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Komentar Ra- 
dio Peking 

| Denetralisasi Taiwan 
Perluas Perang Dan 

Antjam Perdamaian 

  

RADIO PEKING hari Rabu | 
. pagi menjatakan, bahwa keputu 
san Presiden Eisenh 
mendenetralisasi 

Amerika Serikat untu 
sar pe 

nhower untuk | 
pulau Taiwan 

»imaksud 

    

    

| perangan dan unt 
membahajakan perdzs 
"mur Djauh dan selr” 

  

KAWAH IDJEN BEKERDI: 
KERAS LAGI 

Dari pihak resmi di Surabaja di 
dapat keterangan, bahwa sedjak 31 
Djanuari jang lalu kawah Idjen me- 
nundjukkan kegiatan jang lebih be- 
sar dari semula jang telah dikabar-| 
kan itu. Dalam pada itu Rebo siang 
di Surabaja telah pula diterima ka- 
wat dari bupati Banjuwangi jang 
menjatakan, bahwa ikawah Idjen me- 
nundjukkan kegiat 
bah lagi. Pendjelasan lebi tag 
di Surabaja belum didapat. - 
Dalam pada itu tentang gum 

Kelud dapat dikatakan, bahwa xe- 
mungkinan bekerdjanja gunung tsb. 
jang oleh sementara orang dichawa- 
tirkan itu, menurut penjelidikan le- 
bih landjut ternjata hanja ,,secun- 
daire exploties” sadja jang disebab- 
kan merembesnja air hudjan ke-ba- 
han2 lahar kering. 

  San sae ana 

Ilan 

  

  

enurut Sjarat2 Fihak Utara 
— Kata Chou Ea Lai 

PERDANA MENTERI RRT Chou En Lai mengatakan pada hari 
Rabu, bahwa kaum merah bersedia mengachiri peperangan di Korea, 
tetapi berdasarkan fatsal2 mereka sendiri. Demikian radio Peking. 
Statement tersebut dikeluarkan tak tama setelah radio Peking menji- 
arkan reaksi pertama dari RRT terhadap putusan Eisenhower untuk 
mendenetralisasikan Taiwan., Dikabarkan selandjutnja, bahwa state 
ment tersebut dikemukakan oleh Chou En Lai dalam pembukaan Si- 
dang Umum ke-4 dari Panitia Nasional Konperensi. Konsultatif Politik 

Asai Menurut S$ 

& memperbe | 

  

   
     

   

jang bertam-! 

IS 

Dane onon Hii 

Ogasawa 

  Rakjat "' ngkok (badan n 

Pa inja, djika peng€rinta! 
1g baru mempunjai ke- 
Ik mengachiri p€perang 
3ngan tjara2 'damai, me 
memulai lagi mengada 

adingan2 perdamaian d. 
.njom dengan tak bersjarat 

.adjutnja Chou mengulangi lagi 
(NSP “ulnja jang telah ditolak oleh ko 

Jmando PBB, jakni supaja setelak 
'gentjatan sendjata soal repatriasi 
tawanan diselesaikan. Dalgm pad: 
itu Chou mengatakan, bahwa rak. 
'jat Tiongkok siap untuk berperang 
hingga achir, djika “perundingan! 
“'gentjatan sendjata tidak dimula' 
|lagi. Seperti diketahui, pembitjara 
an2 telah dihentikan sedjak tang- 
gal 8 Oktober (Antara — UP). 
  

Bekas presiden Harry S. Truman, 
setelah kembali ke tempat kelahiran- 
nja di Independence, Missouri, kini 
hidup sebagai orang preman biasa 
Saban hari ia sesudah bangun 'pagi 
terus berdjalan2 dengan bebas, tiada 
dengan dikawal oleh pendjaga2 ke- 
amanannja atau lain2 barisan peng- 
hormatan dsb. Tampak pada gambar 
Truman waktu berdjalan2 diwaktu 

pagi. 
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Djepang Ingin Menanam Modal Di Asia Tenggara: 

Djuga Adakan Korporasi-Tjampuran 
Di Negara2 Tsb 

Bauxiet Indonesia Menarik Perhatian 

DJEPANG BERMAKSUD mengirimkan perutusan2 ekonomi 
resmi kenegeri2 Asia Tenggara, dalam bulan Maret La.d., guna me- 
njelidiki kemungkinan2 mengadakan kerdja-sama ekonomi jang le- 
bih erat didaerah tadi. Rentjana2 ini terutama adalah buah fikiran 
menteri perdagangan dan industri, Sankuro Ogasawara, jang kabar- 
nja sudah mendapat persetudjuan dari perdana menteri Yoshida. 

  

Diperoleh keterangan, bahwa re: 
tjana Ogasawara ini menghendaki bi 
kan sadja dimadjukannja perdagang- 
an dengan negeri2 Asia Tenggar: 
tadi, tetapi djuga supaja diselidiki 
kemungkinan2 untuk menanam mx 
dal keuangan, serta mengandjur2kar 
pembentukan — korporasi2-tjampurai 

Langka Chawatir 

Tak Dapat Beras 
Sebagai Akibat Denetra- 

lisasi Taiwan 

PERINTAH PRESIDEN Eisen 
hower untuk mengachiri netralisa 
si Taiwan menimbulkan masalah 

baru bagi Lanka (Ceylon), jaitu 
bagaimana nasib perdjandjiannja 
dengan RRT tentang tukar-menu: 
kar karet dari Lanka dgn beras 
dari Tiongkok, jang baru  sadja 
dimulai pelaksanaannja itu. | 

Wartawan AFP di Colombo se ' 
terusnja mengabarkan, bhw. kini 
ada kemungkinan karet Lanka 
tidak akan diperkenankan mentja , 
pai Tiongkok darat dan sebaliknja ' 
pun beras : 

terhadap pantai2 Tiongkok. 
Menurut keterangan dari kala 

ngan jang lajak dipertjaja, perse | 
diaan beras di Lanka kini hanja | 
tjukup untuk 3 (tiga) bulan sadja. 

Perdana menteri Lanka Dudiey 
Senanayake hari Selasa menjata- 
kan, bahwa Lanka harus memikir 
kan tjara2 lain untuk memperoleh 
beras. ,,Seluruh soal perdagangan 
antara Lanka dan RRT mungkin 
sekali akan ditindjau kembali pa 

i 

da tingkatan kabinet. Mungkin se jang akar mereka kundjungi. (Anta | 
kali pengangkutan barang2 antara 
Lanka dan RRT dimasa j.a.d. ha 
rus dilakukan setjara rahasia.” ' 
“Seperti diketahui, antara RRT 

dan Lanka berlaku suatu perdjan 
djian jang menetapkan, bahwa se 
lama 5 tahun j.a.d. ini RRT akan 
kirim beras ke Lanka dan Lanka 
kirim karet ke RRT. (Antara) 

  

DUTABESAR2 ASING MENG- : HADIRI PERDEBATAN MA- 
DJELIS RENDAH INGGRIS. : 

Komisaris tinggi India dan Aus 
tralia hari Selasa turut menghadi- 
ri perdebatan2 dalam madjelis 
rendah Inggris jang memperbin- 
tjangkan masalah Taiwan. : 

Diantara diplomat2 asing hadir 
dutabesar Indonesia, Dje- 
pang dan republik Korea Selatan, ! 

... 

  

£ 

antara pihak Djepang dan kaum p: 
ngusaha dinegeri2 tadi. 

Dengan tudjuan tsb ini, maka ke 
menterian perdagangan internasiona 
dan perindustrian Djepang kini se. 
dang mempersiapkan pembentukan 

perutusan2 resmi, jang akan diki- 
rim ke Muanz Thai, Burma, Filip 
na, Malaya, Indonesia, India dai. 
Pakistan, kata pers Djepang. 

? Bauxit Indonesia menarik 
perhatian. pi 

Diperoleh keterangan  seterusnja 
bahwa diantara industri2 jang sa- 
ngat diingini oleh Djepang sebagai 
tempat penanaman modal, terdapat 
"pertambangan bidji besi di Goa (dja- 

  Angkut dikepulauan Riau Red.) 
serta perkebunan2 gula, 

"pada umumnja. 

t mempersiapkan djalan jang da 
pat mentjapai penjelesaian jang. se- 

litik jang tertinggi di RRT). 

— Bahaja 
Inflasi 

Terasa Mengantjam 
Indonesia... 

KENAIKAN HARGA barang j 
dialamai dalam waktu belakanzga: 
ini, dianggap oleh seorang ahi ki 

uangan dan ekonomi jang tida! 
mau disebut namanja, sebagai ta: 

da terasa adanja bahaja inflasi j 
mengantjam keadaan keuangan & 
indonesia, demikian Pemandangan 
Ahli ekonomi itu mengandjurka? 

supaja dalam usaha mengelakkan 
bahaja tersebut, Pemerintah seger: 
mengambil tindakan seperlunja, te- 
utama dalam pengawasan harga' 

barang, memperbesar produksi da 
lam negeri, dll. Pengaruh luar ne- 

geri berkenaan dengan bahaja in 
flasi jang mengantjam keadaan ke- 
usngan di Indenesia, setjara tidak 

langsung dikatakan memang terasa 

vdanja, tetapi hal ita sesungguhnj: 
idalah akibat keadaan perekonomi 

an dunia pada waktu ini. 

   

Pemerintah harus :jebih 

teliti. 
Lebih Jandjut dikemukakan, ba! 

ya pada waktu ini mengenai pe 
1gertian modal nasional belum te 
'lapat ketentuannja, sehingga ak 
»atnja menimbulkan hal2 janz mr: 

rugikan. Untuk menentukan moda 

nasional itu, maka dalam waktu js 
»endek Pemerintah harus menge 

'uarkan suatu peraturan atau un 
Iang2 sehingga dapat ditjegah te 
dijadinja ,,kapitaalsvlucht” jang t 

dak sedikit djumlahnja, jang bera 
ti djuga mengurangi ,,koopkracht 
masjarakat dan menghilangkan k- 
mungkinan2 untuk melaksanakar 

kemakmuran rakjat 

Aa aa alan Mulai diterobo- 
Dalam tahun 1951 sedjumlah 70 

900.000 Nederlandse gulden..diteri 
ma Pemerintah Belanda sebagai hr: 

sil. komisi dari pembelian dan Pp 
mesanan barang2 oleh Pemerinta! 

