 
beri tanda. dengan lampu? battery 
(kalau malam) atau dengan katja 
tpengilon) kalau siang, Dua tokoh 
terpenting jang memegang pimpinan 
Walam gerakan MMC ada disebut? 
nama Sumardjo Djenggot untuk 
daerah jang mereka sebut ,,Kulon 
ndalan” (daerah Suruh) dan Multa- 
jat untuk daerah ,,Wetan ndalan” 
(daerah Ngampel). 
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Lapangan Commoditics 
2 3 ea 3 na - Men ke 

  

      
Sean tai dasag 

  

     

a undang? mengenai pemasukan modal 
tentunja dalam pokoknja akan 
sedemikian rupa hingga tidak 

m hal ini dapat diraba akan di ke- 
| mendjaga, djanganlah dengan 

n modal serta usaha nasional 
sendiri akan terhambat oleh sainga dal asing tadi. : . 

# Baiklah berhubungan dengan mulai berkembangnja. mo- 
. dal dan usaha nasional itu, dikemukakan disini betapalah sebenarnja be- 

ratnja konkurensi dari pengusaha2 kita, terutama pengusaha2 ketjil jg 
bergerak dalam lapangan ,,commodities” sebagai warung pendjual 
rokok, bahan makanan, tukang tjukur, dll. jang dideritanja dari 
pihak modal dan usaha asing. Bangsa kita seumumnja, “dalam usaha jg 
bagaimanapun ketjilnja, tetap t | kepodjok jg sulit oleh desakan 
modal serta usaha asing. Jg demikian tadi, bukannja bangsa kita kurang 
radjin, atau kalah ,,wekel” dalam usahanja bila dibanding dengan orang 
asing. Bukan, kekalahan bangsa kita dalam usahanja melulu, karena ku- 
rang pengalaman, kurang modal, kurang ,,know-how” jg kesemuanja itu 
disebabkan karena Degan Mana Kn sudah berpuluh-puluh tahun ke- 
tinggalan dalam lapangan u ig : Pa ma im itu harus segera lenjap! Pengusaha 

odities” tadi, harus di-nivelleer ke- 
: Keadaan - 3 

ita, terutama dalam lapangan ,,commo : 
e at mungki: in bisa- mendapat pengalaman 

up dan sendirinja bisa mentjapai taraf 
atas, harus dibantu agar setjepat 

4 eh pengusaha? asing. Djalannja 
(dan mengumpulkan modal jg tjukuy 
ig kini umumnja sudah lama ditjapai c 1 
hanja satu. Dengan melarang, walau-pun hanja untuk sementara, 

| orang2 asing membuka lapangan usaha ,,commodities” jg sebenarnja bisa 
— di-isi oleh bangsa dan warganegara kita sendiri. Usaha ,,commodities” 

dari bangsa asing jang sekarang sudah ada, biarlah ada. 
Djangan - di-usik-usik. Tetapi jang akan datang hendaknja dibatasi! : 

| Tiara jang demikian ini bukannja suatu kekedjaman, serta pula: bu- 

  

ma ma IA Usul rentjan 
| asing telah siap. Maksud A 

| mengatur penanaman modal2 
|. merugikan kepentingan negara 

— mukakan pula sjarat2 jg maksudnja 
penanaman modal asing tadi, pe 

  

    
      

  

   
    

  

   Kiga nun, 

  

    
  

    

8 kannja suatu  ke-tidak - adilan. | Tjara' “pelarangan dan . pem- 
—. batasan ini sebenarnja bahkan sudah merupakan suatu ,,usance”, 

suatu kebiasaan jang sudah lama di-praktekkan dipelbagai nega- 
| ra2 merdeka, umpamanja di Eropah Barat, di negeri Belanda, Perantjis, 

Inggris, Italia dll. Tidak mungkin di negeri2 tsb., seorang asing membu- 
ka suatu usaha jg bisa didjalankan oleh warganegara negara itu tadi sen- 
Giri. Dan demikian inilah seharusnja djuga di Indonesia. 

Kabar Kota ea 

— Perdjoangan Tunisia 
' Boikotlah Barang2 Perantjis — Kata 
. Rasjid Edris 

ATAS USAHA Djawatan Penerangan Propinsi Djawa  Te- 
ngah dan bertempat di Balai Wartawan Bodjong, kemaren malam 
sdr. Rasjid Edris, ketua delegasi Tunisia. telah menuturkan ten- 

| tang perdjuangannja rakjat Tunisia dalam menghadapi pendjadjah 
| Perantjis dihadapannja beberapa orang partai dan para wartawan. 
- Semarang. Dikatakan, bahwa perdjuangan rakjat Tunisia ini seper 
| ti djuga perdjuangan jang dilakukan oleh rakjat Indonesia terha- 
aa dap Belanda. sebab tj 

“Sampai kini rakjat Tunisia men- 
dapat sokongan moril dari negara? 

“tangganja. Pun Indonesia dalam 
'hal ini telah membantu banjak. Se-| 
“telah menuturkan ' tentang adanja 

| Korban2, baik wanita maupun anak2, 
| kemudian oleh sdr. Rasjid “dikata- 
kan, bahwa sekalipun perdjuangan/ 

akjat Tunisia masih menghebat, te- 
“tapi fihak Perantjis tetap hendakt 

| mendjadjah dan tidak mau tau ten- 
“ tang keadaan internasional. - Rakjat 

| 'Funisia tetap bersatu padu. Partai! 
litiek di Djakarta telah mengulur- Ie 

“kan tangan untuk membantu “per- ris, untuk memperkembang perfji- 

djuangan tsb. Pun Mesir dan India kapan "mereka sehari-hari. “«:: 
“tidak ketinggalan. Tiap? negara pen- | “Tjobalah perhatikan sebuah pertja 
djadjah berkewadjiban untuk mem- kapan antara dua pemuda terpela- 
bantu menuntut kemerdekaan Tuni-' djar, jang baru-baru ini tertangkap 
sia. Karena dasar jang sama inilah oleh telinga Sir-pong. 

jang menjebabkan negara2 jang ber-| — Zeg, bagaiman you punja ulangan 
| sangkutan itu harus menjokong per-j mathematics hari ini? 
|. Gjuangan rakjat Tunisia jang menun-f4 Aaah, memang baru bad luck sa 
— tut kemerdekaan penuh. Ditambah- ja. Betul betui off-day hari ini. 
“Kan pula, selama sifat pendjadjahan Tak ada satu pertanjaan sadja jg 
| (masih ada didunia, selama ini dunia bisa saja djawab correct. Hla you 
| tidak akan damai. - bagaimana? 

Ih | — Ah, kaluk saja, not so bad. 
— Atas pertanjaan dikatakan, bahwa 
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Karena bahasa. Belanda sekarang 
Sudah" kurang dimengerti. lagi dika 
langan “pemuda-pemudi kita, maka 
agaknja mereka terus melontjat ke 
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2 1 4 Ja sudah, memang saja baru 
'perdjuangan Tunisia di PBB belin| down. Zeg, by the way, you su 
gagal. Diharapkan djuga bantuan?| dah liat Samson and Delilah. 

| jang tegas dari negara2 Asia dan (x 
- Afrika dan tidak hanja terbatas pa-| . 
. da moril. Dalam menembus blokade 

“ Amerika untuk menudju ke PBB dil 
. katakan belum berhasil, tetapi soal 

| ini belum begitu panting, sedangkan 
- jang penting adalah bantuan? dari 
| negara2 di Asia. Pun karena blokade 

|. Perantjis pada Tunisia, maka dunia 
- Juar tidak “apat memasuki Tunisia, 

hingga untuk dapat -melihatnja ke- 
| adaan disana tak mungkin. 

Wonderful. Bukan main. You ha- 

wa kotriknja. 
— Betul begitu? Nah kaluk begitu 

saja djuga mau lihat. Baiknja li- 
hat second performance sadja. 
Nah, saja musti pergi Randusari. 

Dengar omong gado gado tadi, 
Sir-pong terpaksa terus gcieng ge- 
Ierg djuga (g5l€ng-nja ja tiara Ing- 

Ieeris): My oh my, oh my....:.. Ka- 
lak dalam bahasa Semarang katanja 
artinja: Ja-iek 1o000000r!!!!!! 

Sir - Pong. 
|. Lebih djauh atas pertanjakan, 
“ bahwa perdjuangan rakjat Tuni- 
—sia ada berbeda dengan perdjo- 

angan rakjat Indo China jang se- 
-olah-olah dapat dikata mendapat 

| bantuan rieel dari fihak Komunis. 
— Di Tunisia tidak ada Komunisme, 

Achirnja dikatakan, bahwa “ban- 
tuan2 jang terpenting pada per- 
djuangan rakjat Tunisia adalah | 

DIBESLAH 1 PISTOL. 

Dari kalangan resmi didapat ka- 
bar, bahwa baru2 ini dirumahnja S., 
Kepala OPR - didesa Kedungsuren 
(Brangsong “telah kedatangan sauda- 

mnoaKa 

bahasa ijes-ijes, alias bahasa Ingge- 

rus lihat. Dan djangan. lupa ba-' 

geris) dan mengeluh (djuga tjara Ing: 

memutuskan hubungan diplomasi 
dengan Perantjis dan memboikot 
barang2 bikinan “Perantjis. Di- 
tambahkan djuga bahwa djumlah 
rakjat Tunisa ada 315 djuta, se- 
dangkan djumlahnja anak2 jang 
bersekolah ada 121296. Ini dise- | 
babkan, karena tindasan dari Pe- 

rantjis. Demikian a.l. jang ditu- 
turkan oleh sdr. Rasjid.. 

an 
id 

MAJAT DIKETEMUKAN. 

  

Kemaren -siang oleh Polisi Seksi II 
di Semarang telah diketemukan ma- 
jatnja seorang laki2 dilapangan S 

| teran dan berumur kira2 30 tahun. 
Di badannja tidak terdapat tanda2? 
penganiajaan, tetapi diketemukan 
surat2. keterangan dari Suwandi. 

. Krembulan, Tegalarum (Borobudur). 
Magelang. Menurut tafsiran Polisi. | 
orang itu telah meninggal karena) 

kelaparan. an 1 

Lebih djauh pada tgl. 2 Djan. jbl. 
dimuka rumah Benteng no. 42 oleh| 
Polisi pun diketemukan — majatnja 
seorang bernama Nitikarso, umur 
40 th. dari Solo. Tanda pengania-| 
jaan pun tidak ada dan majat ini| 
kemudian lalu dikirim ke Ri 
untuk diselidiki lebih landjut. 

& 
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" NTUK SEGALA MATIAM 

    

   

| TETAP RADI) 

| Toko 
.. HI AN 

BODJONG 

        

No. 28 — SEMARANG. 

ranja nama M., tinggal di desa Mo- 
roredjo, Kaliwungu dan seorang na- 
ma S. dari Kp. Perbalan Purwosari 
Semarang. Mereka menjatakan mexi 
butuhkan uang sebanjak Rp. 2500.-. 
Karena S. tidak punja uang, maka 
olehnja diberi petundjuk hendaknja 
mereka pergi kerumahnja Lurah. 
Mereka lantas pergi kerumahnja Lu- 
rah dan ditempat ini ketika Pak 
Lurah bertemu dengan orang2 itu, 

Ha bertjuriga dan kemudian 2 orang 
tsb. Jalu ditangkap. Ternjata ketika 
diadakan pengusutan lebih djauh te- 
lah dapat disita t pistool merk Colt 
dengan beberapa pelurunja. Dengan 
demikian maka orang ini lalu di- 

Se- |tahan. 

| RESEPSI JUBILEUM 
MGR. A. SOEGIO PRANOTO 

enda da 

“Berhubung perajaan genap 
1212 tahun Mgr: Sugijopranoto 
mendjadi uskup plada Minggu ma 
lam tg. 8 Pebr. j.a.d. akan diada- 
kan resepsi bertempat di GRIS 
Bodjong dan dimulai pada djam 

19, djadi tidak an maa - 
lam tg. 4 Pebr. seperti dikabarkan 
HAMtaN advertentie dari ssk. di ko- 
ta ini - : 

P3 
HKN 

La    

IN2 WANITA/LAKI2 ? 

ADJA MURAH! 
te & (0 

  

    

      

Langgam dan Krontjong asli 

  

mah? dan'tempat2 

man revolusi. Kini pak Prodjo 

bersihkan toko2, ramah2 liar jg 

djadi Bupati. Katalah berita 

liar jang didatangi oleh“Pak Prodjc 
penghuni2nja pada takut dan menu 
rut sadja apa perintah Pak Prodi 
itu. Hingga sudah banjak kini rumat 
dan toko liar jang ,,dibersihkan”. 

Tentu Pak Sam tidak mengatakar 
bahwa Pak Prodjo adalah sematjam 
smemedi” seperti jang dipasang di- 
sawah dan menakutkan burung? ge- 
latik jang hendak menghabiskan pa- 
di, tetapi njata verschijningnja mem: 
Dikin gentarnja orang. Dus, djadilah 

Jang berdjasa toko? liar tadi. 
DI DJAKARTA ADA KIRA-KI- 

RA 2500 pemuda bekas T.P. keba- 
yjakan sama menuntut peladjaran di 
sekolah menengah atas atau sekolah 
tinggi. Ada djuga jang sama beker- 
dja. Itu baik sekali. Hasratnja bela- 
djar dan bekerdja mendjulang. Ma- 
lahan salah seorang terkemuka be- 
kas T.P. pernah menjatakan kepada 
kami ingin sekali sering2 mendapat 
didikan langsung - dari Bung Karno 
mengenai soa!2 umum, politik, ke- 
indahan, dil. Eng 

Dulu Bung Karno di Jogja sering 
djuga mengadakan kursus politik ke- 
pada pemudi2 dan pemuda2, ber- 
tempat di Gedung Agung. 

Barangkali ada baiknja djuga pe- 
minat2 sekarang ini bisa dikabulkan 
oleh Bung Karno dan kadangkala di 
terima di GEDUNG NEGARA ur- 
tuk dikursus. Merturut keterangan jg. 
kami dapat diantara pemuda2 itu 
masih “sedikit sekali jang masuk 
mendjadi' anggauta — sesuatu partai 
politik. Dan Bung Karno dipandang 
sebagai pemimpin jang berdiri diatas 
semua partai, sematjam netra! begi- 
tu. Mereka membutuhkan jang aktip 
bebas ini, sebelum menentukan pen- 
dirian hendak mentjeburkan - par- 
ai mana jang akan dianut. 
Bagus to? 5 
KISSAH ..SEBILAH- PEDANG 

WASIAT. Di daerah. Tjirebon ada 

nja. Ia mempunjai pedang wasiat jg. 
sudah ikut berdjoang didalam dja- 
  

Pendaftaran 
- 

Naik Hadji 
Tg.15 Pebruari Ditutup 

Kementerian agama telah me 
minta kepada semua instansi2 dan 
badan2 jang mengurus pendafta 
ran tjalon hadji supaja menutup 
pendaftaran pelamar tjalon dje- 
maah hadji tahun ini pada tang 
gal 15 Pebruari 1953. Sesudahnja 
tanggal tsb. siapapun djuga tidak 
diperkenankan — untuk mendaftar 
kan. $ : 5 

Selandjutnja kepala Kantor 
Urusan Agama kabupaten dan 

ipendjabat2 jang bersangkutan di 
“seluruh Indonesia diminta untuk 
| membentak panitya penjaringan 
bagi wilajahnja Inasing2. 

| Pendaftaran pelamar? tjalon ha- 
dji 1953 ini telah dimulai pada tgl. 
1 Agustus 1952. 3 

Tindakan ini diambil untuk lan- 
tjarnja penjelenggaraan perdjalanan 
djemaah hadji ini, karena soal2 
lain selain soal pendaftaran jg ada 
sangkut-pautnja dengan urusan ha- 
dji masih banjak jg harus diseleng- 
garakan, seperti saringan, udjian, 
“pengisian paspor-hadji, pembajaran 
perongkosan naik hadji dan lain2- 
nja. 

  
PERSERIKATAN BEKAS PE- 
GAWAI NEGERI INDONESIA. 

Pada nanti tg. 8 Pebruari 1953, 
Perserikatan Bekas Pegawai Ne- 
geri Indonesia Semarang - akan 
iengadakan rapat, dimulai pada 

lan Kuo Min Tang, - djal: Mata- 
ram 405. Diharap fihak jang ber 
kepentingan  selainnja para ang- 
gauta suka perlukan datang. 

i 6090 PENGUNGSI. 
Berhubung adanja gangguan grom- 

bolan, di Djawa Tengah dewasa ini 
ada 6000 orang pengungsi jang me- 
ninggalkan tempat tinggalnja semu- 

Sosial Djawa Tengah. Jang paling 
banjak ialah dari daerah Banjumas, 
dimana tertjatat  adanja 
ngungsi. Untuk memberi pertolong- 
an bagi para pengungssi.ini oleh 
Djwt. Sosial selama tahun 1952 te- 
lah dikeluarkan bantuan djutaan ru- 
piah. 

  

SIARAN RRI SEMARANG 

0. Kemis, 5 Pebruari: 
06.10 “Genderan "pagi oleh Kara- | 

witan Studio dbp. Pak Lurah Wong- 
Sosaputro, pesiden Sudjijem dan Sar- 
wini. 12.05 Empat sekawan dbp. 
Jahja. 13.40 Ork. Studio Bandung 
dbp. Sambojon. 14.00 Rajuan siang. 
17.10 Dongengan kanak2 oleh Bu 
Mari. 18.00 Hidangan petang O.K. 
Hoo Hap Gie Bu Kiok. 18.30 Pe- 
ngadjian dan dzan oleh Zen. 19.15 
Tindjauan mingguan ekonomi. 19,30 
Tepatkah...... ? 20.30. Mimbar Islam | 
oleh Penerangan Agama, 21.15 Mo- 
tijopat oleh  Madyosworo. 

oleh 
Tossema, biduan: Ratna, Darwanto, 
'Rumijati dan. Sudarsih. 23.00 Tu- 

Pak Sjamsuridzal, mula2 sebagai Patih. Pindahan da sin. Tugasnja Pak Prodjo di Kotapradja Djakarta Raya 
Pegangsaan, Pasar Rumput dan dibanjak tempat 
ngat puas akan kerdjanja dan oleh karenanja | 

ih berita jang sampai kepada djo orangnja gemuk pendek, kalau sehari 
wok, pandangan matanja menjeramkan. 
Dan  ternjata banjak kampung? man revolusi. Djasanja sudah besar. 

kini Pak Prodjo berpangkat. Bupati | 

segera -diadjukan dan djuga mudah- 
mudahan Bung Karno: segera mene-. 

ikadja tanah, sebab di Djakarta masih 
“banjak tanah partikelir itu. Biasanja 

seorang Kjai jang sudah landjut usia- ang Arab jang punja. 

sport berenang di pemandian: Mang: 

gai tempat. Keadaan2 itu djalin- 

diam 9 pagi digedung perkumpu- | ja 

la, demikian keterangan dari Diwt. | Fa PP f f 0 Te 
: H | 

' Hatsil. Kom 
Kedudukan Teraechir Dlm Tahun 1952 

:4000 Peh 

22.151 

  

2Ireklame liar — Pe- 
|dang wasiat utk “Bung! Karno — Mr, 
Roem gemar berenang —Tendens2 | 

| separatisme 

LAGI KAMI PERKENALKAN Pak Prodjosudodo. ' Orang 
Solo pernah menjebut ia sebagai ,,presiden” Kartosuro. 

“di Djakarta 

di Djakarta? 

     

  

   

Ini didj 

  

“Patih. Pine Jar 
ada 

  

banjak terdapat di 
        

  

i tak tjukur sudah 

Kjai ini fanatik ' Negara Kesatuan. 
tioplok sekali pada Republik Indo- 
nesia dan taat banget: pada Peme- 
'rintah. Olehnja kini dipandang bah- 
wa pedang wasiat itu sudah selesai 
tugasnja, ikut mengusir pendjadjah. 
Sekarang Kjai itu ingin sekali mene- 
mui Bung Karno dan menjerahkan 
pedang wasiatnja itu kepada Presi- 
den. Dan tjita2 seterusnja ialah su- 
Ipaja Kjai itu dapat segera naik ha- 
di. Tg 

Kalau Bung Karno sudah kembali 
dari perdjalanan ini, niat itu akan 

    

  

rimanja. Itu niat baik, hati baik. 
Kalau begini terus-terusan, banjak 

pengikutnja, pastilah Negara kita 
mendekati djajanja. 
KATAKAN DJAKATA IBU KO 

TA. Baik. Tetapi satupun belum ad: 
mesdjid jang bagus, besar,"  kerer 
(bahasa Djakarta). Katanja 3 djut: 
penduduknja. Sebagian gede: orang 
Islam. Tentu. Mana masdjidnja jang 
hebat? Sedikitnja kan mesti sepert 
masdjid Sjuhada" di Kota Gudeg itu 
Padahal geredja2 besar banjak se- 
kali. Malah masih ada di Djakart: 
geredja peninggalan  djaman Porte: 
gis, itu geredja besar di Kota. Mc: 
mang djaman dulu kita terbelakang. 
bilang sadja anak tiri, kalau mau te- 
gas orang jang didjadjah. Pantas 
masdjidnja tidak “ada. Tapi seka- 
rang? 

Di Bogor sudah ada Panitia mas- 
djid besar. Di Djakarta lebih perlu 
lagi. Kalau diusahakan ditanggung 
banjak dermawan besar jang suka 
menolong, kapan di Djakarta banjak 
orang2 kaja, djuga orang2 Arab jang 
kaja di Djakarta banjak sekali. Bu- 
kan hanja kaja uang, tetapi djuga 

kalau bukan orang Tionghoa tentu 

Orang Indonesia biasa sadja, se- 
perti jang orang Solo  menjebut 
,MAGERSARI”, alias menumpang 
njewa tanah sadja. : 
Tanah Airku kaja dan makmur... 

Ine oma kata sjairnja -njanjian. 
PEMBATJAKU TENTU KENAL-: 

PAK MESTER-MOH. RUM, Men- 
teri Dalam Negeri, jang kakinja du- 
lu ditembak Nica hingga sampai se- 

pada' hari Minggu-pagi tentu naik 
sepeda: membawa tas ketjil, , bikin 

garai. Rupanja 'ini dibikin biasa se- 
tiap minggu, mungkin berkali2 se- 
minggunja entah. Tetapi hari Ming- 

sepeda dari Manggarai itu: 
kerumaknja Djalan Mampang. 

Kalan . setiap . pembesar ..emoh 
roem” atau tidak hanja suka terke- 
nal ongkang2 - bermobil- mengkilat, 
suka bersepeda amor .rakjat, ditam- 
bah “sport, pastilah pikiran bertam- 
bah sehat. Kapan men sana in cor- 
pore sano?! : 

pulang 

gu jang lalu-ini kami bersimpangang 
didjalan Pak Moh. Rum sedang ber- 

Ttua “seksi, 

  

Djawa Tengah, jang kemaren   

orang2 dipasar itu 
djadi pingsan sendiri. 

Wanita jang malang ini segera 
Jitolong dibawa ke kantor Bea 
Pasar dan seterusnja diangkat ke 
rumah sakit, Sang suami terus 
digiring kekantor polisi - Kudus 
untuk diusut perkaranja. Menu- 
rut keterangan fihak polisi, sua- 
mi isteri tadi berasal dari desa 
Ngelo, Kaju Apu ketjamatan Bae, 
mereka baru "penganten anjar” 
beberapa bulan, Tetapi entah apa 
sebabnja, wanita itu lalu ,»urik” 
meninggalkan ' suaminja kembali 
ketempat asalnja dikota Kudus. 
Dapat dikabarkan lebih djauh, 
bahwa ada kemungkinan wanita 
tadi sebetulnja masih mempunjai 
seorang suami lainnja jang belum 

ngan suaminja didesa Ngelo tadi. 
Pada hari Senen itu mendadak 
wanita tadi waktu berbelandja di 
pasar Kliwon ketemu dengan sua 
minja dari Ngelo. Setjara “sabar 
suami.ini terus membudjuk iste 
rinja supaja suka berbalik kemba 
1 dan pulang lagi ke Ngelo, me 
'andjutkan bahtera hidup suami 
'steri jang bahagia. Tapi adjakan 
'ni ditolak dengan kasar. hingga 
achir2-nja timbul pertengkaran 
mulut jang tadjam. Entah karena 
apa, lama kelamaan suami tadi 

hilang kesabarannia, arit ig ada 
badanja 'ditjabut dan...... hidung 

karang djalannja pinrjang. «0 Wrampir terpisah-dari . wadjahnja. 
Tetapi pintjang-pintjang, Pak Rum Demikianlah. ,,Drama “ Hidung 

Mantjung” akibat hati tjemburu. 

Undang Pokok 
Pendidikan 

(Pada 'hari Selasa pagi' seksi PPK, 
kesehatan dan “agama telah menga- 
dakan rapat kerdja dengan menteri 
PPK dr. Bahder Djohan. Dalam ra 

  

"pat kerdja itu telah dibitjarakan 'se- 
kitar "undang2 pokok pendidikan. 
|“ Setelah selesai rapat " tersebut 'ke- 

Zainak Abidin Achmad   
Semarang sedikit ernstig. Be- 

tul2 minta keterangan pikiran, da 
lam2 direnungkan, Ma 
hakan. Jg minta ernstig K 
ini manik seputar 17 Okt. '52. Be 
tul sudah ada keterangan Pemerin | 
tah, akan tetapi rupa2nja ini be- 
lum dapat memuaskan banjak 
partai dan umum. Apalagi bila 
diingat, bahwa sesudahnja peristi 
wa 17 Oktober itu, kini semangat 3 1 

separatisme timbul lagi dipelba- 

mendjalin hingga tentunja semua 
nja menjukarkan Pemerintah. 
Pn jang .ung 

seperti sekarang ini, jang perlu ke 
pada setiap pu cm Temen, He 
lah sama2 m an semangat- 
nja persatuan dan memperkuat 
fiita2nja: INDONESIA HARUS 
TETAP MERDEKA DALAM 
NEGARA KESATUAN. Gu-: 
nung kesukaran ternjata masih . 
kita hadapi. Hanja dapat diatasi 
dengan gunung kejakinan nan te 
guh, bahwasanja apapun jang ter 
djadi, Indonesia harus tetap ber- 

satu. 1 1   

» Dipotong 2 punt     tup. »» Dipotong 4 punt 

  

menerangkan, bahwa pemerintah te 
lah menjatakan kesediaannja untuk 

: mengusahakan supaja undang2 po- 
“kok pendidikan jang “dibuat 
.masa RI Jogja dinjatakan berlaku 

pada 

untuk seluruh Indonesia. 
- Selandjutnja diusahakan melalui 
kementeriun dalam negeri untuk me 
nentukan kedudukan hukum daripa- 
da guru2 sekolah rakjat, jang sam- 
pai sekarang keadaannja belum “dje 

las. 3 

TIMBANG TERMA KOMANDO 
| MARITIEM DJAKARTA. 

| Pada hari Selasa pagi di Kesatrian: 
Angkatan Laut Djakarta telah dilang 
sungkan uptjara timbang terima an 
tara komandan lama Komando Dae 
rah Maritiem Djakarta major Saleh 
'Bratawidjaja kepada komandan baru 
Maj. E.H. Thomas, bekas: komandan 
kapal pendidiakn R.I. Patti-Unus dan 
komandan - personalia militer dari 
'Staf Angkatan Laut, Pada upatjara 
tersebut hadir perwira2 angkatan Ia 
ut antara lain kolonel Adam. 