Indonesia dari luar negeri sedan: 
dalam tahun 1952 djumlah tersebu' 

lebih besar. 5 
Perlu diketahui, bahwa hal itu d 

sebabkan karena ketentuan2 dalan 
verdjandjian KMB, jang menetap 
kan bahwa semua pembelian jan: 

dilakukan oleh Pemerintah Indon: 
sia dari luar negeri harus melalu 
Nederland, sedang Pemerintah Be 

landa menerima komisinja. Usaha" 
menerobos ketentuan jang sanga' 
pintjang itu telah dilakukan olek 
Pemerintah Indonesia, antara lai: 

dengan mengadakan hubungan di 
gang langsung dengan Polandia 
Tjekoslawakia, Hongaria dll., dan 
Giharapkan dalam tempo jang pen 
dek dapat diadakan hubungan 
langsung dengan negara2 lain, st- 
hingga pembelian dan pemesanan 
barang2 dari luar negeri tidak usah 

| melalui negeri Belanda lagi. 
Demikian Pemandangan. 

Spekulasi 

Korea Selatan 
.Front Kedua Di Tiong- 

kok Darat” 
Kalangan pemerintah Korea Se 

latan hari Selasa menjatakan ke 
gembiraannja dengan keputusan 
Eisenhower untuk mendenetralisa 
si Taiwan, kalangan tadi berspeku 

(Anta- 
ra).   

Tiongkok tidak djahan Portugal di India), besi di| 
akan diperbolehkan dikirim ke Filipina, penjaringan minjak di Bur | 
Lanka, apabila dilakukan blokade ma, pertambangan tembaga “di Filij 

| pina, pertambangan bauxit di Indo: 
inesia (bauxit terutama didapat dipu- j 
lau Bintan, pulau Kojan dan pulau 

i 

lasi tentang kemungkinan untuk 
mengadakan ,,front kedua” di 
| Tiongkok darat. 

Harian2 di Pusan seperempat 
djam sebelum Eisenhower mengu 
tjapkan keputusannja tadi sudah 
menjiarkannja. 

Ketua parlemen 
tan, P. H. Shinicky, 

Korea Seta- 
mengatakan 

karet, teh | bahwa keputusan tsb. tadi meru 

.dan kelapa dinegeri2 Asia Tenggara para »Gjalan terbaik untuk pu | 
' ku 

| Perutisan2 jang sedang dipersiap-| adalah langkah jang bidjaksana 
'Kan irti akan diserahi tugas pula un| dan patut untuk memblokade se 

| 

mundur agresi Komunis”, 

luruh pantai Tiongkok darat, baik 
dalam arti militer maupun 2xcpo 

tjepat2nja dari masalah pengganti-' mi.” 
an kerugian perang, dengan negeri2 

PULAU ENGGANO. 
| Badan Penjantun Sekolah di 

Enggano setjara gotong-rojong te 
lah berhasil mendirikan sebuah 

: 

gedung sekolah rakjat dengan k.l. ' 

Rp. 40.000,—. Uang itu didapat 
dari sumbangan 1460 hasil bumi 
jang dikeluarkan dari pulau Eng- 
gano. Ba 

Selain itu dengan pimpinan pa- 
mong-pradja telah diusahakan pu- 
la pembukaan tanah seluas 42 

HA dengan biaja- Rp. 225.000. 

Enggano akan dapat memenuhi 
sendiri kebutuhannja akan beras. 
Hingga kini pulau tersebut masih 
tergantung kepada lain2 daerah. 

Pulau Enggano menghasilkan 
ikan, rotan dan kopra. Pengelua- 
ran kopra tiap2 buatan k.I. 50 ton. 

j 

' Apabila usaha ini berhasil pulau j 

if : Men 

|dalkan ten 

Jantak menolong korban malape- 

USA Tetap bin- 

    

derita 
Akibat Bandjir Di 

Nederlan 

MENURUT SIARAN Radio 
Nederland pada malam “Rabu, 
bentjana Landjir jang disebabkan 
Karena breai dilaut jang menda 

asw2 dibagian barat | 
negeri Belarda itu telah mengye 
nangi taroh seluas 450.000 acre, 
sebagian terbesar tawah jargbaik 
sekali: buat pertanian. "3 

” 662.060 orang menderita, di 
antararja 125.060 orang dipropir 
si Zuid Holland, 100.006 di Hce- 
land dan 60.009 di Brabant. 

Sementara itu pasukan2 Belan 
ta, Perantjis dan negeri2 lain ber 

usaha sekeren untuk membe 
1 periclongan kepada korban2 
tadi. 10 negara bekerdja-bersama 

   

Dari daerah seluas 2.000: mil 
sersegi jang tergenang air, ham- 
vir 1.000 mil persegi. sangat mem 
putuhkan -pertolongan dari: Juar. 

Banjak orang? jg menjelamat 
can diri dipohon2 dan diatas atap 
"umah sedjak hari Saptu petang. 
Sementara itu tiap2 5 menit: be 
'angkat pesawat terbang dari 
schiphol, dan Valkenburg, untuk 
nemberi pertolongan. "nh 
AFP mengabarkan, bahwa pu 

1u Goeree Overflakkee jg sudah 
'ergenang itu, mengalami pertjo 
saan lebih berat lagi: tanggul di 
Den Bommel dadal sama sekali, 
'ingga air laut dengan tak terta 
yan lagi menderas melalui lobang 
ditanggul selebar 35 meter, me 
nambah kesengsaraan. (Antara) 

Wartawan ,,Antara” .mengabar 
kan dari Amsterdam, bahwa dae 
rah2 jang sangat menderita seba 
gai akibat bandjir di Nederland 
barat ialah puiau2 Schouwen- 
Duiveland dan Tholen. Keadaan 
ii Zeeuws Vlaanderen dan Wal 
serena serta Zuid Beveland sudah 

uapat diatasi. Ribuan orang . se- 
dang sibuk memberi pertolongan, 
Spada korban2 jang kebanjakan 
adah sedjak malam Minggu. jl. 
uduk diatas atap2 rumah, dalam 
cadaan kedinginan dan lapar. 
Menurut perkiraan, luas dae- 

ah polder jang tergenang air adat 
175.000 hektar. 

Usaha memperbaiki kembali hu | Sementara 
ungan kereta-api dengan Belgia 
aelalui  djembatan — Moerdijk 
aungkin sekali akan makan wak 
1 beberapa minggu lamanja. 

  

dungi Taiwan 
Ihd Serbuan Dari RRT 

PARA PEMBESAR Amerika 
Serikat hari Selasa tak hendak | 
memberikan sesuatu keterangan : 
mengenai tindakan2 jang njata, | 
ig sedang dilakukan untuk melak 
janakan keputusan Eisenhower 
guna ,,mendenetralisasi Taiwan”. 

Akan tetapi sementara itu dari 
umber2 jang dapat mengetahui 
Iiperoleh keterangan, bahwa Pre 
siden Eisenhower dengan resmi 
telah memberitahukan keputusan 
nja tadi kepada  panglima-besar 

    
'4 kapal perusak, 2 kapal jang di 

ngk. laut Amerika di Pasifik, 
Laksamana Arthur Radford, keti 
ka mereka mengadakan pembitja 
raan pada hari Senen j.l. 

Kata kalangan tadi seterusnja, 
dalam pertemuan tadi Eisenho- 
wer telah memberikan instruksi2, 
pula untuk melaksanakan politik 
baru Amerika terhadap Taiwan 
ini. - 

Amerika akan tetap lin 
dungi Taiwan terhadap 
RRT? : 

Akan tetapi kalangan kemente 
rian pertahanan Amerika menga 
takan, bahwa keputusan Eisenho- 
wer tsb. tadi tidak berarti bahwa 

i 

perlengkapi dengan pesawat ter- 
bang-laut dan 2 eskadron  pesa- 
wat terbang kepunjaan - armada 
ke-7 Amerika akan ditarik kem 
bali pula. 

Menurut dugaan para penin- 
djau, Eisenhower memutuskan un 
tuk ,,tetap melindungi pulau Tai 
wan terhadap venjerbuan dari 
Tiongkok darat.” 

Denetralisasi berarti, bhw Chi- 
ang Kai Shek sekarang diberi 
kuasa — kalau ia ingin dan mam 
pu — untuk menjerangi Tiongkok 
darat. 

Demikianlsh, kata para penin 
djau tadi, pendjelasan mengenai 
kekatjauan jang timbul dari beri 
ta2 jang bertentangan satu sama 
lainnia: ,,Formosa didenetralisasi 
tetapi armada ke-7 akan tetap me | 
ronda diseiat Taiwan.” (Antara) 

  

  

  

. Force” karena mengandung banjak kesulitan. 

     
    

Selama B 
Dunia Masih Tetap Akan Mengha !api 

. Pelbagai Kesulitan: 

  

PEMIMPIN PARTAI Buruh Inggeris jang berhaluan kiri, Aneerin 
Bevan, mengatakan di London pada hari Rabu, bahwa keadaan politik 
Gunia dengan tjepat sekali mendjadi djelek, sebagai akibat dari pesanan 
Kisenhower baru? ini, Ja berbitjara dalam suatu konperensi pers, sebe- 
lum ja bertolak ke India pada tanggal 8 Pebruari jang akan datang utk 
sebulan lamanja atas undangan menteri kesehatan India. Bevan menga- 
takan, bahwa sebelum suatu kombinasi kekuasaan ke-3 tertjipta didunia 
untuk melunakkan sikap dari 2 kekuasaan jang besar, dunia harus me- 

1 k mudah, Iu tak suka mempergunakan kalimat , Third ngalami saat jang 

  

Selandjutnja Beyan menjerang 
politik Eisenhower terhadap Tai- 

    elum Ada Kekuatan 

-
 

    

  

disi SsOR 
DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

      

.17 lainnja orang2 jang telah didia- 

san dah hisusitabangkarnya de- 
     

    

IBAN SLUaSI“ di Korga. “Mun yrut 
Bantal, purna AuON | SeSuNg 
glinya | yax 15 Omelipuli :pembitja- 

raan2 gentjatan sendjata di Pan- 
Munjom | adalah « pertimbangun2 
irutesi Arrerika,' Sekalipun ini 
SM: kan 'pada pers) 

: 1 awanan perang, 
Jura unuk keperluan “strategi 
Amerika tidak. menghendaki, 
bahwa Taiwan akan djatuh “di- 
tangan RRT. 