Sehabis upatjara. diadakan perte- 
muan antara komandan baru dengan 
perwira2 KDMD. 

petisi PSIS 

Suatu pemandangan dalam upatjara penjumpahan perwira2 CPM 

Tampak overste Bachrun sedang memeriksa barisan penghormatan 
CPM jang berdjadjar rapi Kk 

Gara? Isteri Tjantik Dan Suami - 

Tjemburu..... 
(Oleh : pembantu kita) 

bertjerai waktu ia kawin lagi de 

mantjung isterinja djadi korban, 

      
   

dilakukan di Stadion Semarang. 

dilapangan stadion... 
(Foto ,,Suara Merdeka”)   

MEMANG KALAU hati sedang diamuk oleh "setan tjembu- 
ru” orang bisa lupa daratan, apalagi kalau jang djadi pangkal pa 
nas hati ini seorang wanita muda..tjantik rupawan, kemarahan mu 
dah mentjetus djadi perbuatan2 jang nekad dan kedjam. Pun aki- 
bat hati tjemburu demikianlah, maka pad : tanggal 
Djanuari kemarin dulu djam 12.00 ditengah2 Pasar Kliwon udus 
sampai terdjadi suatu “Drama Hidung Mantjung” jang  mengeri 
kan. Hidung mantjung seorang wanita muda rupawan umur 23 ta 
hun bernama S. telah dipotong dengan sebilah arit oleh seorang 
lelaki, jang kemudian ternjata adalah suaminja sendiri. Betapa nge 
rinja keadaan wanita jang malang ini, b ga 

jang melihat orang mandi darah demikian, lalu 

ahari Senin 2 

terbukti hingga banjak 

Temon Diserbu 
Grombolan 
23 Rumah Digarong 

Hahmam 

( Corr. Sendiri ) 3 

PADA HARI Senin malam jl. 

sekira djam 20.15 sampai 23.00 
daerah Ketjamatan Temon (Bojo- 
lali) telah diserbu grombolan se- 

banjak 60 orang berpakaian sera- 

gam serta bersendjata lengkap, 

antaranja sten-guns, bren dan ka- 

rabijn. ,Pos Polisi Temon pun 
memberikan perlawanan sekuat- 
nja, tetapi karena kekuatan tak 
berimbang, segera perlawanan po 
lisi ini dapat dipatahkan: 2 Orang 
polisi mendapat luka berat dan 2 
orang penduduk mendapat luka2 
'akibat peluru njasar. Setelah per- 
lawanan dari fihak polisi terhenti, 
maka grombolan lalu menjerbu 
kantor2  djawatan Penerangan, 
Pendidikan Mhsjarakat dan Perta 
nian Temon. 

Sehabis itu “23 rumah penduduk 
'digarong 'habiss” 'sedjumlah besar 

2 |kain dan barang? berharga lainnja: 
jang memang disediakan akan di- 
bawa ke Pasar Tjanggal jang pada 
hari Selasa itu hari Pasaran, digon- 
dol oleh grombolan. Pun dari salah 
seorang tukang sepeda Temon telah 
digondol 5 buah .sepeda, tetapi ke- 
'mudian sepeda2 ini ditinggalkan di 
tengah djalan dalam keadaan rusak. 
Berhubung tak adanja hubungan til- 
pun dengan Temon, maka bantuan 
MB Polisi Bojolali baru sampai pa- 
da djam 01.00 tengah malam, se- 

melarikan diri kearah Susukan (Sa- 
latiga). Seterusnja dapat diwartskan, 
'bahwa seperempat djam sebelum 
'adanja penjerbuan di Temon tadi, 
polisi Temon telah menangkap se- 
orang mata2 grombolan, demikian 

Merdeka” dari Solo. 

1g 

| 

#lemah. Belanda sekarang memperguf 

'Idan dimerdekakannja Sudan. 

dang sementara itu grombolan sudah ! 

sif Terhadap 
ps 

   
  

"aa 

BERKENAAN DENGAN 
Negeri Amerika Serikat nga Fos 
ri Luar Negeri Inggris Anthony 
Negeri Parlemen Mr. Djody Gon 
para wartawan di Solo baru2 ini 
diantara Negara2 Eropa Barat ki 
dan kerdjasama antara satu dgn 
Djerman Barat dan antara Neder 

| Jadanja persatuan itu, sedang Ing 
rang-terangan tidak sanggup ikut 
pa atau dalam masjarakat pertaha 

da didalam federasi politik di Ero 

Berhubung dengan kegentingan jg 
makin mendesak, langkah jang akan 

diambil oleh Amerika jalah- mening- 

tak dapat saling kerdjasama' itu, dan 
akan memperkuat negara2 ,,randge- 
'bieden”, jang berbatasan letaknja de- 
ngan Sovjet Rusia untuk membentuk 
kekuatan potentieel untuk ' mengha- 
dapi Rusia, seperti Djerman Barat, 
Jugoslavia, Turki, Junani dan djuga 
Spanjol. Neta 1 

Mr. Djody katakan, bahwa kedu- 
dukan Belanda sekarang ini sangat 

|. 

nakan siasat untuk menarik perha- 
tian Amerika kembali dengan me- 
nundjukkan sikapnja jg anti-komu: 
nis, diantaranja dengan mengusir 
Go dan Sunito danmenolak kedata 
agan Njoto dan Aidit di Nederland. 
Tetapi menurut pendapat: Mr, Djo- 

lam «usahanja situs 

Tengah, FWsific dan Asia. 
Mengenai politik "Amerika di Ti- 

mur Tengah dikatakan, bahwa Ame 
rika, selekasnja' akan berusaha" mem 
bentuk Pertahanhn Timur Tengah, 

atau jg disebut. MEDO, Akan tetapi 
dalam usahanja ini Amerika akan 
tmengalami kesulitan2 karena sikap 
Mesir jg belum mau ikut berunding. 
sebelum kedua claim-nasionalnja ter 
tjapai, jalah dibersihkannja “ daerah 
terusan Suez dari pasukan2 Asing 

Djuga di Asia Amerika  Serikai 
akan mengalami kesulitan2, berhu- 

bung dengan siasat Inggris. untuk 
mempengaruhi Asia: Dalam hal ini 
disebut2 adanja Colombo-plan, dan 
usaha2 Inggris makin . mempererat 
hubungan Commonwealthnja. 

Mengenai politik Amerika di Pa- 
cific dinjatakan, "bahwa dalam hal 
ini kiranja Presiden Ouirino dari 
Philipina akan "mengambil peranan 
ig penting. Konperensi Baguio mung 
kin akan' segera diorganiseer " kem- 

bali. 5 3 
Djika Indonesia mendapat : unda- 

ngan pula untuk menghadliri konpe 
rensi tsb. maka Indonesia harus 
sebelum menentukan ikut dan tidak 
mempeladjari dulu dengan masak2 
nja. Dalam hal itu harus ada kerdja 
sama jg sebaik2nja antara Kemlu 
dan Seksi Luar Negeri Parlemen. 

Dan kalau toch Indonesia mengi- 
rimkan wakilnja, maka Indonesia ha 
nja akan mengirimkan sebagai penin 
djau sadja. Mr. Djody berpendapat, 
bahwa politik Amerika Serikat seka 

  

Bantuan Utk Kor- 
ban Bandjir Atjeh 

Berhubung dengan terdjadinja ba 
haja bandjir besar dikabupaten Atjeh , 
dan Tapanuli Tengah beberapa hari 
jang lalu, jang menimbulkan kerugian 
penduduk dikedua tempat tsb., oleh 
Djawatan Bimbingan dan Perawatan | 
Sosial dari Kementerian Sosial sege ! 
ra akan dikirimkan sedjumlah uang | 
guna menolong dan meringankan : 

  
tjana alam didaerah2 tsb. Djumlah | 
"bantuan uang jang segera- akan diki | 
rimkan “itu, setjepat mungkin akan 
ditetapkan dan ditentukan sesudah 
didapat 'laporan resmi dari Djawa- 
tan Sosial propinsi Sumatera Utara   

berita 'interlekaal “wartawan »Suaraj itu serta banjaknja korban2 jang ha 
tentang bentjana alam jang terdjadi 

rus mendapat pertolongan. 

  

SOLO 
PELANTIKAN COMMISSA- 
RIAT P.R.N. DAERAH 
SURAKARTA 

“Sabtu 'malam jl. di Solo telah 
dilangsungkan pelantikan ' Com- 
missariat, Partai Rakjat Nasional 
Daerah Surakarta, oleh Ketua 

  

ANEKA DIAWA TENGAH 
! 

DJOKJA 
aa AAN SN 5 

PBH DAN USAHA2 RAKJAT. 
Guna  mempertjepat ' berhasilnja 

pemberantasan buta huruf, pemerin- 
tah Kotapradja Jogjakarta telah me- 
mutuskan “untuk segera membuka 
kursus2 pemberantasan buta huruf 
di 150 tempat. 
PINDJAMAN 1 DJUTA RU- 

rang ini adalah 
menhadapi komunisme. 

f 5 

|galkan Negara2 Eropa Barat “janzf ' 

dy, Belanda tidak akan berhasil da-/ 

Politik Amerika di Timur 

da Presiden, 
Djody mengetahui bahwa 
tah tetap bersikap akan -menjelesai- 
kan soal keamanan di Sulawesi Sela 
tan itu dengan djalan kekerasan dan 
dengan djalan berunding. Oleh: kare 
na Pemerintah telah mempunjai si- 
kap demikian, 
dak perlu untuk mendesak kepada 
Pemerintah sekali lagi. 

soal 

mengirimkan 

beban penderitaan para korban ben! 

Politik Amerika Agres- 
Kominisme 

- Sebuah 'Keterahgan Mr Djody Di Solo 
——“ Korr. Sendiri — 

Statement-politik Menteri Luar 
ter Dulles dan keterangan Mente 
Eden baru? ini, Ketua Seksi Luar 
dokusumo dalam pertemuan dgn. 
menjatakan pendapatnja, bahwa 

ni ternjata tidak ada persatuan 
Kainnja. Antara Perantjis dan 
land dan Belgia nampak tidak 
gris telah menjatakan dengan te- 
“serta dalam federasi politik Ero 
nan Eropa-Barat, karena Inggris 

lebih mementingkan kedudukannja didalam Commonwealth daripa 
pa jang samar-samar itu. 

sagressief” 0 Untuk 

| Bagaimana Sikap Indone 
sia sebaiknja. 

| Atas pertanjaan, Mr. Djody 
katakan, bahwa dalam menghada 
pi keadaan jang sedemikian itu, 
Indonesia sebagai negara jang 
masih muda dan jang masih meng 
hadapi kesukaran2 jang bertim- 
bun2 itu, lebih2 harus memperta 
hankan politik bebas jang actiet, 
menudju kearah perdamaian du 
nia. : j 
' Menurut Mr. Djody, politik jg 
demikian itu bagi Indonesia ada 
lah politik jang setepaf-tepatnja, 
Ian adalah pula politik satu2-nja 
jang dapat mempersatukan bang 
sa Indonesia. 

Sekitar usul-mosi menge 
nai kedutaan di Moskou 

Ditanja tentang kemungkinan 
dibukanja kedutaan Indonesia di 
Moskou, diterangkan, bahwa soal 
itu akan dirundingkan oleh Seksi 
Luar Negeri Parlemen dalam per 
tengahan Februari jad. dan seksi 
Luar Negeri Parlemen akan tetap 
mengadjukan usul-mosinja me 
ngenai itu kpd. Parlemen Pleno. 

Pembukaan kedutaan di Mos 
kou tsb. adalah terutama untuk 
benar2 mendjaga politik bebas 
kita, demikian Mr. Djody. 

Soal kawat Mr. Djody 
kepada Presiden. 

Oleh Mr: Djody selandjutnja dju- 
ga disinggung-singgung tentang seki 
tar kawat jg telah dikirimkannja ke 
pada Presiden Sukarno jg maksud- 
nja agar Presiden menjelesaikan so- 
al keamanan di Sulawesi Selatan des 
ngan djalan berunding, jg ternjata 
telah menimbulkan 
tjam kritik dan reaksi, seakan? tin- 
dakannja 

staatsrecht Indonesia. 

berbagai ma- 

itu melampaui batas2 

Kawat tsb. telah dikirimkan kepa 
djustru - karena Mr. 

Pemerin- 

maka dipandang ti- 

Dikirimkannja kawat itu kepada 
Presiden 'hanjalah untuk mempertje 
pat diadakannja - perundingan itu, 
karena masaalah keamanan di Sula 
wesi Selatan itu menjangkut nasib 
beribu2 penduduk. 

Ternjata djuga kemudian, bahwa 
hal itu disetudjui pula oleh partai? 
politik di Makasar. 
Diterangkan - selandjutnja, bahwa 

keamanan “di Kalimantar se- 
baiknja djuga “diselesaikan dengan 
djalan berunding (politis). Menge- 
nai hal itu Mr. Djody djuga telah 

kawat kepada pihak 
jg berwadjib. 

Ditanja tentang bagaimana se- 
baiknja masaalah keamanan di Dja 
wa Barat diselesaikan, didjawabnja, 
bahwa masaalah keamanan di Dja- 
wa Barat dewasa ini sudah demiki- 
an ,.gecompliceerd”-nja, hingga per- 
lu ditindjau kembali dan diselidiki 
dengan saksama terlebih dahulu se- 
belum menentukan langkah2 untuk 
pemetjahannja. 
Demikian keterangan Mr, Djody 

Gondokusumo. 

  

»IKATAN PENTJAK SUMA- 
TERA SELATAN” LAHIR. 
Baru2 ini oleh para penggemar 

olahraga pentjak di Sungai Gerong, 
Palembang dibentuk organisasi pen 
tjak jang diberi nama ,,Ikatan Pen- 
tjak Sumatera Selatan”, 

Para pengurusnja antara lain ter 
Umum P.R.N. Mr. Djody Gon- PIAH UTK. HIDUPKAN 

  

dokusumo. 
Commissariat P.R.N. Daerah 

Surakarta tsb. diketuai oleh Pa 
ngeran Surjohamidjojo dan seba 
gai Wakil-Ketua Dr. Murdowo. 
Sekretaris dipegang oleh: Ali Ku 
moro. Anggauta2 ' Commissariat 
lainnja adalah ketua2 masing2 tja 
bang P.R.N, didalam wilajah Su 
rakarta. 

I KUDUS 
B PA ANGGAUTA DPR 
DS MULAI 1 PEBR. AKTIP   

sebabnja penangkapan ini belum di 
dapat keterangan, 

»HUIS INDUSTRIE”. 
Dari pihak pemerintah daerah 

Jogjakarta didapat keterangan, bah- 
wa kini sudah mulai diusahakan un- 
tuk menghidupkan usaha2 rakjat jg. 
merupakan ,,huis industrie” jang se- 
lama ini boleh dikatakan mati. Usa- 
ha tersebut” didjalankan dengan 
memberikan pindjaman uang kepada 
rakjat. Untuk itu oleh pemerintah 
daerah disediakan 1 djuta rupiah. - 

MAGELANG 
agan 

RESIDEN KEDU BUKA RES- 
MI TEMPAT MEMANTJING 
Pada tanggal 1 Pebruari dengan 

mendapat perhatian besar dari pen 
duduk, para pedjabat sipil dan mili 
ter dari Jogja dan Kedu, oleh resi- 
den Kedu R. Muritno telah dilaku- 
kan upatjara pembukaan tempat me 
mantjing jang diusahakan oleh Kan 
tor Perikanan Darat Bagian Pendidik 
an di Muntilan, Magelang. 

Usaha sematjam ini baru pertama 
kali diadakan didaerah Djawa Te- 
hgah, 1 | 
Dalam pidatonja kepala Perikanan ' 

        
! 

Na M M & K B M—K LAGI. : 
Kis . Setelah mengaso beberapa bulan, 
CETCS I 10. 7 3 an 17 32— 7 | maka beberapa anggota DPRDS te- 
UNION I do UU 3 12 28—16 Hah menjatakan kesediaannja mulai 
PORIS I 16 s 1 4 1 20—2»2 tg. 1 Pebruari akan aktip lagi. Su- 

10 5 3 5 aa 1G—26!rat pernjataan jg disampaikan pada 
Nan 1 10 2 Pa s 17 117—31 ketua DPRDS tsb. disertai ketera- 
GARNIZOEN 1 10 5 » 6 6 S9 Ta Ba lekas mengada 

Klas HI. “161 Ig mendjadi dorongan mau aktip 
CHTCS IIA 16 11 5 SN ni ta Ke lagi.itu ialah kepentingan  “dacrah 
PORIS UA 16 12 4 “3 31 » 3» 3418 dan rakjatnja. 6 

SSS UI 16 8 3 5 18 55 »4 Pernjataan tsb, ditanda tangani 
UNION II 16 7 4 sn 31.31 Oleh Karmain Karsoleksono (PRI) 
PORIS 1IB 16 7 1 9 2 46544 Semar — Farouk (GPII),  Katam 
POLISI IL. 16 5 2 g 19 38.41 | PBD, Noor Badri (Masjumi), Hadi- 
GARNIZOEN II 16 4 2 lutojo (PNI), Arti Yuwono (PRI) 
CHTCS IIB 16 4 3 Ia 35—48 Jan Adenan (PPDI). WIK I 16 0 en 10—73| Menurut rentjana dari Ketua D.P. 
Klas III. i R.D.S., maka sidang DPRDS akan 
CHTCS IIIA 14 11 2 1 24 58—21 | diadakan tgl, 10 Pebruari 1953 jad. an ikan darat, UNION ITIA TEA. 1 20.» 40—16| — PENANGKAPAN LAGI. 
POLIS III 14 9 l 4 19 2433| Pada hari” Miriggu "jl. kembali 
SSS IL 14 7 1 6 13 » 41—36!C,P.M. mengadakan tangkapan lagi. 
GARNIZOEN III 14 6 0 8 12 21—-31 Mereka jang diambil dari rumahnja 
PORIS III 14 4 1 9 7 » 20—28 ialah modin :dari Gebog, S. polisi 
CHTCS IIIB 14 1 4 9 6 22—40 desa Gebog, Bs. dari Gringging dan 
UNION IIIB 14 2 1 1 1 um 8—45/S, dari Gebog. Apa jang mendjadi 

Amin Katamsi terangkan, bahwa 
maksud mengadakan tempat meman 
tjing itu, ditudjukan sebagai usaha 
mendidik rakjat agar betul2 menun- 
djukan perhatiannja kearah pemba- 
ngunan dalam lapangan pemelihara 

Untuk tempat memantjing terse- 
but disediakan 4 kolam jang luasnja 
ada 3000 meter persegi. Ikan jang di 

diri dari A Manaph dan Abd. Ko- 
har. 
.Djumlah anggota jang sudah ter 

tjatat ada 90 orang. 
Ikatan tersebut ' bermaksud turut 

mengembangkan keolahragaan pen- 
tjak seluas2nja. 

MAL WHITFIELD MENJAMAI 
REKORD DUNIA LARI 

. 600 YARD. 
Dengan disaksikan oleh Lk. 

13,000 penonton, di Boston telah 
dilangsungkan perlombaan atletik 
dalam gelanggang tertutup jang 
ke-64 kalinja, demikian UP. 

Dalam perlombaan itu atlit Mal 
Whitfield 2 kali djuara Olympi- 
ade telah menjamai rekord dunia 
lari djarak 600 yard dalam ge- 
langgang tertutup, membuat wak- 
tu 1 menit 10.2 detik. 

PURWODADI 

  

PLAKAT GROMBOLAN. 
Berita terlambat dari pembantu 

kita menjatakan, bahwa pada tg. 27 
Djanuari jl. dipapan gambar 
Djapen ketjamatan Penawangan, ka- 
wedanan Godong terdapat 
plakat jang antaranja berbunji: 
mua pegawai R.I. supaja lekas-lekas 
"gabungkan pada -M.M.C. Kalau ti- 
dak hati-hati semua orang Penawa- 
ngan dihari kemudian. 

dari 

sebuah 
se- 

Plakat tsb. ditanda-tangani oleh 
tebarkan ada beberapa djenis seba- seorang jang menamakan diri .Soe- 
njak 2663 ekor jang terbesar berat martono dan ditulis 

daerah ngoko. aja sampai 50 KG. 
Tempat memantjing tersebut dibu | 

ka untuk umum pada setiap hari. | 

  

berwadjib kini 

dalam bahasa 

Dengan adanja plakat tsb. jang 
mengadakan pengu- 

sutan teliti. 
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(Oleh: Perthanta Mitha K | 

  

| djuga ditjatat pokok2 mengenai tja- sta2 mempersiapkan negara dalam la 
“pangan pertahanan. 

(2) Apa jang diperlukan untuk per 
Jtahanan” dan keamanan 'kita adalah: 

kok Pertahanan. 

    

  

ta2 hidup dalam masjarakat kita ser 
ta memenuhi pula efficiency jang se 

    

    

  

' rakjat jang terdidik, sehat, mempu- |besar-besarnja,, maka be Jajai tjukup rasa:persi keinsjafan (perlu ditindjau lebih dalam. kebangsaan dan kesediaan serta ke 
4 tjakapan untuk mempertahankan da Dasar? sesuatu Degaaa me- (nah air. 

| Inilah sumber kekuatan jang sebe 
Snarnja bagi pertahanan negara. 

Usaha2 agar rakjat memenuhi sja 
'rat2 jang tersebut diatas, tentulah tia 
|da melulu terletak dalam lapangan 
| pertahanan. 5 

Apa jang dapat diatur dalam Un- 
- dang2 Pokok Pertahanan ialah agar 
|dim. sistim pendidikan dalam negeri 
(kita djuga dimasukkan peladjaran2 
(jang akan menambah keinsjafan dan) 

“ kemampuan rakjat berkenaan dengan 
pertahanan negara. 

(b) organisasi jang sempurna pada 
Iputjuk negara jang mampu untuk 

- mempersiapkan sumber2 kekuatan) 
| materieel, personeel dan moreel dari 
“negara untuk pertahankan dan dapat | 
: memimpin negara dalam Kendadn, 
: genting. 
| Pokok2 dari organisasi “ini haus 

| diatur dalam Undang2 Pokok Perta: 
Thanan. 
d Oleh karena telah ditetapkan bah 
“wa Pemerintahlah jang: memegang 
(pertahanan negara," maka pada po- 
koknja jang perlu diatur lebih lan- 

idjut ialah tjara2 bekerdja Pemerin- 

nentukan 
tahanan k 

Dasar2 sesuatu. megara n 

  
nja. Diantara. 2 
sar2 susunan pertaha 
harmonis: dasar negara Jasa) 
susunan pertahanan. harus memp 

  

    

  

Apabila keadaan demik 
dapat, maka hal itu akan 29 
sumber jang terus menerus bagi 

tutup. 

Oleh sebab itu kita harus gl 

  

lam dasar2 susunan pertahanan . 
sebagi akibat dari dasar2 Ph 
ta seperti tertjantum dalam Und: $ 

kesatuan. Dasar kesatuan ini menga 
Ikibatkan bahwa A.P. kita harus men 
djadi alat jang melulu terletak dita 
ngan Pemerintah Pusat. Harus didja| 

   

(Ll—Sambungan Lag aa 2 at 
Walaupun masih banjak masaalah Beberapa hal jang barus di 1 (masaalah pokok dalam Tabanan "Pp pertimbangkan. 1 itik jang masih harus Gipetjahk ahi Diatas telah Maan | Isekitar persoalan pertahanan, - dapat inja harus diatur un dang?” si 

  

bhal(h 

kan djuga dasar2 susunan ahanan | 
:dasar2 

njai djiwa dan semangat jan: sama. | 

tidak-stabilan dan bagi 'pertentangan | 
pertentangan jang terbuka. atau trs) 

diki sjarat2 jang harus dipenuhi da 

    

   
Dasar kita. Jang berikut adalah se | h- 
kedar beberapa tjatatan jang singkat, | P. 
Negara kita berbentuk Republis- | — 

Tudonesik Sedang Meng. 
#tah agar hal2 tsb. Gintag dapat Ng Imin bahwa A.P. kita itu mendjadi 

suatu kekuatan jang . centraliserend” 

“tidak dengan bantuan dari luar: 

i Yapai, 

!. Antara lain haruslah terdjamin da sjarakat kita: pengaruh politik sedae 
“lam tjara bekerdja itu bahwa terda (ran ah2 harus didjadikan seketjil-ketjil 
| pat koordinasi jang sempurna dianta | ja terhada tkembangan A.P. 
Ira segala usaha Pemerintah jang me ” ne € 
| ngenai pertahanan dan keamanan ne 

    

Sebaliknja tentu 

traliseer dan mendjadi kekuatan jang 
pager, dia tetap mempunjai 
akar dan hubungan jang organis de 

"lam negeri, pertahanan,. eng. 
Yan dst. 

(c) djawatan2: intelligence j Da : 
| purna dan bekerdja dalam , rdina | ngan masjarakat Tgn 

si jang baik dan teratur.  Haruslah ditjari sistem pembentuk 
| Intelligence adalah garis pertaha- an A.P. jang memenuhi kedua sjarat 
Inan jang pertama. — Itadi. 

Semua usaha2 dalam bk in| Pantja. Sila jang: mendjadi djiwa 
telligence, jang bermaksud untuk mejUndang2 Dasar kita dengan sendiri 

Ingetahui dan dimana perlu mentje- inja harus djuga mendjadi djiwa dari 
,gah kegiatan2 jang merugikan dari susunan Pertahanan dan A.P. kita: 
|Juar dan dari dalam, perlulah dikoor Ketuhanan jang Maha Esa akan 
| dineer sehingga pimpinan ana me mengakibatkan bahwa dalam meme 
inerima keterangan? jang se ag Tae lihara moreel dan rohani dalam A.P. 
| nja untuk mengambil putusan? dan harus “diberikan tempat jang penting 
| menjusun rentjana. : “kepada agama. Dasar perikemanusia 

negeri, an mewadjibkan utk. mendiundjung 
jang sempurna, djuga terhadap .ge- tinggi martabat manusia dalam A.P. 

rakan2 dibawah tanah dengan atau (sekalipun disiplin harus kuat: Dasar 
Ikebangsaan mewadjibkan untuk me 

  

     
(d) pendjagaan keamanan 

Sekalipun kita berusaha agar seda 
| pat mungkin keamanan dalam negeri 
dapat diserahkan kepada alat2 sipil,/ dalam hal jang lahir seperti pakaian 

dalam perkembangan negara dan ma 

haruslah didja- | 
gara: kebidjaksanaan luar negeri da min, bahwa sekalipun A.P. itu disen| . 

mupuk djiwa dan sifat2 kebangsaan 
dalam A.P., apabila mungkin djuga | 

Sg 

: kita terhadap m 

1 kerdja 

dalam keadaan perang dingin jang 
1 liput luruh dunia sehin , 

ena ae da- hindarkan bahwa A.P. mendjadi kas | - Mua negara senantiasa berada 'da- 
.lam susunan ,,setengah perang”, 
'ka perlulah diatur koordinasi ang 
|alat2 sipil dan alat2 militer untuk | 
| mendjamin keamarian dalam negeri | 

l sebaik-baiknja. 

(e) tingkat pengetahuan, tingkat 
' technik jang tinggi, hal2 mana men 

| djadi sjarat2 bagi suatu industri jg 
modern. 
Dalam hal ini kita sangat terbela 

kang terhadap negara? lain, akan.te- 
“| tapi perlulah ditetapkan tjara2 jang 

4 teratur untuk mengatasi ketinggalan? 
kita dalam lapangan ini. 

! (P? kekuatan industrieel, persedia- 
an bahan2, adanja pengangkutan, per 

| hubungan jang memperhitungkan ke 
“4 butuhan pertahanan. 

Djuga dalam hal? ini ketinggalan? 
lain sangat bc 

Perlulah ditetapkan tjara2 be- 
agar dalam “lapangan? tadi 

selalu diper! an Toga kebutu 
|fhan2 pertahanan. 

1 M0) AD, AL, AU. jg . tjukup ku- 
dat, jang tersusun baik an dapat ber 

| tindak dalam koordinasi jang sem- 
| purna. 

Pasal2 dalam undang2 harus me- 
ngatur hal2 pokok, jang akan men- 

(djamin perkembangan jang sempur- 
'pa bagi A.D., A.L., dan ALU. dan se- 
jandjutnja mengatur pula koordinasi 

Fdalam perkembangan dan pemakaian 
| ketiga angkatan itu, 
! | Dalam hal jang diatas termasuk pu 
i la ketentuan? mengenai hak2 dan 
| kewadjiban2 anggauta2 A.P. 

| (h) tjadangan j jang luas untuk A.D. 
(AL. dan A.U. jang terdiri dari rak | 
|jat jang terlatih, jang apabila perlu 

sar. 