Seterusnja Bevan mengatakan, 
bahwa ,avontuur” djenderalisimo 
Chiang - Kai  Shek:  didaratan ! 
Tiongkok akan berarti mengalir- 

nja sendjata2 Amerika ke Tiong- 
kok, dan dengan sendirinja RRT 
akan mendapatkan sendjata2 itu. 

(Antara). 2 

  

      

“Kom plotan Boli- 
, : "an 

“via 1 erbongkar 

PEMERINTAH Bolivia jg di 
pimpin oleh presiden Victor Paz 
Estonsioro, hari Selasa mengu- 
mumkan di La Plaza, bahwa se 
buah komplotan baru telah ter- 
bongkar di La Plaza dan bebera 
Da politisi dari fihak oposisi serta 
Bekas2 opsir tentara Bolivia telah 
ditangkap. | 

Daam pengumuman itu tidak 
diumumkan keterangan2 tentang 
komplotan tsb. 

Dalam pengumuman itu hanja 
Gikatakan, bahwa diantara orang 
Orang jg tertangkap terdapat pe 
mM 'mpin2 golongan moderat dan 
artai persatuan republik sosialis 

jang beropasisi. : 

itu -berita2' pers dari 
'ukota propinsi . Cochabamba me- 

Wartakan, bahwa pemimpin. parta' 
rsatuan “republik sosialis dan be- 

3. orang . lainnja pada  achir 
minggu ini telah ditangkap. Dikata 
an bahwa orang2 tadi telah turu: 
lam kerusuhan “jg di 

siani2 Indian “dan oleh -or 
disebut ,,komunis Trotzkis”. 

Para anggota partai persatuan re 

publik sosialis dan sedjumlah besar 
opsir2 tinggi dari tentara Bolivia te 
lah tersangkut dalam : kerusuhan 
tanggal 6 Djanuari jg beru 
dak menggulingkan pemerint h. 

z (U.P:-Aneta 

   

   

     
   

42 Tahanan 
Kalisosok Lari 

- . a « 

4 Pendjaganja Kera 
Sergap 

KEMARIN DULU siang diam 
13.30, 42 orang tahanan dan huku- 
man dari pendiara Kaliscsck. Sur:- 
baja dengan djalan memandiat tang- 
ga dan pohon pisang telah dapat 
meloloskan diri. Pada waktu orsag? 
tersebut dipekerdjakan — dalam «nzn- 
djara meraut rotan dengan pisau 
mereka mendapat kesempatan - me- 
njergap' 4 orang pendjaganja, jang 
kemudian -dimasukkan kedalam sel. 
Dengan djalan  memandjat tangga 
mereka naik keatas dinding pendjara 
dan melontjat kepohon? pisang di- 
luar pendjara. 

Ditempat jang dipilih - untuk me- 
loloskan diri itu mereka tidak dapat 
dilihat oleh pendjaga2, sehingga 4? 
orang tahanan itu dapat keluar de- 
ngan tidak terganggu. Dari djumlah | 
tsb. 25 adalah orang? tahanan dan 

tuhi hukuman. Pada saat sebagaian | 
dari mereka hendak - mentjuri pa- 
kaian2 jang didjemur, sesudah me- 

| Dua Waduk 

bahwa menurut 

angkatan laut Amerika. (Antara). 

Anak Dengan   
“ DIDAPAT KABAR pada hari 
Rebo bahwa seorang baji 'ala2, jane 
telah lahir dengan mempuniai 2 wa- 
duk telah dibedah d! Cibveland dan 
kini keadaan kesehatannja tetap baik. 

Dikatakan bahwa pembedahan itu 
itelah dilakukan pada achir bulir 
Nopember jl, jani belum lagi 2 
minggu setelah baji isb. lahir. 12 
kari setelah baji tedi lahir ja tcrpak- 
sa dikirim-ke rumah sakic karuaa «o- 

rus menerus muntah2, sehingga bera. 
badannja berkurang dengan 3/4 pond, 
Dr. Esward Mortimer Jr. ahli pe- 
njakit kanak2 dari rumah sakit Cle- 
veland setelah  miemeriksa baji ac 
berpendapat bahwa biji itu menpu- 
njai 2 waduk. 

Waduk tambahan itu tidak se-   

  

Soko nglah 
Mossadegh 

  

  
  

Pengikut2 setia dari perdana menteri Mossadegh waktu mengada- 
kan demonstrasi disalah setu djalan besar di Teheran, mendesak 
supaja pemerintah memberikan lagi setahun kekuasaan, penuh 
untuk bertindak sebagai ,,diktator” kepada P.M. Mossadegh. An- 
taranja diminta supaja P.M. Mossadegh diheri keleluasaan penuh 

guna menjelesaikan masalah minjak Iran. 

samaan» 
  perti waduk normal punja perhu- 

bungan dengan mulut dan. djuga 
tiiak berhubungan - dengan u 

pi terletak disamping wacd 
jang normal. 
Pembedahan telah dilakukan 

oleh ahh bedah dr. Edward Webb. 
Dr. Webb tidak mengambil wa- 
duk tambahan itu keluar, karena 
pembuluh2 darah kedua waduk 
itu sangat erat perhubungannja, 
tetapi ia hanja- menghilangkan 
dinding, jang memisan kedua wa- 
Guk tadi sehingga baji tsb. mem- 
sunjai satu -waduk, jang besar. 

ja dikatakan bahwa pem- | 

j berhasil baik itu, 
gsung 1 djam dan 45 
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1 Dipis: 
FA 2 

Taiwan 
Sisa Didaratkan Di RRT: 

(Ni 

Kata Grase 
DJENDERAL WILLIAM CHA- 

SE, kepala missi militer Amerika di 
Taiwan, pada hari Selasa jl. menja- 
takan kepada koresponden mingguan 
Amerika ,,/Newsweek”, bahwa dalam 

keadaan. sekarang pasukan2 “Tiong- 
kok Nasionalis dapat mendaratkan 
satu divisi lengkap didaratan Tiony-i 
kok dan bertahan disana selama tiga 
hari. 

Djenderal Chase menambahkan, 

pendapatnja pasuk- 
an2 Tiongkok Nasionalis tidak muny- 
kin melakukan sesuatu offensif jang 
aktif djika tdak mendapat bantuan 

berlan   
itu. 

Kepada kaum Muslimin Indone- 

satu golongan jang terbesar di Asia 

Giserukan supaja dapat membantu 
mentjiptakan maksud dari organi- 

sasinja itu jang menghendaki ca- 
mai didunia jang kaluf ini. Selan 
'Gjutnja Said Ramadan mengeluar- 
kan statement jg antara lain meri 

tjeriterakan, bahwa Organisasi Per 
saudaraan Muslimin ini di Mesir 
berdjuang. untuk melaksanakan su 
sunan baru dalam masjarakat, ber 
dasarkan prinsip2 dan nilai2 Islam. 
Maka gerakan tentara Mesir (Djen 

deral Nadjib) kearah terlaksana- 
nja maksud2 tersebut, tidak hanja 

disambut oleh Persaudaraan Musli 
min akan tetapi dibantu sepenuh- 

nja, bahkan bantuannja itu demi 

kian kuatnja hingga dibeberapa 
daerah dikenal Persaudaraan Mus 

'limin-lah jang mengadakan revo- 

lusi 

  
KERETA API TERHENTI DL 
TEROWONGAN SUNGAI. : 
Kurang lebih 3000 orang pen- 

Guduk New York hari Selasa ham 
pir sedjam tertawan dala“ sebuah 
terowongan, ketika kereta api ig. 
mereka farapangi mogok dalam 
sebuah terowongan dibawah su- 
ngai East River. 

Adapun sebabnja ialah karena 
rem kereta api jang berdjalan pa- 
Eng depan rusak. 

Dinjatakan, vahwa Persauuaraan 
Muslimin tidak termasuk dalam 
maksud dekrit pembubaran partai? 

politik sebagai jang telah dikeluar 
kan pemerintah Mesir baru2 ini. Or 
ganisasi tersebut telah memutussan 

tidak akan serta aktif dalam pemi 
lihan2 jang akan datang, melain- : 
kan serta giat membangunkan kem 

bali seluruh susunan kemasjaraka- 

tan sesuai dengan ideologi Islam. 

  

Kalau Perdjand tan Yal- 

ta Tak Diakui Lagi 
Berarti Amerika Beri Izin Kepada Chiang Utk 

Mengebom Dairen Dan Port: Arthur       reka diluar rumah pendjara, mereka 
diketahui oleh patroli polisi dan pe- ' 
nangkapan segera dilakukan. .Patroli ' 
tsb. berhasil. menangkap kembali 11 | 
orang dan dengan bantuan orang? | 
tentara. kemudian beberapa orang | 
lagi dapat ditangkap kembali, se-' 
hingga -tinggal 17 orang lagi jang: 
sampai saat ini belum dapat dike- 
temukan, (Antara). | 
  

Pada hari Minggu, tgl 1 Februari, 
dilapangan Andir telah dibuka Aero 
club Indonesia jang pertama oleh Ir. ' 
Effendi Saleh, selaku ketua — Aero- 
club Indoriesia. Gambar: Pertundju 
kan model kapal terbang jang dibu 
at oleh anggauta2 Aeroclub Indone 
sia, kelihatan Aircommodore Suria- 
darma. Dua orang anggauta club tsb 
sedang membetulkan meodelnja. 