£ 
i perang rakjat & 

Tidak ada suatu negarapun j 
dapat memelihara suatu A.P. 
jang tjukup besar untuk menghade | 
pi peperangan. j 
Kekuatan suatu Bagara tidak dite 

'tapkan oleh besarnja A.P. tetap jan ang | efficiensi 
dimilikinja, melainkan oleh djumlah 
jang dapat dikerahkannja dalam wak 
tu perang. 

Oleh sebab itu perlu botak fokok | 
pokok bagi tjara menjediakan tena- 
ga2 tjadangan jang terlatih jang : be 
sar djumlahnja. 

Lagipula, apabila 

— | mampu untuk turut bertempur dalam | 

jang. 

kita diserang, 

Jap untuk mendjalankan 
umum (perang rakjat). 

    

demikian harus 

undang2. 

@) pertahanan sipil 
Disamping tugas2 Pan dan 

tugas kemiliteran jang lain 
dia tugas jang penting, 

| untuk mengurangi akibat 
| rangan2 musuh. Pokok2. l 
'ha2 ini, jang disebut: pertahanan 
' pil, harus diatur pula dalam" 

4 dang2. 5 

  

  
“153 

i- 

keadaan damai kepada 

.rang. 
Peralihan 1 

kepada keadaan pera 
akibatkan banjak—« 
jang djuga harus diatur pc ok- 

nan. 

    

« intahan, panu 

'Itah Tjekoslowakia kini sedang 
Sk oo reorganisasi dikala- 
ngannja sendiri. 

maka rakjat kita umumnja 'harus si 

Dasar2 untuk mempersiapkan h hat ” t Komu diatur pula dal am | ka Bapak Deraitorin Partai 

   

    

   
         

   
   

   
   

      

    

          

Panen menteri, sehingga 

nja dalam Ueag Pokok Pertaha 

: Toar An masing2. 

seragam, muziek militer dst. Dasar 
kerakjatan mewadjibkan utk. meng: 

|ta tersendiri dalam kebanjakan nega 
Ira demokratis, maka dasar kerakiat 
an ini (demokrasi) dianggap menem- 
patkan kekuasaan militer dibawah ke 

Selandjutnja ada beberapa pasal . 
lam U.U.D.S. jang memuat ketentu 
an2 jang harus dipegang teguh da- 
lam menjusun Undang2 Pokok Per- 
tahanan. Pasal2 ini ialah pasal2: 24, 
61 (3), 85, 87, 102, 124, 125, 126, 
127, 128. 

'ni pasal 24 jang berbunji “Seliap 
Warga-negara berhak dan berkewa-i 
djiban turut-serta dengan sungguh ! 
dalam pertahanan negara”. 

Tjara penjelenggaraan hak dan ke 

wadjiban ini tentulah tidak  tergan- 

tung dari kesukaan tiap warga-nega | 

atur oleh negara dalam undang2. P 

sal ini-tentu djuga tidak berarti bah 

djalankan tugas jang sama dalam Ia 

pangan pertahanan negara. 

Undang2 Pokok Pertahanan harus 

membangun Suatu sistem pertahanan, 

patan dan berkewadjiban untuk turut - 

serta dalam pertahanan negara, me 

gap paling berfaedah bagi negara. 

(Bersambung) 

  

Reorganisasi Pe- 
" eaaap Tjeko 

RADIO PRAHA mengumum 
dalam siarannja pada hari Se 

ag, bahwa untuk memperbesar 
    

2d 
Diantara perobahan2 penting 

jang diadakan dalam lingkungan 
tahan ialah pembentukan 

sebuah ,,inner cabinet” jg. akan 
mengawasi semua kegiatan peme 
ga dan menjesuaikan segi2 

uduk dalam pemerintahan ti 
“jg kehilangan djabatan, 

tapi  sedikit-dikitnja ada 3 
Pa terkena oleh gerakan reor- 

ganisasi ini, jaitu menteri luar nege- 
/illiam 'Siroky, menteri penera- 

bbs Vaclav Kopecky dan menteri 

urusan geredja Zdenik Fierlinger, jg 
semuanja diangkat Pa na 

ehila 

  
  

  
: portfolio masing2. 

robahan selandjutnja ialah beru 

penambahan anggota2 presidium 
5 mendjadi 10 orang. 
yurut pengumuman itu, badan 

erdiri dari perdana menteri dan 
“perdana menteri maag AA 

'tukan dan mengawasi tugas jan 

akan Bara oleh para menteri 

  

  

  
     

kuasaan sipil. Djuga dasar keadilan | 
sosial -tentu harus Peba BUanAi semua 
'peraturan2 dalam..A.P. . 

IP 

f   
. Maupun Ekonomi   

pembangunan di Indonesia sesuda 
Bandung, bertepatan dengan berla berla 
|ke-XI. Upatjara : 
taris djemlei dari U. N. 

S.. Lokanathan, 

  

. Gempa Bumi 
Keras Di Djepang| 
Gempa bumi 'jang' “keras telah 

menggontjangkan Tokio dan kota2 
ketjil jang terpisah Lk. 100 mil dari 
Tokio..hari Selasa pagi ini. 

Kekerasan gempa itu ditjatat seba 
gai No. 3 dalam. ukuran kekerasan 
gempa jang terdiri dari 7 nomor. Te- 
tapi apakah gempa ini menimbulkan 
kerusakan dan “korban, kini masih 

belum diterima laporan, 

Guirino Tak 
 Punjai Hak2 
'-kuar Biasa 
MAHKAMAH TINGGI Pilipi   

ra sadja, tjara inilah jang harus Si 

wa semua wWarga-negara harus men 

dimana tiap warga-negara berkesem | 

nurut tjara jang oleh negara diang-' 

| diadakan tanggal 25 Pebruari, 

na hari Senen memutuskan, bah- 
wa presiden Ouirino sama sekali 
tidak mempunfjai hak luar biasa 
dan menerangkan bahwa dua pi: 
dato presiden dalam mana dikata 

.kan, bahwa ia mempunjai hak itu 
sama sekali tidak benar. 

Pengumuman Presiden itu ditu 
| djukan atas pembebasan dana2 
maa pengeluaran projek2 peker 
Sean umum dan pemberian 
tuan kepada para korban . Ia 
na Pe taufan. 

an itu diumumkan ta- 
ika kongres mengada 

    
Kah jala 
kan reses. 

Kevutusan mahkamah: tinggi itul 
| diambil karena adania petisi dari go 
longan mineritet, dalam. mana. di 
sangkal hak luar biasa dari presiden 
dan sahnja pengumuman tsb. - 

Petisi tsb. ditanda-tangani oleh ke 
tua senat, Bulogio Rodriguez, jg dju 

ga mendjadi ketua partai nacionalis- 
ta, dan senator Lerenzo Tanada, ig 
mendjadi ketua partai rakjat. $ 
Mahkamah - memutuskan .Gengan, 

perbandingan 9 lawan 1 suara., “bah 
Iwa presiden Pilipina tidak mempu- 

njai hak luar biasa, karena Pilipina 
tidak dalam keadaan perang lagi. 

Pernjataan “tidak berlakunja pe- 
ngumuman 'Ouirino itu disetudjui 
dengan suara bulat. : , 

Pengumuman presiden  Ouirino 
itu didasarkan atas peraturan, bah- 
wa hak2 luar biasa dari presiden jg 
diberikan oleh. dewan legisaltif ti- 
dak lama sebelum petjah perang ta- 
hun 1941, masih berlaku terus dan 
dapat digunakan oleh presiden dlm. 
keadaan luar biasa. 

Paus Sembuh: 
Dari sumber Vatikan hari Senin 

didapat kabar, bahwa ' Paus kini te- 
lah sembuh" sama sekali dari penja- 
kit: influenza. dan bahwa: buletin: ha 
rian mengenai keadaan. kesehatan be 
liau, tidak akan diumumkan lagi. 

do Galeazzi Lisi, kabarnja telah. me 
nasehatkan Paus supaja beliau ting 
gal beberapa hari lagi dalam kamar. 

Pada tg. 12 Pebruari Paus mung: 
kin akan tampil lagi dimuka umum. 

RUSIA AKAN TURUT DIM: 
SIDANG DEWAN EKONOMI 

EROPA. 
Kementerian luar negeri Inggris ha 

ti Senin membenarkan, bahwa Ru- 
sia.telah menjatakan bersedia untuk 
turut dalam sidang pleno dewan eko 
bomi Eropa jang akan diadakan di 
Geneve, 

djau kemungkinan2 diadakannja hu 
“bungan perdagangan antara negara? 
Eropa Barat dengan negara? »dibe disamping dapat memahami 
takang tirai besi”. 

| Diusulkan supaja sidang pleno itu|ran ini, para pengundjung pameran 
tetajakan dapat menjelidiki serta mene- 

pi di London orang beranggapan bah |mui apakah kekuatan2 integrasi atau 
Iwa sidang itu mungkin - baru “dapat | disintegrasi, jang melakukan peranan   diadakan kemudian. 

  
Sesudah belok bulan tidak keremus, maka makin Premtas sol 

| karno baru-baru ini .mengundjungi Semarang, Mgr. A. Soegijo- 

- pranoto SJ. memerlukan menemui dikabupaten Semarang. Tam- 

pak dalam gambar tsb. Mgr. Ai Soegijopranoro dengan Presiden 

Samba dan Menteri alam Negeri Mi. Moh Roem. 

ita ngangala 
Handa uarters, 

4 

ban nerangkan, bahwa beberapa puluh | 

Teo 

harmonis. 

Matif 
Kepala kesehatan Vatikan, Riccar: 

: “Itidak membutuhkan almari. es, bah 

  

  

- 

| Pada hari ini, 

Iwaktu 1215 tahun itu belum da- 

(tertentu. Tetapi bagi bangsa Indo- 

(ting. 

|han seorang padri Indonesia ke 

Ischop itu, seperti telah kita keta- 
| hui semua berbareng dengan ber 

|lat benua Eropa, sedang di Asia 

maka pada tg. 1 Agustus” 1940 da- 
tanglah tilgram dari Vatican jg me- 
njatakan pengangkatan 

 |Soegijopranoto. Beliau “ditundjuk se- 
bagai Uskup Vicariat 

didirikan pada 1g. 25 Djuni 1940. 

ti Genap 

TA 2 Pebruari 
1953 Vicariat Semarang genap 
242" tahun. Bagi sedjarah, maka 

pat dipakai sebagai pengukur jg 

nesia jang berigama Katolik wak 

abad ini mempunjai arti jang pen 

Bangsa Indonesia jang beriga- 
ma Katolik merasa bangga, kare 
na 1212 tahun jl. atas kurnia Tu 

lahiran Solo diangkat mendjadi 
Uskup. Pengangkatan ini adhlah 
jang pertama kali di Indonesia. 
Dan karena pengangkatan inilah 
Mgr. Albertus Soegijopranoto 
S.J. Uskup jang pertama kali 
dari bangsa Indonesia. 

Pengangkatan padri A.Soegijo- 
pranoto mendjadi Uskup atau bis 

kobarnja api peperangan. 
Api peperangan telah mendji- 

Djepang memperlihatkan giginja 
ingin melebarkan sajapnja. 

Dari berkat serta tuntunan Tuhan, 

pastur AA, 

Semarang jg 

Sebagai api ditiup angin, maka be 

  

tu 122 tahun atau seperdelapan | 

galang Suatu Masjrakat 
Dim Mana Tidak Mungkin Kekuasaan Politik: 

Berada Dim SatuiTangan 
- PADA HARI SENIN sekretaris djenderal kemen pene- rangan, Ruslan Abdulgani, telah Ma tra | pameran mengenai 

perang, jang diadadakan di 
ja konferensi ECAFE ig 

pula oleh asisten sekre 
sekretaris ECAFE, dr. P. 

Dalam pidato Seni 
Ruslan Abdulgani antara lain me 
nerangkan, bahwa pameran ini di 
maksudkan untuk membantu ta- 
mu-tamu luar negeri untuk men 
dapatkan kesan dan memberi gam 
baran tentang keadaan sebenar- 
nja jang tersebar di Indonesia. 

»Kami di Indonesia membeban 
kan pada diri kami suatu tugas. 
jaitu mentjukupi kebutuhan rak 
jat kami dan mempertinggi peri- 
Kehidupan mereka. Dalam menu 
naikan kewadjiban pembangunan 
ini kami hadapkan kepada dua 
kekuatan jang bertentangjan: ke 
kuatan integrasi, jang mempersa- 

"pa “hari 
'umat Katolik. Perasaan bangga me- 

donesia. 

an jang agak tadjam, jaitu ketika ke 

|tangan, demikian djuga kekuasaan 

tukan, dan kekuatan disintegrasi 
jang memetjah,” demikian kata 
nja lebih landjut. " 

» Tetapi sekalipun demikian, ada- 
nja sifat2 jang saling 'bertentangan 
ini tidak berarti-bahwa ia tidak mem 
punjai kesatuan pribadi. Dalam gam 
baran sematjam ini, adanja kekuatan? 
jang saling berlawanan, tidaklah ber 
arti bahwa Indonesia tidak memiliki 
kehidupan, kesatuan - atau pribadi 
sendiri”. 
Pameran ini katanja memberi gam 

baran dari hasil2 pertarungan keku 
atan2 jang bersifat mempersatukan 
dan kekuatan? jg memetjah dan dju- 
ga memberi gambaran tentang hasil2 
dari peri-kehidupan serta watak In- 

  
“Selandjutnja Ruslan Abduigani me 

tahun jang lalu ban “Indonesia me 
ngalami disintegrasi dalam” keada-| 

kuasaan politik berada didalam satu 

ekonomi. ,,Kita menentarig disinte- 
grasi itu dan dengan mengadakan 
perlawanan itu kita mentjapat inte- 
grasi kita. 

- Dalam. daja-ichtiar untuk menaik 
kan tingkat penghidupan, kami ber- 
pegang teguh pada satu kepertjajaan 
jaitu bahwa kami tidak menghendaki 
suatu accumulasi kekuasaan didalam 
|satu.tangan ataupun didalam satu 

longan manapun. Kami sedang 
menggalang suatu masjarakat, dima 
na tidak akan ada sesuatu golongan, 
baik Indonesia maupun asing, meng 
genggam dalam satu tangan, baik ke 
kuasan politik — 'sebagaimana hal- 
nja didalam . systeem rotailter — 
maupun kekuasaan ekonomi”: demi 
kian katanja- lebih “landjut. 

»Demikian djuga mendjadi panda 
ngan kami, bahwa didalam usaha se- 
perti dikonferensi Ecafe ini, hubu- 
ngan antara bangsa2 hendaknja dida 
sarkan atas prinsip tersebut. Kita se 
kalian berusaha, agar: supaja' bang- 
sa2 anggota dari organisasi dunia ini 
berkembang kearah integrasi jang 

Itulah pula sebabnja, mengapa ka 

jang asing bagi pribadi Indonesia, 
meskipun .menurut ukuran lain di- 
anggap baik, apapun djuga namanja, 

Misalnja, istilah »underdeveloped” 
jang umum digunakan, istilah ini me 
Inundjukkan suatu tingkatan j jang ha 
'kekatnja mempunjai harga jang re 

Ukuran apa jang harus kita pakai 
untuk memahami makna sedalam- 
inja? Kata ,,develop” bagi suatu ne 
|gara,. menurut kami berarti, bahwa 
seluruh kekajaan negeri itu dapat 
memenuhi hadjad hidup rakjatnja. Bu 

Ikankah benar, bahwa bangsa Eskimo 

.Iwa bangsa Swiss tidak perlu.akan se 
buah armada dan bahwa bagi rakjat 
“jang idup dinegeri panas badju te- 
bal Tn merupakan suatu kebutuh 
:&? 

jahe hendak kita penuhi adalah 
apa jang mendjadi kebutuhan sebe-   

dibawah  penjelenggaraan ykuran teknis”, demikian Ruslan Ab 
PBB. Dalam sidang itu akan ditin- gulgani, . 

narnja' dari rakjat, sekalipun orang 
katakan bahwa hasil2 negara kita ada 
lah tidak sempurna menurut sesuatu 

Ia achirnja mengharapkan, bahwa 
segala 

sesuatu jge tersembunji dibalik pame- 

|imaka 'pekerdjaan Mgr. A. Soe- 

dang-kala 'kami harus menolak hal2 | 

rita pengangkatan itu dalam bebera- 
isadja - merata dikalangan 

liputi- umat Katolik, terutama umat 
Katolik bangsa Indonesia: 

Sebagai Uskup dalam zaman per- 
golakan bukannja 

nuh tanggung djawab. ebeg 
Uskup jang tidak pernah di-inter 
nir, Mgr. A. Soegijopranoto ha 

tu jg terdiri dari pastur bangsa 
Indonesia. Dengan kekuatan jang 

kan kewadjibannja hampir diselu 
ruh Indonesia. 

Pastur-pastur Indonesia jg. pa 
da waktu itu belum banjak djum 
lahnja dikirim ke Sumatra, Sula 
wesi dsb.-nja untuk memberi tun 
tuman serta bimbingan pada umat 
Katolik. Ketjuali harus memperha 
tikan kehidupan rochani umat 
Katolik, Mgr. A. Soegijopranoto 
masih harus memikirkan semua 
jajasan2 jang tidak sedikit djum 
lahnja. Mengingat besarnja an 
gung djawab, dimana pihak ja 
kuasa (Djepang) selalu Batin 
akan gerak-gerik umat Katolik, 

pekerdjaan jang | 
gampang. Kewadjiban sulit sertal- 8 
minta pertanggungan djawab penuh Et 
bertumpuk-tumpuk. Terutama pada 
tahun-tahun pertama dalam mendjal 
lankan kewadjibannja Mgr. A. Era h 
'gijopranoto selalu sibuk. 

Tidak peruali didpterubes! 
Penjerbuan Djepang ke Indone : 

sia minta kebidjaksanaan jang pe | 

nja mempunjai beberapa pemban | 

ada, maka beliau harus menunai | 

hai 

Ma Olehssd. 2 ke nk 
gijopranoto merupakan peker 
an jang berduri, Tetapi berkat / 
kurnia Tuhan serta kebidjaksana 
an kewadjiban dapat didjalankan 
dengan teratur, walaupun harus 
menempuh gelombang kesulitan 
jang tidak sedikit. 

Zaman “revolusi: 
Setelah Djepang menjerah, .ma- 

ka zaman baru. blik Indonesia 
an, dengan 

| nesiti, “maka 
Sentimen me- 

    

   lahirnja Republik “In 
meletuslah revolusi. 
megang rol penting. 
Karena kebidjaksanaan “Mgr. A. 

Soegijopranoto, maka umat Katolik 
dapat mengarungi samodra revolusi 
dengan selamat. 

Ditengah-tengah masjarakat jg ba 
ru bergolak, maka umat Katolik 
bahu-membahu dgn. golongan lain 
Umat Katolik turut memperdjoang- 
kan kemerdekaan. Dengan darah 
|dan daging pemuda Katolik banjak 
jg gugur dimedan pergolakan mene- 
gakkan kemerdekaan. 7 

Marhum ' komodore muda Hadi. 
soetjipto' serta overste Slamet Rijadi 
adalah putra Katolik ig berdjasa be- 
sar dalam memperdjoangkan Repu- 
blik Indonesia. Ketjuali kedua mar- 
hum itu masih banjak djuga pemuda 
Katolik lainnja jg tewas dalam me- 
ngabdi panggilan sutji. Dalam me- 
menuhi panggilan sutji tsb para pe- 
muda tidak sendirian. Djuga para 
rama” (pastoor) turut menjingsing 
kan badju. 

Dalam hal ini bak ketahuan 

ma tidak tinggal diam dan bertum- 
pang-dagu. “Masuk kampung dan de 

beri hiburan pada jg luka-luka serta 

rangan makan. 
Pastoor Harjadi (sekarang mendja 
padri Tentara di Makasar), San- 

diman dan Poerwadi adalah patriot 
ig tidak gentar akan antjaman. Ma- 

'lah ,,rama” Harjadi pernah ditang- 
kap bersama dengan bekas perdana 
menteri Soekiman. 

Hubungan dg Pemerintah. 
Bahwa hubungan Vicariat Sema- 

rang dengan pemerintah senantiasa 
baik tidak perlu ditulis pandjang le- 
bar. Jg terang ialah, bahwa serenta 
Republik. Indonesia: diproklamirkan.   

Lagi kenang-kenangan 1212 th. jl 
Dengan didahului oleh pastur Soe- 
kiman S.JL.,. maka . Mgr. A. Soe: 
gijopranoto SJ. menudju ketempat 

korban missa. 

maka “ Mgr, “Soegijopranoto “terus 
mengadakan hubungan dengan pe- 

merintah. - 4 
Hampir berbareng dengan waktu 

proklamasi Mgr. A. Soegijopranoto 
telah berhubungan dan memberi se- 

  

  

ngo eris 

  

Mengenai Putusan Men 
Tokio Gembira. Da 

  

KALANGAN Na di. 
menerangkan, Deng 
akan .sketjemasannja' 
putusan presiden masang kepada am 
Diduga bahwa ketika mengambil 
runding lagi dengan aa seri 
kan sadja Maa Inggris dan dan Pe 
an. 1 

Harian ,stral “Times” di Singo, 
pura jg besar pengaruhnja, hari Se- 
nen menulis dalam tadjuk. rentjana- 
nja, bahwa pidato presiden Eisenho- 
wer tsb. akan menimbulkan ketje- 
masan diseluruh dunia, . terketjuali 
Taiwan sadja, demikian United 
Press mewartakan dari Singapore. 

Selandjutnja — dari Washington 
United Press mewartakan lagi, bliw 
anggota2 republik dalam | kongres 
Amerika menjambut dengan -ha- 
ngat putusan presiden  Eisenhower 
itu. 
Mereka menganggap Putusan itu 

sebagai suatu langkah penting untk 
mengachiri peperangan Korea, 

Sebaliknja beberapa orang anggo- 

kan ketjemasannja, bahwa Amerika 
mungkin 
pepek didaratan Tiongkok. 

Reaksi di Perantjis. 
Dari Paris United Press mewiar 

takan lagi, bahwa dari kalangan2 
jang boleh dipertjaja didapat ka 
bar, bahwa menteri Tuar negeri 
Amerika Foster Dulles telah mem 
berikan pendjelasan mengenai ma 
salah denetralisasi Taiwan, jang 
telah dikemukakan oleh presiden 
Eisenhower dalam amanatnja ke | 
pada kongres. 

Kabarnja kalangan2 resmi Pe 

ta demokrat dalam kongres menjeta| 

akan terdjerumus dalam | 

3 Tjemas 
-Denetralisasikan Taiwan 

“Berhati-Hati: Pelbagai Reaksi 
5. «Atas Keputusan Eisenhower 

telah ' memberitahukan 
pemerintah Amerika, mengenai, ke- 
uk mende-netralisasikan Taiwan. 

keputusan itu Amerika tidak be- 
kat, tetapi ,,hanja memberitahu- 
rantjis setelah mendjadi kenjata- 

it » Weshiogton hari Senin malam 

da hakekatnja puas dengan pen 
djelasan Dulles itu. 
“Sebelum itu didapat kabar, bah 
wa pemimpin2 Perantjis telah me 
nerangkan, bahwa mereka tidak 
puas dengan putusan jang telah 
diambil oleh Eisenhower itu. 

Djepang gembira? 
Harian2 Djepang di Tokio hari 

Senen memuat tulisan2 jang me 
njatakan setudju dengan ketera 
ngan presiden Eisenhower itu, 

Harian ,,Nippon Times” jang 
terbit dalam bahasa Inggris jang 
tulisan2-nja kadang2 merupakan 
buah fikiran kementerian - luar 
negeri Djepang, adalah jg paling 
gembira sekali dengan keterangan 
Eisenhower itu. 

Dalam tadjuk karangan harian 
itu antara lain dikatakan, bahwa 
|presiden Eisenhower dengan tegas 
memaksudkan, bahwa negara2 
merdeka telah bertekad untuk me 
ngambil inisiatif dari tangannja 
fihak komunis dalam perang di- 
ngin sekarang ini. 

«Harian »Mainichi” jang besar 
pengaruhnja kelihatannja lebih 
banjak berhati-hati. Harian itu an 
tara lain mengatakan: »Diharap- 
kan dengan sangat supaja perda 
maian dunia dapat terdjamin da   rantjis telah memberitahukan pula   atas ini semua. 

  

kepada Dulles, bahwa mereka pa 
lam waktu singkat, dengan didja 
lankannja politik baru itu. 

  

  
umum pada clash kedua. Rama-ra- | 

lamat pada  Gupernur 
ngah Wongsonegoro. 
Untuk mempererat hubungan, ma 

ka setelah ibu-kota Republik pin- 
dah di Jogja, Mgr. R. Soegijoprano- 
to waktu itu djuga menetap di Jog- 
ja. Salah satu bukti eratnja  hubu- 
ngan itu dapat kami tuturkan sbb: 

Pada bulan September 1948 kami 
baru membitjarakan suatu hal dgn. 
Mgr. A. Soegijopranoto  dipasturen 
Bintaran Jogja. Ditengah-tengah si- 
buknja mempersoalkan sesuatu »al, 
maka berbunjilah bel tilpun. Pela- 
jan memberitahukan, bahwa ada 
tilpun dari istana. Apa jg dibitjara- 

Djawa Te- 

ikan kami sendiri tidak mengerti. 
Pun dalam pertemuan-pertemuan 

resmi jg “tidak bersifat politik Mgr. 
A. Soegijopranoto mesti berada di 
tengah-tengah  perdjamuan. Suatu 
hal jg penting dan perlu diketahui 
ialah pemberian gambar Madonna 
dari Presiden pada Monseigneur da- 
lam tahun 1947. Pemberian gambar 
itu merupakan utjapan terima kasih 
dari Presiden pada umat Katolik jg 
telah menundjukkan keichlasan me 
menuhi panggilan sutji terhadap nu 
sa dan bangsa. 
Sesudah clash kedua dan kedaula 

tan Indonesia kembali, maka hubu- 
ngan tidak ada obahnja,- walaupun 

Djakarta dan Semarang. tidak berde 
katan. 

Eratnja hubungan ini dapat 
kita ketahui, waktu pemerintah 
akan mengangkat duta di Vatican. 
Sebelum duta diangkat, maka 
Monseigneur dimintai advies lebih 

| dulu. 
| Bagaimana djiwa beliau menge 

sa adalah pekerdjaan mereka. Mem nai perdjoangan kita dapat dike 

  

memberi makanan jg tertimpa keku| Dari album Mgr. Sugijopranoto. Ke- 

Setelah 

digeredja 

nang-kenangan 1212 th. jl. 

selesai upatjara tahbisan 

Randusari Mgr. AA. Soegijpranoto 

SJ. kembali kepasturan “dengan “di- 

iringkan oleh para pastur. 

tahui dari tulisannja di madjallah 
»De Linie” jang menggambarkan 
kebenaran kita memperdjoangkan 
kemerdekaan. Tulisan'tsb. men 
djadi geger, karena. dengan - te- 
rang-terangan beliau membela Re 
publik dan menjalahkan tjara-tja 
ra alat kekuasaan Belanda meme 
rangi kita. 

Kemadjuan Vicariat. 
Setelah menggambarkan serba 

sedikit mengenai perdjoangan Vi 
cariat Semarang dizaman Dje 
pang dan revolusi, marilah - kita 
sekarang menengok kemadjuan 
Vicariat selama 1212 tahun diba 
wah pimpinan Rama Kangdjeng. 

Sebagai seorang Uskup jg me 
ngenal “djiwa bangsanja, maka se 
mua inisiatip serta pekerdjaan se 
lalu mendapat sambutan baik. 
Dan semuanja itu sesuai benar 
dengan tjita-tjita putranja jang 
haus akan pendidikan jg selaras 
"dengan djiwa bangsa Indonesia. 