“Seita OSrp 

para ahli negara Barat mendjan 

5 S 

halin dan kepulauan 

KALANGAN JANG berkuasa di Tokyo hari Selasa mengemu- 
kakan, bahwa Presiden Eisenhower telah menjatakan keinginannja 
untuk tidak mengakui lagi persetudjuan2 rahasia jang diadakan oleh 
pemerintah Amerika jang lampau dengan negara2 asing, dan teris- 
timewa persetudjuan Yalta antara negara2 Barat dan Stalin. Kala- 
ngan tadi menjatakan bahwa sasaran terutama dari serangan Kisen- 
hower terhadap persetudjuan Yalta ini ialah bagian jang menjata- 
kan bahwa daerah Mantjuria dinetralisasi, dan chususnja daerab 
Dairen, Port Arthur. : 

sia jang dianggapnja sebagai salah | 

PBentuklah Persatuan 

Islam Sedunia 
Sebagai Kekuatan Ketiga-Andju 2 

Persaudaraan Vuslimin 
BERTEMPAT di Grand Hotel du Pavillon, Djl. Modjopahit Dja 

karta, kemarin sore oleh Said Ramadan, utusan dari Organisasi Per- 

saudaraan Muslimin di Mesir didakan konperensi pers, dalam mana 

antara lain diterangkannja maksud kedatangannja ke Indonesia jini 
ialah untuk mentjari perhubungan dengan pemimpin2 pergerakan? , 
Islam di Indonesia guna mengadjak membentuk suatu persatuan ka 

um Muslimin sedunia. Dikatakannja, bahwa organisasi jang diwakili 
nja berdiri netral ditengah? dua blok jang sedang bertentangan dan 

agressif. Dengan dasar keagamaan organisasinja hendak mengadjak 

umat Islam sedunia membentuk tenaga ketiga ditengah2 dua blok 

« 

Mengenai masalah tuntutan pe- 
narikan- tentara asing dari Kanal 

Suez dan Sudan, dinjatakan bahwa 
hal tersebut kini masih mendjadi 
persoalan hangat. dari pemerintah 
dan Persaudaraan Muslimin menjo 

kong sepenuhnja sikap pemerintah 
nja serta bersedia melakukan sega 

tanah -air dan berkejakinan mak- 
sud tersebut akan tertjapai tidak 
terlalu lama lagi. : 
Demikian antara lain dalam sta 

tement Persaudaraan Muslimin. 

Minta Kebebasan 

State Department 
“tk Lakukan Serangan 
Atas Tiongkok: Dim Tiga 
Bulan Nasionalis Akan 
Kembali Di Sjanghai?   A.F.P. WASHINGTON menga 

barkan, bahwa duta-besar Tong 
kok Nasionalis di Amerika, Wet. 
lington Koo hari Selasa memista 
kepada kementerian luar nceorij 
Amer kr, Supaja memberikan ke 
bebasan keprda Tiongkok nasiona 
Es untuk melakukan serangan 
at's daratan Tionekok, 

Setelah mengadakan pembitjara 
an selama 10 menit dengan pem 
bantu menteri luar negeri Ameri 
ka, Johr Alison, dutabesar Wel- 
Iington Koo menerangkan kepada 
pers, behwa kaum komunis seka 
rang ini terlampau giat ditempat2 
lain, sehingga tidak mungkin me 
reka menjerang Taiwan. 

United Press mewartakan lagi da   

Demikianlah tulis wartawan da Stalin, tapi terutama berdjan | 
k.b. Peranyis AFP Leon Prou. Uji bahwa Sovjet diperbolehkan 

Maksud  persetudjuan  Yalta mempergunakan pelabuhan  Dai- 
tadi ialah supaja Sovjet Uni ikut 

rang melawan Djepang 
—ketika Perang Dunia fi: mak: 

ren dan pangkalan angkatan laut 
Port Arthur (di udjung selatan 
Mantjuria) serta djalan kereta api 
Mantyjuria. 

  

   

  

n selatan pulau Sak- 
Kuril kepa 

kan bagi 

Akan tetapi kalangan di Tokyo 
tadi menerangkan, bahwa sera- 

  

  

    
| Lambaga Kabudaraan 

  
Kan. Bataniaasch ensoriohap 

. 

van Kunsten an Wetangchamoan 

    

   

Indonesia 

ngan Amerika terhadap persetu- 
djuan Yalta ini bukannja setjara 
otomatis berarti, bahwa Amerika 
bermaksud membom Dairen dan 
Port Arthur. 

Mereka kemukakan bahwa se 
lama pesawat2 Amerika jang ter 
bang diatas Korea tidak terbang 
lebih djauh dari sungai Yalu, ma 
ka kekebalan Mantjuria tetap ber 
laku sampai dengan Port Arthur 
dan Dairen. 

Tetapi keadaan sudah berobah, 
sedjak  pernjataan  denetralisasi 
Taiwan oleh Eisenhower, Dengan 
pemberian idzin kepada Chiang 
Kai Shek untuk menjerang Tiong 
kok darat, maka Amerika djuga 
— dengan mendenetralisasi ' Dai 
ren dan Port Arthur — memberi 
idzin kepadanja untuk membom 
kedua kota tadi. Demikianlah tu 
lis Leon Prou. (Antara) 

'ri Singapore, bshwa  masiarakat 
Tionghoa jg pro. kuominting dikota 
tsb. hari Selasa sangat optimis. akan 
pidato Eisenhower 'tentang pengha- 
pusan -netralisasi Taiwan. 

Delapan pemimpin ig pro Chisng 
Kai Shek hari Selasa berundine utk, 
merajakan hari itu diseluruh Mala- 
ya. Mereka pada umumnia menc- 
anggap, ,,bahwa dalam temno tiga 
bulan kaum nas'enslis akan Lemiba- 
li Shanghai”, Y(Aneta). 

Chiang Tak 
Perlu Bantuan 
Dalam Rentjana Ser- 
buannja Ke RRT: Ban: 
tuan D. (dara Dan Laut 
Mau Djuga Ja Terima 
Djenderalisimo Chiang Kai  Shek 

hari Selasa mejakinkan kepada du- 
nia Barat bahwa Tiongkok. Nasio- 
nalis tidak akan minta bantuan pa- 
sukan2 darat dari bangsa manapun 
di Barat untuk kampanje merebut 
kembali daratan Tiongkok. 

Akan tetapi dikatakannja bahwa 
ia akan menjambut dengan gembi- 
ra bantuan dari lautan dan udara. 
Keputusan presiden Eisenhower utk. 
tidak lagi memakai armada ketu- 
djuh sebagai tameng Republik Rak 
jar Tiongkok itu olehnja — dinama- 
kan keputusan sehat dilapang — mi- 
liter.” (Reuter). 

LULUS UDJIAN SEMI ART 
Fakultet — Kedokteran kabarkan. 

bahwa telah lulus udjian Dokter I 
(Semi Arts) pada Fakultet tersebut: 
Soebagio Hadi Wirjatmo dan Gani 
Iljas Sasmitaatmadja, 

| 

  

la apa sadja' untuk membebaskan - 
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MERDEKA | 
  

  

Hudjan lebat jang disertai angin kentjang jang kemar alam me- ngamuk dikota rang.telah me- 
beberapa sakam  da- 

lam kota. Untung hingga berita 'ini 
ditulis, belum didapat kabar? ten- 
tagg nyah korban manusia. ae 

at pohon asem jang tumbang dan 
mendjatuhi kawat listrik  diwilajah 
Tegalwareng, maka s 
duk Tegalwareng semalam telah ter-| 
putus dari aliran listrik, kampung 
gelap gulita. Sebuah pohon asem di 
tepi djalan dekat kantor polisi Ka- 
rangtempel tumbang dan melintang 
ditengah djatan hingga menggangu 
kelantjaran lalu-lintas.  Kawat2 "til- 
pun dibilangan Karangtempel akibat 
tumbangnja pohon tadi banjak jang 
ikut terputus. Seterusnja dari seorang 
pembantu kita di Genuk dikabar- 
kan, bahwa didesa tadi angin pujuh 
jang kentjang sudah meniup sedjak 
djam 15.00 kemaren siang. Akibat- 
nja sekolah PBH  Karangkumpul 
(Genuk) ambruk: rumah sekolah ini 
baru sadja selesai dibangun 10 hari 
il. dengan biaja Rp. 3.500 dan be- 
lam sampai ditempati. . 

MENINDJAU DAPUR 
SUARA MERDEKA” 

Untuk menambah pengetahuan 
anak2 murid2, kemaren pagi serom- 
bongan murid Sek. Rakjat Peterong- 
an dgn dihantar oleh beberapa orang 
gurunja telah mengundjungi dapur 
.Suara Merdeka”. Para murid gem- 
bira dapat melihat mesin rotasi jang 
besar tempat ditjetaknja harian kita: 
perhatian para murid terutama ter- 
tumpah pada tjara pembuatan gam- 
bar2 Roy Rogers. 

njebabkan 

KEGIATAN DI PELABUHAN 
SEMARANG. 

Selama triwulan terachir tahun ig 
lalu dipelabuhan Semarang "telah di 
terima barang2 import sebanjak “33. 

nap pendu-f dari 

5 DIAN, 1953. 
|IMPORTIR NASIONAL PRO- 
TES: KARENA DIANGGAP 
.SEPI” OLEH JAVASCHE 
BANK ? 

“Para importir nasional di Sema 
Jkang telah mengirim surat protes 
pada Agenschap Javasche 
setempat dan direksinja jang ber 
ada di Djakarta karena tidak di 

|tahun berdirinja Javasche Bank 
baru2 ini. 

GABID, di Semarang terdypat 42 
importir jang tergabung didalam 
inja tetapi tidak ada seorangpun 

ari importir2 itu jang diundang, 
'ketjuali importir2 asing dan im- 
portir2 jang djadi langganannja. 

' Sikap membeda2-kan ini dise- 
salkan, lagi pula saran2 jang me 
injatakan bahwa Javasche Bank te 
lah banjak djasanja bagi  new- 
comers dalam tingkat permulaan 
dari sedjiarahnja jang baru seba 

Bank | 

undang untuk hadir pada waktu | 
kantor tjabang itu merajakan 125 | 

. Menurut keterangan dari pihak | 

x 

Oleh Karenanja 

dang2 mengenai tarip ) 
djui oleh Menteri Keuangan 
sidang 
pai 41 con 

IR, fraksi2 

telah Parlemen menjetudjui usul 

hadap rent: 

dengan kabinet. 

Dx. Soemitro 
Brenti? 

Djika Amandemen Djaswadi 
Ditrima, 

»ORANG SUDAH. MERAMAL- 
KAN, bahwa djika “amendemen 
PNI diterima baik mungkin Mente- 
ri Keuangan Dr. Sumitro akan me 
letakkan  djabatannja, oleh. karena 
beliau tak sanggup ' mempertang 
gung djawabkan anggaran belandja   'gai Bank Indonesia, dengan tjara 

demikian dianggap tidak ada buk 
tinja. 

. Demikian dari pihak GABID 
Djawa Tengah jang dipimpin R& 
melan dari perusahaan ,/Godjali”. 

TENTANG FRAUDE DI DJW. 
DAERAH KEHUTANAN 

PEMALANG. 

Belum lama berselang didalam 
harian ini telah diberitakan tentang 
fraude di Diawatan Daerah  Kehu- 
tanan Pemalang mengenai uang se- 
djumlah Rp. 54.000,—. Untuk men- 
tjegah salah paham, dari Djawatan 
Kehutanan Daerah II di Semarang 
didapat kabar, bahwa di Djwt. Ke- 
hutanan Pemalang tidak ada fraude. 
Duduknja perkara ini telah ditutur- 
kan sbb.: 
Dalam tahun 1951 telah diadakan 

kontrak mengenai pemasukan kaju 
djati kepada sf. Sumberhardjo 
ngan harga jang sudah disetudjui 
oleh kedua belah pihak. Pemasukan 
kaju ini sudah berdjalan beres. 
Tiba2 didalam bulan Agustus 1952 
oleh fihaknja sf. tersebut telah di- 
adjukan tuntutan pada Kepala Djwt.   800 ton seharga lebih kurang Rp. 

145.000.000.—, Diantara barang? | 
Kehutanan Daerah II di Pemalang 
mengenai uang sebesar Rp. 54.000.- 

1953”, demikian dengan huruf2 be- 
Isar dalam tulisan harian Keng Po 
.tg. 5/2 mengenai amendemen ang- 
'gota parlemen Djaswadi (PNI) ten- 
“tang tarip padjak perseroan. - Keng 
iPo jg menjatakan mendapat ketera- 
Ingan dari sumber jg mengetahui me 
' nulis, bahwa kalau ' amendemen 

'Djaswadi tersebut diterima, maka 
' sangat disangsikan - apakah" padjak 
itu akan dapat menghasilkan Rp 
500 djuta, sedang . dalam tahun 
1952 dengan tarip sebagai jg diusul 
kan Menteri Keuangan telah meng- 
hasilkan Rp 700 djuta bagi kas ne- 
gara. 

| Tulisan tsb. achirnja menjata 
'kan, bahwa amendemen PNI ter 
|sebut disengadja atau tidak telah 
imenimbulkan kesan seolah-olah 
menghalangi wmasuknja kapital 

dari fuar negeri. 

ja Pemungutan kg 
19583:4Akan Berkurang Rp. 
USUL Sa Djaswadi anang Knaan Tr 

tarip | pa perseroan th. 1 $ 3 setu- 

an -Dr. Sumitro, telah diterima baik oleh 1 
arlemen pleno terbuka hari Rebo kemaren, dengan suara 59 
contra. Fraksi2 terkemuka jang menjetu 

kiri (PKI, Murba, an res 
terkemuka  menolaknja iala jumi, PSI 

Png $ Tn dan pemimpin sidang || 
Mr. Tadjuddin Noor akan memulai dengan pemur 

“undang2 tentang tarip padjak pe : IU 
maka Menteri Keuangan meminta kepada sidang supaja pemungu- | 
tan suara tersebut ditangguhkan, karena ia masih harus berbitjara 

      

  

Toh int b: 

   

  

   

Ii itu ialah PNI, 
ip), sedang fraksi2 

lan Katholik. Se- 

ngutan suara ter-' 

  

   Menteri Keuangan ketika keluar: 
dari ruangan si . belum: bersedia: 
imendjawab pertanjaan pers apakah 
diterimanja usul: amendemen Djas- 
wadi itu dipandangnja sebagai suatu 
soal portfolio, hanja ia terangkan, 
ia harus masih berbitjara dgn kabi- 
net dulu dan bahwa pelaksanaan 
amendemen dari Dajswadi cs. itu 
akan mengurangi pemungutan pa- 

ta buat tahun padjak PASI. 

tjana undang2 tarip padjak perseroan 
itu, maka “atas usul ketua Parlemen 
Mr. Sartono jang kemudian memim 
pin sidang untuk membitjarakan 6 
rentjana “undang? ketentaraan. dipu 
tuskan, bahwa pemungutan suara 
atas rentjana undang? mengenai ta 
rip padjak perseroan tahun 1953 
akan ditentukan waktunja oleh Pa 
nitia Permusjawaratan — jang akan 
bersidang hari Sabtu tg 7/2 jad. 

Sebagaimana telah kita kabarkan, 
usul amendemen Djaswadi cs itu ia 
lah menghendaki  supaja terhadap 
perseroan jang untungnja setahun ku 
rang dari Rp. 500.000 djangan dike 
nakan padjak pukul-rata 4046, 
tetapi diatur  setjara  progresip, 
jaitu sebagai berikut: sampai ke-   

! Sebagai diketahui rentjana ta- | 

.oleh Menteri Keuangan dan jang 
|tidak berbeda dengan tarip tahun 
11952 berdasar undang2 , darurat 
gen sbb.: 

|. Keuntungan perseroan dibawah 
"Rp 500.000.— kena padjak 4076, 
i mulai Rp. 500.000.— , sampai 

de-i rip padjak perseroan jg diusulkan ! 

| 

untungan Rp. 100.000 dikenakan 
padjak 2596, keuntungan Rp. 100. 
000 sampai Rp. 250.000 dikenakan 
3040 dan keuntungan Rp. 250.000 
setahun sampai Rp. 500.000 dikena 
kan padjak 3545. 

Amendemen ini didasarkan pada 
alasan guna memperlindungi pengu 
saha2 nasional. 

Sidang hari Rebo tadi dikundjungi 
oleh 116 anggauta. (Harap diperha 
tikan djuga berita sebelah ini). 

  

ri $ Ka £ 3 
i TAG 3S 

pi Ke TH 
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' Perseroan! 

perseroan 1953 itu, | 

djak perseroan dengan Rp. 200 -dju- : 

Sehabis pembitjaraan mengenai ren | 

itu tertjatat barang seperti mobil se- dan uang ini diluar tahunja Kenala 
banjak 45 buah, sepeda 15.000 buah, Djwt. Kehutanan Daerah II di Se- 
ribuan meter textiel dsb:nja. |marang telah dikembalikan, padahal. 

Selama itu dikeluarkan dari pela semestinja harus dirundingkan dahu- ' 

Rp. 1 djuta kena 4212 96, mulai | 
Rp. I djuta sampai Rp. 114 djuta 
kena 4596, mulai Rp 112 djuta 
sampai Rp 2 djuta kena 471: 2c, 

Angg2. IPPI 
FBoleh Ikut Gerakan2 

  

buhan barang? export seperti karet, 
kaju djati, lombok kering dil sedjum 
lah 11.000 ton seharga Ik Rp. 48. 
000.000,—. atau rata-rata 4 dari 
djumblah import. 
Djumlah pendapatan bea tjukai se 

luruhnja selama 3 bulan itu ada Rp. 
44.000.000.— 

KONPERENSI SOSIAL. 
Konperensi Sosial Djawa-Tengah 

jang diadakan di- Wonosobo pada 
tanggal 29 sampai dengan 31 Djanu 
ari jl. telah berhatsil dengan men- 
dapat nilai jang sangat tinggi. 

Ketjuali para Pendidik Sosial dan 
Kepala Kantor Sosial seluruh Djawa 
tengah, hadlir pula wakil dari Dia- 
watan Sosial Propinsi Sumatera Te- 
ngah, — Utara dan Kalimantan, se 
dang dari Kementerian datang Wa 
ki! Sekretaris Djendral Mr. Soeman 
tri Praptokoesoemo. 
Maksud dari konperensi itu ialah 

mengadakan penindjauan tentang pe 
laksanaan pekerdjaan sosial dalam 
tahun 1952 dan merentjanakan pe- 
meliharaan tahun 1953. 

Pada penutupan konperensi oleh 
masjarakat kabupaten - Wonosobo 
atas usaha inter-djawatan disana di 
pertundjukan kesenian « Djawa-aseli 
jang dimainkan oleh anak2 sekolah 
Gengan sangat memuaskan. 

NIKAH, TALAK RUDJUK 
TH. 1952. 

(Oleh Kantor Urusan Agama Pro- 
pinsi Djawa Tengah mengenai Ni- 
kah, Talak dan Rudjuk untuk tahun 
1952 dapat dituturkan sbb.: 

Nikah 356.566 orang dengan uang 
Rp. 1.781220—5 “Talak 209.013 
orang dengan uang Rp. 1.044.750.— 
atau djumlah seluruhnja 578.452 dan 
uangnja Rp. 2.857.140,—. Jang ti- 
dak mampu dan tidak dipungut ba- 
jaran ada 599 orang. Dalam hal ini 
perlu diterangkan, bahwa masih di- 
tunggu hingga kini 8 Kantor Urusan 
Agama Kabupaten jang belum me- 
njampaikan laporannja. Kalau di- 
bandingkan dengan tahun 1951, nis- 
tiaja nampak kemadjuan. Dalam 
tahun jang lampau penerimaan uang 
seluruhnja ada Rp. 3.161.043, 

HASIL PEMERIKSAAN : 
SUSU PERAHAN.. 

Hasil pemeriksaan .tjontob2 
susu dari pemerahan2 dalam Ko- 
ta Besar Semarang jang dilakukan 
oleh Djw. Kehewanan selama bu- 
lan Agustus 1952 s/d Djanuari 
1953 sbb: : Amat baik: pemerah- | 
an2 Djatingaleh, Leyting, Tan 
Ping Sien, Baik: Oci Djie Sien, 
Sidomuljo, Siem Kian Nio, Stella, 
Hoo Kwik, Sumbing, de Zegen, 
Henriette, Ang, Kwik Jong Tjay: 
TYjukup: Be Tjien Kian, bond, 
Sidoredjo, Mlaten, Leger des 
Heils, Oci Teng Tjoe, Liem, Tan 
fag Liang: Kurang: Muria, Raha- 
ju, Sindoro, Kebon Kelapa. 