Usaha mengenai kerochanian 
dapat disaksikan ditengah2 kota 

jang menghias kota serta desa ber 
dirinja atas inisiatip beliau. Seko 
lah Seminari ,,Minus” di Mertoju, 
Con jang dalam clash kedua disa 
ma-ratakan dengan tanah  seka- 
rang telah dibangun kembali men 
djadi kemegahan dari kota Tidar. 
Disekolah ini beladjar 131 murid 

terdiri dari segala bangsa. Disini me 
reka dididik mendjadi padri dgn. 
tjara hidup jg sederhana, tetapi pe- 
nuh dengan  fjita-tjita mulia. Dari 
Seminari Minus ini mereka kemudi- 
an melandjutkan  peladjarannja di 
Seminari Agung Jogja atau diluar 
negeri. Mereka jg melandjutkan pe- 
ladjarannja di Jogja dikemudian ha 
ri mendjadi padri-padri dari golo- 
ngan ,,Wereldheer”. 5 

Djumlah padri keluaran Seminari 
Agung Jogja sampai sekarang su- 
dah banjak dan bekerdja ditengah- 
tengah masjarakat Indonesia. Padri- 
padri tentera seperti Padmosepoetro, 
Harjadi dan Dwidjosoesanto (vloot- 
aalmoezenier) adalah hasil  asu- 
han dari Seminari Agung di Jogja. 

Murid-murid keluaran Seminari 
Minus jg melandjutkan peladjaran 
diluar negeri dan kemudian men- 
djadi padri dari golongan Jezeuiek, 
Franciscaan, Carmoliet dsb.nja kini 
telah . menenuaikan  kewadjibannja 
tersebar diseluruh Indonesia. Dian- 
taranja ada jg menggondol gelar 
doktor dari perguruan tinggi di Va- 
ticaan. 

Ketjuali perguruan untuk  tjalon 
pastur, maka. Monseigneur memper- 
hatikan djuga pendidikan - umum. 
Perguruan rendah sampai menengah 
terdapat ditiap kota diwilajah Vica- 
riat Semarang. Untuk keperluan pa 
ra maha-siswa 'jg beladjar di: pergu- 

“ipat di Rawa Seneng 

dan dipelosok desa. Gredja2 baru | 

| Seperdelapan Abad Vicariat Semarang 
' IHari Ini Monseigneur Sugijopranoto Peringa- 

122 Tahun Mendjadi Biskop 
Tila la Utk Para Pembatja. Jg Bai Katholik 

Pi 

ruan tinggi Gadjah Mada didirikan 
asrama dengan tuntunan seorang pa 
dri jg berpengalaman. Dalam asra- 
ma ini terdapat djuga pemuda-pemu 
da bukan Katolik. Dengan djalan 
ini, maka asrama itu dibuka untuk 
siapa sadja jg ingin tinggal disitu 
dengan bimbingan seorang padri jg 
luas pengetahuan serta pengalaman- 
nja. 
Mengenai pendidikan utk. umum 

ini Monseigneur mendapat bantuan 
dari para broeder serta suster jg ah 
li dalam pendidikan. 

Memperbaiki gedung2. 

Sudah (kita ketahui bersama, 
bahwa selama clash kedua gedung 
gedung missie banjak jang rusak, 
malah ada sementara jang disama 
rayakan dengan tanah. Dengan 
bantuan pemerintah, maka bebera 
pa gredja dan gedung telah dapat 
dibangun kembali. Gedung semi 
nari Minus di Mertojudan seka 
rang telah selesai dibangun men 
djadi kemegahan dari kota Tidar. 
Tapi Mendut, tempat pendidikan 
para wanita sampai sekarang ma 
sih merupakan puing. Padahal di 
waktu jang sudah Mendut men 
djadi tempat pendidikan para wa 
nita jang hasilnja baik sekali. Dan 
Muntilan sumber pengetahuan 
dari umat Katolik dimasa jg lam 
pau sekarang belum menduduki 
tempatnja jang lama. 

Disamping memperbaiki ge- 
dung2, maka kebutuhan akan ge 
dung2 baru tidak diabaikan. Ge- 
dung-gedung sekolah S.M.A. dsb. 
nja jg mendjadi kebutuhan para 
pemuda dibangun serta diperleng 
kapi seperlunja. 

Mengusahakan pertanian 
Ketjuali bergerak dilapangan 

agama dan pendidikan, maka Vi 
cariat ' Semarang memperhatikan 
djuga akan kebutuhan pertanian. 
Padri2 dari golongan Trappist di 
negeri Belanda jang . keuletannja 
mengeygai pertanian serta perkebu 
nan telah tersohor, didatangkan 
ke Indonesia. Mereka diberi tem 

(Temang- 
gung) untuk mengerdjakan sawah 
dan perkebunan. 

Mereka mengerdjakan sawah 
serta perkebunan dengan tjara ser 
ta tehnik modern. Hasil. sawah 
dan perkebunan itu sebagian akan 
didjual, sedang sebagian . lainnja 
dipergunakan sendiri untuk keper 
fuan sehari-hari. 

Ketjuali bekerdja berat disawah 
atau diladang, maka kewadjiban 
lain jang lebih berat dari rama- 
rama Trappist itu ialah, bahwa 
mereka diharuskan membisu sela 
ma hidupnja. Hanja seorang sadja 
jang ditundjuk, boleh bitjara. Ini 

“Sadja ada ketentuan, djika kebetu 
lan ada tamu jang membutuhkan 
keterangan dsb.-nja. 

Golongan Tionghe. 

Djika dalam tulisan tsb. diatas 
sebagian besar mengenai bangsa 
Indonesia, maka ini tidak berarti, 
bahwa kita melupakan golongan 
lain. Golongan Tionghoa umpa- 
manja dalam Vicariat Semarang 
ini merupakan tiang kekuatan jg 
besar artinja. 

Djumlah penduduk Tionghoa 
|jang beragama Katolik telah Tibu 
an banjaknja. Untuk kepentingan 
mereka disediakan tennga sendiri 
ialah pastoor Beekman. Dan se- 
karang ini mendapat bantuan dari 
padri bangsa Tionghoa jang baru 
sadja datang dari Tiongkok. 

Pun pemuda2 bangsa Tionghoa 
jang ingin mendjadi padri, walau 
pun djumlahnja belum banjak, 
lumajan djuga. 

  
Gredja Kebondalem (Semarang) 

dengan beberapa bangunan dise- 
diakan melulu untuk kebutuhan 
saudara Tionghoa. 
Sebagai kuntji tulisan ringkas utk. 

memperingati umur Vicariat Sema- 
rang 1216 tahun ini rasanja kurang 
lengkap, djika kami tidak menjebut 
kan nama almarhum pastoor Van 
Lith jg mendjadi pelopor dari peker 
djaan Vicariat Semarang. 

Tulisan penjambutan ini sebenar- 
nja masih djauh dari sempurna, ka- 
rena hanja menggambarkan  kedja- 
dian-kedjadian jg penting sadja. Un- 
tuk menuliskan segala sesuatu jg me 
ngenai Vicariat Semarang membu- 
tuhkan bahan-bahan jg lengkap, ser 
ta tidak tjukup disuguhkan dalam 
suatu harian seperti Suara Merdeka. 
Walaupun demikian rasanja tuli- 

san ringkas ini dapat diselami ser- 
ta dipahami seperlunja. 

Gedung Seminari Minus di Mertoju- 
dan jang baru sadja selesai dibangun 

digambar dari sebuah kapal terbang 

kepunjaan Angkatan Udara.     
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«PILEM 

| Ketj. Semarang-timur 

- pembukaan kursus tersebut bertem- 

| marang-timur dan bapak A.W. serta 

Rp. 303,14, B3 
| rakjat di Smg. Rp. 1206,07: Pelaja- | 

  

' boedoer” Rp. 

  

sTHE MAGIC CAR 
| PET" DILARANG PERTUN- 

5 DJUKANNJA 

   
   

  

    

   
   

'Dari beberapa Laka jang | 

| ta di Semarang wartawan t: 
mendapat ket bahwa p 
lem ,,The Magic 
tg. 22-.1-'53 telah 

| putar digedung2 bioscoop d 
ruh Indonesia. : 

Seperti diketahui pilem tersebut | 
pernah diputar di Semarang dan 

. Teaksinja tidak ada. Kab 
| Fangan tersebut idas 1 
wa pilem ini telah dianggap m 

. hina dasar sedjarah Agama Isiam. 

2
 

ROKOK TJENGKEH DGN. : 
BANDEROL Rp. 0,50 

2 Mengapa pendjualan 
: kok lebih dari banderoi 

tidak melanggar? : 

Salah satu pertanjaan Dania: ig 
seringkali dikemukakan oleh umum | 

- pada ,,Suara Merdeka” adalah me- 
ngenai kalimat tsb. diatas. Berhu- 
bung dengan gontjangan2 harga dari 
pelbagai barang dagangan pada wak- | 
tu belakangan ini, perlu kiranja soal| - 
ini diberi pendjelasan, agar umum | 
tidak salah menafsirkannja sehing- 
ga dapat menimbulkan akibat kege- 
Nan jang bukan pada tempatnja. 
Mengenai itu dari kalangan Polisi 
Ekonomi di etakeng “didapat ke- 
terangan sbb.: 

Aturan Ben & 'Tjukai dalam ke-| 
cadaan jang tidak sesuai seperti pa- 

— ling belakang ini (membubungnja | 
harga tiengkeh, kertas dsb.-nja pula) 
menjebabkan -dikeluarkannja — per- 
aturan, dimana rokok kretek harus 
ditempeli pita tiukai sedikitnja dar | 

, 50 sen. Kepada para pengusaha jang 
" telah mengluarkan rokok a.l. terisi 
10 batang sebungkusnja. merekal 
diwadjibkan membajar pada Bea & | 
Tjukai setiap batangnja 5 sen. De- 
ngan djalan demikian, maka pen- 
djualannja rokok tjengkeh mendjad: 

— tida 
pada besar dan ketjilnja permintaan 
rokok dari chalajak ramai. Rokok 
tjengkeh jang mempunjai pasar baik 
sendirinja dapat didjual dengan har-| 
ga menurut keadaan di pasar perda- 
gangan. 

Demikianlah keterangan mengenai 
' Soal tsb. 

BAYANGKARI DALAM PBH. 

Para isteri Polisi seksi II (Bayang- 
kariy Djomblang jang masih meng- 
hendaki kemadjuan dalam lapangan 
pendidikan, maka dengan sepenuh 
hasratnja jang tidak mau ketinggal- 

an roda pendidikan telah mentjebur- 
kan”diri dalam PBH jang diseleng- 
garakan oleh Panitya 'PENMAS 

dengan leer- 
plan 6 bulan. 

Pada tanggal 28-1-1953 dimulailah 

pat di S.R. VI Djumblang (3x se- 
minggu) dengan gurunja sdr. Nj. Ka- 

sono jang disaksikan djuga oleh sau- 
dara Tjipto Djuadi dari Penmas Se- 

kepala/inspecteur Polisi seksi II. 

OPERASI Di BANJUBIRU. 

Dari kalangan resmi didapnt 
kabar, bahwa pada tg. 2 Djanuari 
jol. oleh Mobrig. Polisi telah di- 

    
    

th 

Ha Bani 

terikat. dan hal ini terserah ke-| 

SURAT | TERBUKA 
EKOLAH KORUP? 

“Chabar jang, disampaikan kepa 

Pr ngga dl. beberapa Hari- 
termuat het tentang diri 

lik Sekolah Randublatung 
| ketjurangannja — memotongi 

sadji Guru2 jang mendjadi 

   
  

    

"Ki Oleh ea guru daerah Ran 
(dubilatung, 1g Pt R.I. setem- 
fat, maupun dari Insp. Kabupa- 
en tidak terdapat pernjataan Ke 
urangan atas pemotongan gadji 

  

34 
I- | yuru2, lebih2 perkataan wang pe 

“notongan tersebut — dimasukkan 
1. kantong sendiri,hal demikian 
1dalah isepandjempol. 
Selandjutnja, chabar, bahwa ba 

Pajak diantaranja guru2,  karena- 
Jaja, ada pula jang disita (dibes- 
23 barang2nja, umum setempat 
ia' dapat membenarkan. 

F Cihahar jang sesungguhnja ada- 
“Hah demikian: 'Penilik Sekolah 

Rbg. sedang dl. penjelesaian, ka- 
1 mosi lima orang didaerahnja 

senai pembajaran pindjaman 
Bagaimana hatsilnja wak- 

uu tsb. masih menunggu (belum 
dapat diketahui). Adapun bila ada 
schorsing, hal demikian adulah 
hak Djawatannja. 

(Hadisoepanan) 

  

F E BADAN RONGSOK DALAM 
E IO DJAM GAGAH KEMBALI 

F MAHA TONIK 

OBAT KUAT JANG 
NAN DUNIA 

— HARI IN 
LESU LEMAH 
Na MALAM: 
P3 MAKAN 2 TABLET 

$ BESUK PAGI: 
SAGAH PERKASA 

TEROJUAL DISEMUM TOKO ORAT 

  

  

    

kehilangan 
Telah ketinggalan dibetjak pagi 

ini kira2 djam 5,40 antara Tjita- 

rum dan station Tawang. satu 

fototoestel merk Zeiss Ikon lens: 

3,5 bagian bawah ada rusak. 

Siapa jang dapat harap suka me- 
ngembalikan dan akan diberikan 

hadiah alamat: Tjitarum 96. 

  

  

MARDI WALUJO SEMARANG 

mentjari 

Dua orang Mantri Djuru Rawat 
perempuan jg dapat tinggal dalam 

asrama. Penerimaan 'pelamaran 
di Kintelanbaru 4 tiap hari djam 9 

s/d 1 siang. 