PANITYA ULANG TAHUN 
KE-25 PHENG YOU HUI. 
Berkenaan — dengan - genapnja 

usia perkumpulan Pheng Yoe Hui 
5 tohun pada nanti tg. 15-6-: 

, baru2 ini telah dibentuk pa. 
ya peringatan "jang tersusun 

| Ketua sdr. Tjan Tjing Kie. 
ra sdr. Tma Ting Hwat, | 

bendahara sdr. The Thiam Hosi. ! 
kepala Komisaris sdr. The Thiam 
Sice dan dibantu foleh sdr2.: Oei 
Die Sisn, Kwe2 Seng. Gwan. 
Yheng Tong Sien,. Tjar Gwan 
Hicn, Yang Sik Ing, Kan Hok 
Sioe, Tan Ping Lok dan Go Hong : 
Biauw. Sekretariaat di “Gg. Baru 
15, Semarang. Pada bulan Maret 
1953 jad akan dimulai dengan di- 
udnkannja pertandingan? Basket- 
ball chusus antara para anggauta, 
baik tua maupun muda, laki dan 
perempuan dengan disediakan ha 
diah-hadiah. | 

i 

  

  

       
      

Sabtu, tg. 7 Pebruari 

lu. 
perkara itu selandjutnja 
njata, bahwa seorang pegawai dari 
sf. Sumberhardjo nama M. telah 
membikin surat palsu 
kan kepada Kepala Djwt. Kehutan- 
an di Pemalang. M. sudah Tama di- 
lepas dan untuk membereskan soal 
ini dengan Djwt. Kehutanan. maka 
oleh Kepala Djwt. Kehutanan Dae- 
rah HI di Pemalang uang jang telah 
dikeluarkan dengan tidak semestinja 
itu sudah diganti dengan mendjual 
barang2 jang ada. Dengan demiki- 

Dalam pengusutan mengenai 

telah ter-: 

jang diadju-. 

mulai Rp. 2 djuta sampai Rp 254 
djuta kena 5096, mulai Rp 212 

.djuta keatas dikenakan 5212 4. 
Djaswadi cs. tidak menjetudjui, 

bahwa keuntungan Rp. 500.200.- 
'kebawah kena pukul rata 404, 
|dan memadjukan usul amende- 
| men sbb.: sampaisRp 160.000.— 
:dikenakan padjak 2546, Ro 100. 
000.— sampai Rp 250.690.—- di 
kenakan 30796- dan Rp 250.000.-— 
sampai Rp 500.000.— dikenakan 
35Z0- 

  

an, maka Djwt. Kehutanan Daerah ' 
II di Pemalang tidak alamkan ke- 
rugian suatu apa. Jang salah dalam 
soal tsb. adalah fihaknia Adminis- 
trasi Sumberhardjo sendiri. Semen- 
tara itu pun tidak ada seorang pe- 
gawai Djwt. Kehutanan di Pema- 
lang jang ditahan. Demikian kete- 
rangan tsb. 

TJERAMAH. 
Pada hari Minggu pagi, tg. 8 

Pebruari j.a.d. G.P.LI. tjab. Sema 
rang akan mengadakan tieramah 
digedung GRIS Bodjong jang diia 
kukan Mr. Kasman Singodime- 
djo, angg: Parlemen R.I.  Dja- 
karta. Dalam tjeramah ini selain- 
nja akan dihadliri oleh para ang- 

| IKEP CONTRA SEPEDA. 
Kemaren sore sekira djam 17.00: telah mengambil keputusan mem 

disimpang tiga djl. Darat—Keperan 
telah terdjadi ketjelakaan lalu lin-|nja setjara perseorangan ikut ser 
tas: sebuah jeep H-13119 jang dike-|ta dalam sesuatu gerakan perda 
mudikan oleh S.T.K. telah tabrakan 
dengan sepeda jang dikendarai oleh 
sdr. Sarmo. Akibat tabrakan ini S. 

dirumah sakit. Pada siapa letak ke- 
salahannja, kini masih diusut oleh 
fihak polisi. 

UNDIAN BARANG 
“Dikabarkan, bahwa undian barang 

jang diadakan oleh Jajasan 17 
Agustus di Semarang: akan dibuka 
pada nanti tg. 10 Pebruari 1953 

gauta GPII Putera dan Puteri bun aan 9 pagi digedung PMI Bodjong 
akan dihadhiri djuga oleh 
undangan lainnja. 

KOPERASI 
Pada tg. 17 Nopember di Dja- 

watan Pelabuhan Semarang telah 
terbentuk sebuah Panitia untuk 
mendirikan koperasi jang dipelo- 
pori oleh sdr.2 Kasiran Wirjoat- 
nodjo Prawirosudiro dan Kusnan 
dar. Dalam rapatnja pada tg. 20 
Desember j.b.l. Panitya tersebut 
telah diubah mendjadi pengurus 
sementera dan diketuai oleh sdr. 
Kasiran Wirjoatmodjo. ' Putusan 
rapat jang diadakan pada tg. 30 
Djanuari 1953 a.l. ialah pengesah- 
an A. D. dan susunan pengurus. 
Azas dan tudjuan dari pada per- 
serikatan ini ialah untuk melatih 
para anggautanja, agar giat me- 
nabung pada  perserikatan dan 
memberi pindjaman kepada ang- 
geutanja berupa uang untuk men- 
'japai sesuatu maksud jang” ber- 
faedah. Perserikatan ini — menga- 
kui berlindung dibawah Djwt. Ko 
berasi jang ada pada sa'at ini dan 
berkedudukan di Salatiga. 5 

BUKU JG TIOTJOK UTK. 
BATJAAN RAKJAT. 

Dari Pererbitan ..Penjebar Sema- 
ngat” di Surabaja kita telah mene- 
rima buku2 jang" tjotiok untuk ba- 
tiaan rakjat, jaitu ,.Riwajat Dokter 
Wahidin Sudirohusodo”, Bapak dari 
pergerakan nasional jang mendirikan 
Budi Utomo dan menanam benih 
kemerdekaan dan .,Riwaiat J.R. Su- 
pratman”, pengarang lagu Indonesia 
Raja. Dalam buku ini diriwajatkan 

sedjak ja masih bersekolah sampai 

mendjadi wartawan dan achirnja da- 
pat mengarang lagu Kebangsaan. 
Buku2 tsb. ditulis dalam bahasa 
Djawa dan gampang dimengarti. Te- 
trima kasih kami haturkan atas pe- 
ngiriman2 .sb. 

MALAM RESEPSI, . 3 
Sebagai penutupnja  konperensi 

Dewan Pengurus Jajasan Peladjar 
«Garuda Putera”, pada nanti hari j 

1953, djam 

20.00, bertempat di Balai Peradiu- 
tit, Bodiong, Garuda Putera” akan 
mengadakan malam resepsi. 

ULANG TAHUN P.W.I. KE-3, 
Persatuan ” Wartawan — Indonesia 

para 

tib. Semarang pada nanti hari Sab- 
tu, tg. 7 Pebruati 1953 akan mem- 
petingati Hari. Ulang Tahun ke-3 di 
gedung GRIS Bodjong dan dimulai 

100. Hadiah2nja dapat dilihat di 
toko Srikandi, Bodjong 66a, Sema- 
rang pada hari2 Djumahat dan Sab- 
tu tg. 6 dari 7 Pebruari 1953. 

SENDIATA GELAP DISITA. 
Oleh fihak jang berwadjib di Ku- 

dus telah ditangkap seorang berna- 
ma Mashudi. penduduk desa Ka- 
ranganjar, Demak. Waktu digeledah 
rumahnja telah dapat diketemukan 

10 houder peluru karabijn jang di- 
tanam dalam tanah. Pun telah di- 
tangkap djuga Moh. Taman jang di 
duga ada hubungannja dengan soal 
penjimpanan sendjata tersebut. Sete- 

dapat disita 2 putjuk stengun ' dari 
tangan orang2 bernama A. dan W. 
penduduk desa Sumbersari, ketja- 
matan Pegandon, Kendal. 

PENUKARAN UANG PERAK. 
Belum lama berselang telah ada 

pengumuman tentang penukaran 
uang perak. 

Mengenai itu dari kalangan Kas 
Negeri di Semarang didapat kete- 
rangan bahwa selama ini baru ada 
uang perak f. 144.919,90 jang ditu- 
karkan kepada Kas Negeri. Uang 
ini berupa ketipan 414.884 bidji, ta- 
len 320.640, ukon 13.134, rupiah 
12.032 dan 1.869 ringgit. Seperti di 
ketahui penukaran itu dilakukan de- 
ngan uang jaitu buat se-ketip ditukar 
30 sen, talen 75 sen, ukon Rp. 1.20, 
rupiah Rp. 2,40 dan ringgit Rp. 6,—. 

KEUNTUNGAN P. M. A. 
TIONG HUA I WAN. 

Menurut  bunjinja Iaporan resmi, 
keuntungan bersih dari Pasar Malam 
Amal Tiong Hua Ie Wan jang baru2 
diadakan dipekarangan sekolah Hwa 
Ing Tiong Hak, Bodjong Semarang 
Rp. 24.108,27, uang mana terbagi 
untuk R.S. Tionghoa I Wan Rp. 14. 
464,97, Hwa Ing Tiong Hak Rp. 4. 

1821,65 dan Pendirian Sosial Indone- 
sia Nasional Rp. 4.821,65. 

UDJIAN KOM. MUDA POLISI. 
Kemarin siang bertempat di' Balai 

Pertemuan Polisi Bodjong telah di- 
langsungkan 'udjian utk Komandan2 
Muda Polisi di lingkungan Kepoli- 
sian Karesidenan Semarang, — udjian 
mana diadakan oleh Kep. Polisi Kar. 
Semarang, Soegijarto. Maksud irdjian 
tsb. ialah utk mengetahui sampai di 
mana kepandaian mereka itu. Ada- 
pun jg diudjikan ialah ttg. pembari 
san, pekerdjaan kepolisian, pengeta- 
huan umum dan  persendjataan. 
Udjian tsb diikuti oleh 136 orang dan   pada djam 19.00, diadakan baru utk pertama kali, 

  

rusnja oleh fihak polisi pun telah 

! 
i 

| 

mendapat luka2 dan perlu dirawat tidak ikut tjampur dalam gera- 

Perdamaian: 

KONPERENSI besar Ikatan 
Pemuda Peladjar Indonesia (IP- 
PI) jang berlangsung di Magelan 
selama 3 hari, telah diachiri pad 
malam Selasa. Pada waktu itu di 
peringati pula hari ulang tahun 
IPPI jang kelima dengan sebu 
resepsi jang dihadliri oleh Resi- 
den Kedu serta pend pemne 
rintahan setempat lainnja. 

Mengenai masalah perdamaian 
dunia jang dalam konperensi itu 
di-diskusikan setjara luas IPPI 

beri kebebasan kepada anggota2- 

maian. 

Tetapi sebagai kesatuan IPPI 

kan2 perdamaian itu. Selain itu 
diputuskan pula untuk mersirim 
kan desakan kepada pemerintah 
agar setjepat mungkin diadakan 
ketentuan minimum mengenai pe 
njelenggaraan sekolah2 partikulir. 
Hal jang demikian ini didasarkan 
atas pendapat bahwa kini banjak 
sekolah2 partikulir jg merugikan 
peladjar2-nja. Selandjutn3 konpe 
rensi itu mendesak kepada peme 
rintah agar dalam menjusun un 
dang-undang perguruan tinggi wa 
kil mahasiswa turut serta. Demi 
kian antara lain putusan konpe- 
rensi IPPL.itu. 25 

Guru Mendje- 
wer Murid 

“ Didenda Rp 150 

Pengadilan Negeri bagian  Perka- 
ra Ringan di Surakarta v beberapa 
hari jl. telah mendjatuhkan — huku- 
man denda sebanjak Rp 150 kepa- 
da seorang guru dari sebuah ' Seko- 
lah Rakjat Partikulir di Solo, kare- 
na dipersalahkan telah menjakiti 2 
orang muridnja. Seorang diantara- 
nja telah diberi djeweran. pada te- 
linganja hingga abuh, sedang ig se- 
orang lainnja dipukul pada kepala- 
nja. 

  

Nn. Ong Hong Nio dari Semarang 
jang telah keluar sebagai djuara hu- 
lutangkis. untuk wanita seluruh In- 
donesia tahun 1952. Tampak disini 
ia memegang piala kedjuaraan jang 
dinamakan piala ,,Rodrigo da Villa” 
pemberian ' N.V, Persari. Djakarta. 
Sebagaimana kita kabarkan kema- 
ren upatjara penjerahan piala dila- 
kukan kemaren dulu digedung Hwa 

  

   
          

pidato sdr.   Suatu pemandangan dalam. peringatan 1212 tahun Mgr. A. Soe 
“gijopranoto S.I, mendjabat Uskup dipasturan Gedangan kemarin 

Sore. Peringatan tsb. diadakan melulu untuk umat Katolik. 
Tampak sebelah kanan Mgr. Sugijopranoto sedang mendengarkan 

  

“Sugiri $ 
(Gambar ,Suara Merdeka”)   

  

Tudjuan 

pere: 

dang dalam tahun 1952 dengan 

Menurut Suchjar - Tedjasukmana, 
sistem padjak bukan sadja djalan 
untuk menarik uang guna kas nega 

ra, akan tetapi djuga merupakan 
alat untuk mengatur perkembangan 
perekonomian. Maka terhadap poli 
tik padjak ia berpendapat, padjak 
harus digandengkan dengan tudjuan 
kits untuk merombak susunan per 
ekonomian jang lama dan menjusun 
jang baru jang bersifat nasional. 
Dalam hubungan ini, kata Tedja, 

kita harus terlebih dahulu mengemu 
kakan 3 hal: 

1. Penjusunan modal dan usaha 
nasional akan harus dimulai digolo 
ngan usaha kerjil dan usaha mene 
ngah. Baik dilapangan perdagangan 
import, “ export dan perdagang- 
an . menegah, begitu pula dila- 
pangan - industri (small scale indus- 
try), transport, pelajaran dan seba- 
-gainja usaha2 nastonal merupakan 
usaha pertengahan. 

2. Guna membangunkan usaha2 
itu modal nasional perseorangan jg 
kerjil2 harus digabungkan. Sementa 
ra ini bentuk pergabungan jang prak 
tis adalah perseroan. Modal2 kerjil 
itu harus didorong kearah ini. $ 

3. Saingan daripada  perkemban- 
ngan modal nasionat adalah modal2 
dan usaha besar jang semuanja bersi 
fat asing. 

,. Menurut Tedja,: sampai sekarang 
tiap2 peraturan moniter pemerintah 
selalu bertentangan dengan tudjuan 
perkembangan ini, oleh karena ti- 
ap2 peraturan dilapangan itu disa- 
ma-ratakan dan tidak diadakan defe 
rensiasi guna melindungi pertumbuh 
an modal2 nasional. Bahkan, dalam 
peratwran2 jang bersifat menjama- 
ratakan itu, modal2 ketjil dan perte 
ngahan biasanja lebih berat terpu- 
kulnja, sehingga relatif perimbangan 
kekuatan antara modal nasional dan 
modal asing semangkin hari semang 
kin gandjil. 53 

Peraturan padjak jang kini diadju 

amendeer oleh Djaswadi cs. menu- 
rut Tedja mesti dilihat dari sudut 
tersebut diatas. '- Maka amendemen 
Dijaswadi cs. itu lebih memperhati- 
kan tudjuan pembangunan perekono 
mian nasional jang diterangkan di- 

atas: Y 
1. Ada perbedaan jang luas dalam 

hal penarikan padjak terhadap usa- 
ha2 besar (asing) dan usaha2 ketiil 
dan menengah (nasional). 

2. Bersifat mendidik kepada perse 
orangan dikalangan bangsa kita su 
paja bergabung dalam usaha? bersa 
ma. 

3. Bersifat: mendesak usaha besar 
asing untuk mem-bagi2 usahanja da 
lam bentuk2 usaha menengah, dalam 
usaha mana mereka lebih ,,angewe- 
zen” untuk tjari kerdja sama de- 
ngan modal dan tenaga2 Indonesia. 
Demikian Suchjar. 

  

SIARAN RRI SEMARANG 

Djumahat, 6 Pebruari: 

Djam 06.00 Warta berita: 06.15 
Pengadjian: 07.45 The Gipsy: 12.05 
Chotbah dari Mesdjid: 13.15 Orkes 
Hawaian: 13.45 Hiburan krontjong: 
17.05 Taman peladjgrj 17.30 Berita 
daerah: 18.00 Tjahaja kemala: 18.15 
Hidangan Periang Suksma: 19.10 
Ibu kota hari ini, 19.30 Musik rua- 
ngan:. 20.30 Wajang orang dengan 
tjerita: Mandar Pa&s. Sampai tutup 
djam 23.00.   Sabtu, 7 Pebruari: 
Djam 06.10 Orkes ballroom: 06.30 

Berita daerah: 06.45 Irama special 
trio, 07.00 Berita pusat: 07.10 Mu- 
sik ringan, 07.30 Langgam dan kron- 
tjong: 12.05 Wajang orang: Tjantrik 
Djonoloka, 13.15 Klenengan sampai 
14.45, 17.05 Taman kusuma: 17.45 
Permainan S.  Dharnoto: 18.00 
Obrolan Pak Patrol: 18.15 Irama Tos 
sema: 19.10 Ibukota hariini: 19.30 
Pantjaran Pelangi ' dengan biduan? 
Sajekti, Abdulgani dan Kartini sam- 
pai tutup djam 23.00. 

WAKIT, TETAP AURI PADA 
KANYFYOR PEMBELIAN DI 

DEN HAAG. 
Pagi hari Selasa telah bertolak de- 

ngan kapal ,.Oranje” kenegeri Belan 
da kapten udara Sri Martojo, jang 
selama 2 tahun akan bekerdja seba 
gai wakil tetap AURI pada kantor 
pembelian dari kementerian perta- 
hanan R.I, di Den Haag. Kapten 
udara Sri Martojo berangkat beserta     Yoe Hwee Kwan, Semarang. 

   

Lebih Perhatikan 

1 Komentar T edjasukmana Atas 
Amandemen Djaswadi 1 

pat ketua-harian DEIP An aan Tojo omann agan 
pada ,,Antara” adalah ,,lebih memperhatikan ni, de 

konomian nasional”. Sebagai dikabarkan, orang sudah mera- bergung bagi rakjat ataukah dengan 

Nasional 

Pelaksanaan Usaha 
Karang Kitri Smg. 

Kota Semarang Akan Dapat Tju- 
kup Kaj 
(Oleh :. war 

Memang betul Pemerintah 

u Bakar 
tawan kita) 

kini telah menjediakan uang sebe 
sar Rp. 50.000.— untuk Karang Kitri didaerah Semarang (sekitar 
Tjandi) dan uang tsb. sudah berada ditangannja Kota Pradja Se 
marang. Tetapi dalam pada itu, 
adukan soal Karang Kitri denga 
beda satu sama lain, demikian keterangan A. H. Siregar, 

orang tidak boleh  mentjampur 
n reboisasi, karena dua soal ini ber 

Kepala 
Kehutanan Daerah II dalam pertjakapan dengan wartawan kita. 

Selandjutnja dituturkan, bahwa 
reboisasi ada menjangkut 2 matjam 
tanah, jaitu tanah2 gundul sebagai 
akibat tanah jg disrobot semendjak 
djaman Djepang sampai sekarang 
ini. Letaknja didalam lingkungan ke 
hutanan (Boseh-arealen). - Tanah? 
ini telah dikerdjakan oleh Djawatan 
Kehutanan. Kedua tanah2 srobotan 
jg berada diluar lingkungan kehuta- 
nan. Tanah2 gundul jg tergolong ke 
dua ini disebut Karang Kitri dan 
harus “dikerdjakan oleh Djawatan 
Pertanian Rakjat. Dalam menjeleng- 

|garakan Karang Kitri dan harus di 
kerdjakan oleh Djawatan Pertanian 
Rakjat. Dalam  menjelenggarakan 
Karang Kitri ini, Djawatan Kehu-   

'AMENDEMEN DJASWADI cs. (PNI) terhadap peraturan pa- uang (tanah? 
djak jang diadjukan pemerintah kepada parlemen, menurut penda- jg dimaksudkan itu akan diselidiki 

dinjatakan ke- 
juan pembangunan 

tarip sebagai jang diusulkan Men- 
teri Keuangan telah menghasilkan Rp. 700 djuta bagi kas negara. 