RA” setempat (Tjepu- | 

ba- | 
Ne wahannja, kami sangkal tentang 

ak kebenarannja. 
— dipertjaja dan datang dari Djakar 

Ne NA ROA ats RAY 

    

  

: Kenang - Kenangan " 

Praktis dan berharga 1)! 
buat Sien Ti ia F 

— POLSHORLOGES 

  

WANDKLOKKEN — 
NA TA 
      

: ee 
Hmm nanang 

Ka 

O 
IAIN 
ANTIMAG NE TIGUE 

  

Naa 
INCAFLEX ' 
PIA 

    

  

P. 51 sets 
Sheaffers Chrest de Lux 

Junghans - Kienzle - Mauthe 
TU WELIER HORLOGER 

"3 7 . 1 2 
Pempodiong 58 — Telf. 1514 
ANN EA el METE RAN MPA EN 

  
  

    

  LOTERY UANG Rp. 03 3 
Rp. 9— M4 Rp. 5.—. Trekki. & 
porto VRIJ. BUAH DADA LEM 
BEK? ? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp 20.- 4 ds. Rp 76.-. SCHOON- 
HEIDZALE Rp. 10-— POEDER 
Rp. 10.— VITANOL EXTRA 
KERAS Rp. 60.— untuk laki2 
ada umur atau jang sangat lem- 
bek. VITANOL tangg. dapat ka- 

sih tenaga baru, tidak bukti uang 
kembali 4 Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76.- 
RIGASTA suntuk laki2 tahan la- 
ma (nikmat) .Rp. 20— SORGA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 
gung memuaskan 2 fihak Rp. 20 
4 ds. Rp 76.— Porto Rp. Lani 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 
. Gang Tengah 22 — — Semarang. : 

  

  

    adakan operasi didesa Gedjajan, 
Ketjamatan Banjubiru, Ambara- 
wa. Hasil jang diperolehnja a.l. 
ditangkapnja seorang dari gerom- 

bos dan seorang perempuan 
terdapat mati. Sebuah karabijn 
dgn 42 butir peluru dari orang jg 
tertangkap itu dapat disita. 
orang lainnja dari gerombolan tsb. 
dengan bersendjata berhasil melo- | 
loskan diri. Lain? keterangan be- | 
lum didapat. 

KEMBALI BAJI DILEMPAR. 
Siapa ibu jang durhaka 
ini? 

Tadi malam didalam selokan, tg 
“depan rumah perkumpulan Indoj 
Tionghoa didjalan Mataram, oleh 
seorang sersi telah diketemukan ma- 

“fat baji laki2 dengan masih ada 
bing2nja. Matanja telah keluar satu 

dan pada mulutnja terdapat fuka. 
Rupa2?nja baji. ini telah dimasukkan 
kedalam selokan hingga mengambang 4 
diatas air jang mengalir. Diduga ba- 
ru sadja pada sore harinja baji ini! 

. telah dilahirkan. Dengan segera ma- 
jat ini telah dikirim ke R.S.U.P. un- 

| tuk diselidiki lebih djauh. Siapa ibu- 
nja jang durhaka ini, kini masih di- 
tjari oleh fihak jang berwadjib. 

TARIP2 POS LUAR DiI- 
NAIKKAN. 

Pemerintah telah menetapkan per! 
aturan baru untuk mengubah ,,Alge 
mene bepaling ter uitvoering van 
het internationaal Postbesluit 1948” 
(.Internationale postverordening 
1948”), staatblad 1949 ho... 16). Per 
aturan ini mulai berlaku pada tang 
gal jang akan ditetapkan lebih Ian 
djut oleh kepala djawatan pos, tele | 
grap dan telepon. 

Pada umumnja tarip2 baru ini sil 
tetapkan pada djumlah $ kali tarip? |. 
sebelum perang. Menurut taksiran 
kenaikan porto ini akan menambah 
penerimaan dengan Rp. 7. 700 ag se k 

| tahun. 

SUMBANGAN UANG UTK 
SANATORIUM . ANAK2 

DI NGAWEN. 

telah diterima .50- 

Hasil2 pengumpulan uang dari 
peladjar2 sekolah Menegah di Smg. 

dari murid2 sekola! 

:ran Nasional Djakarta kapal .Boro- 

Bulu Rp. 50: Sekolah Kehutanan 4 
dan S.G.B. Putri Ungaran Rp. 43.3: 
atau semua djumlah Rp. 193 

Uang tsb. diatas Wa dikirim un- 
tuk disimpan dalam Bank Rakjat di 

“ Salatiga. 

SIDANG PLENO DPRDS 
. KOTA BESAR SEMARANG, 

  

  

  

|. Mulai tanggal 16 Desember 195? | 
-. sampai 31 Djanuari 1953 js 
“oleh Palang Merah Indonesia Tja- 
£ bang Semarang 

| kongan2 sebagai beikrut: 

ini 

16 Sekolah rakia | 

3 53, . | 

TINGGAL SEDIKIT, 
  

Disediakan untuk mereka 

jang ingin membeli 

2 KALENDER .,,SUARA MERDEKA” 
Tiga 2 

dengan harga ringan. 

» Tata U saha , Suara Merdeka”.   

  

  

  

| BARU TRIMA: 

Plaat? - 
depgan 

RADIO SALES & 
SLEVK-E 

Karangiempel 183   
Gramofoon 

At: V2 jang paling baru 

ARIE” 

Sematang 

  

  

Pi
 

Pekodjan 85 Tilp. 

Sekarang sudah bisa trima tamu untuk preksa penjakit, 
pimpin oleh Sinshe LIKE YOK 
segala penjakit jang amat pandai. 

100 OBAT ENG DJIEN, HO 
1614 Semarang. 

jang di 
SONG dari Tiongkok, satu ahli 

Preksa penjakit dilakukan dengen GRATIS, ketjuali djika da- 
pat panggilan. 

"UNTUK SEGALA MATJAM BARANG ALAT2 KEPER- 
LUAN RUMAH-TANGGA SEHARI-HARI ? 

TETAP RADJA MURAH! 

Tokg »HIEN.v 2 
Ha mnsta 2ed No. 25 — Bea 

3 

    

   
    
    

      

& Co. 
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Purwodinatan Utara TIA 

  

    | 
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ADVERTENTIFE SELAMAT TAHUN BARU 
IMLIK 

HARGA menurut tjonto dibawah : 
1 
  

Ukuran 1 X 20 mm. TJIA HOK KHIE 
dengan Keluarga 1 Rp. 10,— 

Dil. Mataram 399 — Semarang. Ukuran 2 X 20 mm. 

1 Tjiaswee 2501   Rp. 20, — 

  

  

. 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   Silahkan kirim mulai sekarang. 

Penutunan untuk advertentie Selamat Tahun Bari tgl. 10 Pe- 
bruari 1953.   
  

    

   

ya Duri Vanila PENGGEMAR 
2 2 OLAH RAGA 
   

SELALU MENJAMIN 
KESEHATAN BADAN 

e 

  

     

  

   (ta PUSAT PENOJUWAL: 

BAN SAN YOK PANG xapasan 216-212-220 it2 837 u.surasala 
BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT dan TOKO P.& D. 

PEKALONGAN: 
1. ENG THAIJ KONGSIE. 3 
2. Toko Obat TJEE AN HO. 6. 
3. Toko KHOE HAN KIOE. 2 
4. Toko Obat THAN TJOEN Is. 

0 9. 

Toko Obat BAN SENG HO. 
Toko THIO ENG TIHIANG. 
Toko TJHIA YAUW FAN. 
Toko THAIJ HWA. 
Toko Obat ,VICP. 

  

  

  
  

    
  

  

  
sengon 

    

   

   

  

UNDERSTAND IT,   
diam 10 pagi — diruangan sidang 

njelesaikan atjara sidang jbl, — Apa- 
bila tidak dapat selesai, sidang akan 
dilandjutkan pada malam/hari2 ber- 

 ikutnja. 

Pada nanti tg. S Pebruari 1953' 

“ PPRD Bodjong 148 akan diadakan i 
| sidang pleno DPRDS KBS guna me- 

SI ANITA Ta Int WOP KING FEATULES 
5: 
CAN, 

—— Aku masih sadja belum me- 
ngerti, Trigger. Itu kuda hantu se- 
Imestinia tidak dapat menghilang...   

SA 1 S7LL CONT 
TRIGGER/ THAT “GHOST 
HORSE"COULPN'T JUST 

AL DISAPPEAR...BUT IT DID! 

tetapi ia toh dapat berbuat jang de- 
| mikian. 

Wib Lip 2 Come CN ur, Nal 
YOU'OLD FAKE. " 
ae ME ROY    

  
Keluarlah, engkau —— Willie? 

Au SL PEMIPU UM ita 

Roy. 

   

: Ta NU ji 
Ta AN AR ME on ondel 

Pa : 

BET ATS Wi LE/ HEL O0k£ DEAD! Lp 
WHAT HAFPENED 2 , GETTE “YIMM aa 

— Dia. rupa2nja mati. Lebilr baik 
BAE Ternak Uhh. (Dalam pada itu 

— Hee! Willie. Ada apa? 

Legs jang sembunji dibelakang pintu 

dengan 
-“ 

telah pukul kepalanja Roy 
gagang repolper).   

| 394, Gading Kisi 170, Ngape- 
man 15, Pasar Nongko 125. 

(Er Shi Ghay En Ghing”" 

bahan2 pilihan jang: terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 
Istri dan Renganten Baru. 

1 doos Rp. 15.— 

DUA ag 

SL 
Pa Ga MR 

NN Rt 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 
judan 141, Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, ND Kliwon 142, 
Giringan 28, Slamet Riadi 

  

  

“M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 199 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njakit. ZLONDER OPERATIE. 

Dj. (Pagi 9512 
5 (Sore 5—7 

bitjara 

  

  

an 

“ INI HARI D.H.B. (a, 17 th-) 

uR F A3 10. - 1.50 -6.45- 9-- 

Orton" ) L-o.caz ” 4.30-6.45-9.- 
»Metropole" ) , 

»Sams0n,& Delilah”     
Pesan tempat saben” Pagi : 
REX djam 9.00— 12.00— 

| ORION/METROPOLE 10.—12. 
  

BESOK MALAM PREMIERE 

Djagalan 6-5-—8.45 (13 th.) 
S5. ROOMAI NOR — SIPUT 

SERA WAK 

»Angkara Murkas 
Film Malaya paling baru dengan 

9 Lagu-lagu— Tari-Menari. 

Ini Malam Pengab. (seg. 8) 

  

    
  

Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/718 

  

  

Home Light Agregaten 
Jari Persediaan: 35) N- 750 N-1000 W. 

Selahu solia: Rado terketjil sampai terbesar. 
“Recordchangers longplay tape-recorders 

dil. alat2 radio dan listrik, 

Zekering automatisch, putus tidak usah pang- 
gil Aniem. 

Radio Success 
Seteran IA Tel. 1995 Smg. 

  

  
  

  

AE NIS 
BER PELAJARAN NA SION A SIONAL, INDONESIA. ) 

Aw: perusahaan , PISOK" 
Purwodinatan Utara 1II/4 
Tilpon No. 372. 

Semarjing : 

  
Tegal :  Djalan Marpangat 15. 

  

  
  

K.A. ,MENDUT”. 

Semarang tanggal 6 Februari 1953. 
Tegal tanggal 7 Februari 1953. 

Tjirebon, Tg. Priok, Tg. Pandan, Berangkat ke / 
Pontianak, Tg. Priok. 

K. M. ,TIMOR” 

Tanggal 12 Pebruari 1953 Semaran 
" Makassar — Ambon — Menado. Brangkat ke 

'K. A. , KALIMANTAN”. 
tanggal 14 Februari 1953. 
Tjirebon, Tg. Priok, Singapore, 
Belawan Deli, Singapore, Tg. 

Semarang 
Berangkat ke 

Priok. 

K. M. ,BURU”. 

Semarang tanggal 18 Februari 1953. 
Tegal “tanggal 19 Februari 1953. 
Berangkat ke Tjirebon, Tg. Priok, Palembang, 

Singapore, Tg. Priok. 

K. A. ,MENDUT. 

Semarang tanggal 20 Februari 1953. 
Tegal tanggal 21 Februari 1953. 

Tjirebon, Tg. Psiok, Tg. Pandan, 
Pontiaifak, Tg. Priok. 

. "IRIAN”. 

tanggal 22 Februari 1953. 
Tjirebon, Tg. Priok, Telok Be- 
tong, Padang, Sibolga, Padang, 
Tg. Priok. 

Berangkat ke 

Semarang 
Berangkat ke 

Menerima muatan dan penumpang dek. 
Tanggal2 diatas dapat berubah.   

  

  

  

K.P.M. 
“Kapal ,TOBOALI" akan datang 7-2-53 
menerima penumpang dan muatan buut 

Bandjarmasin (langsung.) 

  

| 

— CITY CONCERN CINEMAS Pr 

INI MALAM DAN BESOK MALAM (U. 17 TH) 

LUX sit 
Ann Todd —Norman Wooland — Ivan Desney 

s'MADELEINF" 
Pertjintaan Rahasia dari seorang Gadis djelita. 
Madeleine seabad lamanja meragukan Dunia. 

Kebenaran jang tersembuni ! 

  
  

        

  

  

  

Stewart Granger—Jean Kent 
Anne Grawford — Dennis Price 

K0 ARAVA
N" Menarik dan 

Menggemperkan! 

Ini malam penghabisan (u. 17 th) 

Gran d HUMPHREY BOGART 

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

SAHARA" 
BESOK MALAM: film tentang manusia2 dan Binatang2 

. PREMIERE di djaman Purbakala 

SIRANGE WORLD" 
Savage! - Danger!-Fabulouse tresure! Primitive Love! 

Mengherankan — aneh—luar biasa ! 

INDR A INI MALAM D.M.B. (U. SEGALA UMUR). 
Film Sedjarah perdjoangan Bangsa 

4.45-6.45-8.45 Indonesia . 

ROYAL s1O November” 

5.15-7.15:9:15 Untuk Satu tanah Sai Pa 
Satu Tekad ! 

AKAN DATANG: 

Pasukan Tank kesasar di gurun ! 

Kehabisan aer dan makanan! 

  

  

Arek-arek Su- 
robojo bangkit 

serentak ! 

Satu Bangsa ! 

    

  

bendahainan 'SAJAR MEMANGGIL" 
ROXY Ini malam premiere (u. segala umur) 

BO aa Virginia Bruce-Brod Craford-Dick Foran 

maba ,Butch Minds the Babys 
Kot jak — Lutj u —Menggonn bira kan 

  

     

  

Mara 

  

Main mulai: tel. » wd 5 Febriari 1953 1 
TYRONE POWER —ALICE FAYE 

Alexander s 

intai Ragtime Band” 
Phone: 245 MUSIC DAN SHOWFILM DARI 20 TH. FOX 

bs S0 LO — 
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