Mengaku Membakar Kp 
Rawa Galur 

Dari fihak polisi diperoleh kabar, 
bahwa kebakaran dikampung Ra: 
wa Galur Djakarta dalam bulan 
Djanuari jg lalu jg tidak sedikit me 
nimbulkan korban, memang disenga 
dja. 

Diterangkan  selandjutnja — bahwa 
seorang bernama Sangkan jg telah 
ditahan oleh polisi karena disangka 
telah melakukan pembakaran ini, 
sementara itu telah mengaku dgn. 
terus terang. Diterangkan oleh ter- 
dakwa, bahwa untuk pekerdjaan tsb 
ia didjandjikan akan diberi upah, ! 
akan tetapi berapakah besarnja be- 
lum dapat diketahui oleh fihak po- 
lisi. 

Pengusutan perkara ini dewasa 

tanan harus membantu, djika diang 
gap perlu dengan djalan menanami 
pohon2 seperti senggon, mahoni 
dsb.-nja. Untuk melaksanakan pe- 
kerdja'an ini dimana “ada tersedia 
uang sebesar Rp 50.000,—, tanah? 

lebih dahulu, apakah tanah2 ini 
akan ditanami dengan pohon jang 

, V i i i i .-nja. Ka malkan, bahwa djika amendemen PNI diterima baik mungkin Men- POhon2 seperti mahoni dsb.-nja 9! 
teri Keuangan Dr. Sumitro akan meletakkan djabatannja, karena di- '2U toh nantinja Djawatan Kehuta, 
sangsikan padjak itu akan dapat menghasilkan Rp. 500 djuta, se- nan diminta untuk. mengusahakan: 

nja tanah2 itu, maka setelah ditin- 
djau akan ditanami dengan pohon? 
senggon, hingga kelak kota Sema- 
rang akan mendapat persediaan ka- 

ju bakar jg tjukup banjak. Di Te- 
galwareng dan sekitarnja ada ke- 
mungkinan akan ditanami pohon pi- 
nus dan mahoni. 

Atas pertanjakan 
tuturkan, bahwa 

lebih -djauh di 
didalam “tahun 

1952 Djawatan Kehutanan Daerah 
UI telah mengadakan reboisasi 
14.107,44 ha. sedangkan - menurut 

rentjananja hanja 13.969,49 ha. Se- 
luas tanah ini ada meliputi daerah? 
Balapulang, Pemalang, Pekalongan, 
Telawa, Gundih, Surakarta Timur/ 
Barat, Jogjakarta, Magelang, Purwo- 
redjo, Banjumas Timur/Barat atau 
semua 12 daerah. Untuk maksud 
tsb. telah dikeluarkan uang sebesar 
Rp 735355025 

Rentjana pembangunan 
th. 1953. 

Dituturkan, bahwa - rentjana re- 
boisasi dalam tahun 1953 ini ialah 
11.601 ha. jg ditaksir akan mema- ini sedang dilandjutkan. ikan beaja sebesar Rp 7.000.000,—. 

: Djikalau ditindjau dari rentjana dari 
  

kan oleh pemerintah dan sedang dil. 

BANDJIR DI DJEMBER 
Berhubung dengan turunnja hu- 

djan terus-menerus seminggu lama: 
nja, maka pada hari Djum'at sungai 
Mlokoredjo dikabupaten Djember te 
lah meluap. Ratusan hektar tanaman 
dan Ik. SO rumah. tergenang 

pada tahun 1952, nistjaja djumlah 
uang tsb. dapat memberi kemung- 
kinan besar jg luasnja tanah jg hen 
dak dikerdjakan ini ada lebih besar 
dari pada apa jg telah  direntjana- 
kan, demikian Sdr. Siregar. 

Salah satu kata2 jg seringkali di air. Tetapi kerugian tidak begitu belutjapkan oleh fihak Belanda, jalah sar, karena.air segera surut. 

2 
5 
t ancyan 

  —— 

DPR-SEMENTARA DAERAH 
KABUPATEN KLATEN TUN- 

'TUT HAK RECALL. 

Dalam sidangnja jang dilang 
sungkan baru2 ini, Dewan Perwa 
kilan Rakjat sementara - daerah 
kabupaten Klaten, Surakarta, te 
lah memutuskan akan mengadju- 
kan mosi kepada pemerintah pro 
pinsi Djawa Tengah, dalam mana 
antara lain dituntut supaja - hak 
recall diberikan kepada partai? 
dan organisasi2 dalam mengisi lo 
wongan keanggotaan DPR semen 
tara daerah kabupaten Klaten. 

DPR-sementara daerah kabupa 
ten Klaten telah dibentuk atas da 
sar Peraturan Pemerintah nr. 39 
dan sesuai dengan peraturan tsb. 
tidak diberikan hak recall kepada 
partai2 dan organisasi2 jang ber. 
kepentingan. 

PEMALSUAN DIPLOMA 
TERBONGKAR 
Sedjumlah 34 diploma palsu jang 

berasal dari Solo kini sedang diurus 
oleh pihak jang berwadjib di Dia- 
karta. Pemegang2 diploma ipalsu itu 
kini sedang melandjutkan peladjar- 
annja diberbagai Sekolah Tinggi di 
Djakarta. Diantara diploma2 itu ters 
dapat 4 diploma jang memakai stem- 
pel SMP dan 30 diploma jang me- 
makai stempel SMA Negeri Solo. 

Kantor Kedjaksaan di Solo telah 
mendapat instruksi dari pihak jang | 
berwadjib di Djakarta untuk mela. 
kukan pengusutan atas pemalsuan | 
diploma2 tsb. 8 Buah diploma dian- 
taranja kini telah terbukti palsu. 
Pemalsuan tsb. telah diketahui an- 

tara Jain karena nilai2nja terlalu 
tinggi hingga menimbulkan ketjuri- 
gaan, dan ada pula karena portret 
jang dilekatkan pada diploma? ta- 
hun 1947, sedang pada tahun itu be- 
lum ada keharusan ' menempelkan 
portret pada diploma2. $ 

ANGGARAN BELANDJA 
KABUPATEN KLATEN. 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh dari fihak resmi di Solo, ang 
garan belandja pemerintah kabupa- 
ten Klaten untuk tahun 1953 akan 
ditetapkan sebesar Rp. 6.500.000.—, 
Pendapatan pemerintah kabupaten 

Klaten adalah k.I. Rp. 2.500.000 se 
dangkan subsidi dari pemerintah pu 
sat hanja Rp. 1.000:000.— sehing- 
ga masih perlu dimintakan subsidi 
tambahan lagi, demikian fihak resmi 
tersebut. 

PAMERAN GAMBAR2 PEM 
BANGUNAN R.R.T. 

, Untuk seminggu lamanja, mu 
lai tgl. 1 hingga tgl. 8-2 ini oleh 
Chung Hua Tsung Hui Solo dise 
lenggarakan Pameran - Gambar2 
Pembangunan Republik — Rakjat 
Mangkok, bertempat di gedung 
Chuan Min Kung Hui Sorogenen. 
Pameran tsb. dibuka pada tiap2 
sore mulai djam 17.00, ketjuali 

j » »tafel cultuur”, artinja soal pemba- 

PEMBUKAAN KURSUS B-l 
DJURUSAN BAHASA 

INDONESIA 

Minggu pagi jl. dipendopo Ha 
diwidjajan Solo telah dilangsung- 
kan pembukaan Kursus B-1. dju- 
rusan Bahasa Indonesia, jang di 
selenggarakan oleh Jajasan ”Sa- 
raswati”. 

Kursus tersebut di-ikuti oleh 
53 orang tammatan SMA dan se 
deradjat. 

Pada pembukaan tsb. telah di 
berikan pula kuliah jang pertama 
diutjapkan oleh dosen Tardjan 
Hadidjojo dari Jogja. 

Diantara para dosen tsb. terda 
pat: Tardjan Hadidjojo, dan Sam 
si dan Brodjonegoro dari Jogja, 
Prof. Dr. Purbotjaroko dari Dja 
karta,  Sukadijo dan Abdulrach- 
man Sjahab dari Solo. 

Kursus tsb. belum menerima 
subsidie dari Pemerintah, dan se 
lama menunggu subsidie, para do 
sen hanja menerima pengganti 
uang transport sadja. 

MAGELANG 

RAPAT TAHUNAN KGPE- 
RASI PENSIUNAN. 

  

Baru2 “ini Koperasi Pensiunan 
di Magelang telah mengadakan 
rapat anggauta tahunan. Dalam ra 
pat tersebut telah dibentuk pengu 
rus baru jang “ susunannja 'sbb.: 
ketua Danuatmodjo, sekretaris TI 
Martomihardio, sekretaris IT Sas 
trodimedjo, bendahara Sukandar, 
pengawas Suhardinoto dan pem 
bantu nj. Saleh. 

Koperasi pensiunan tsb. jg di 
singkat mendjadi KOPEN telah 
dibentuk sedjak bulan September 
1951. dengan modal pertama se 
besar Rp 300.— sampai achir ta 
hun 1952 modal mentjapai men 
diadi Rv» 2.500.— Hingga kini 
KOPEN telah mempunjai anggo 
ta 95 orang. 

TEGAI 

PEMBUKAAN RESMI LATIH- 
AN TJAMAT DAN KEPALA2 

DESA. 
Pada tanggal 2 Pebruari 1953 ber- 

tempat di Balai Kabupaten Tegal 
oleh Residen Pekalongan telah di- 
buka dengan resmi latihan Tjamat2 
dan Kepala2 desa. Hadlir dalam 
pembukaan itu, ketjuali para Tjamat 
dan Kepala desa jang akan dilatih, 
tampak pula Overste Janie, sdr. Sar- 
wono jang mewakili Bp. Gubernur 
Djawa Tengah, dll. 

Setelahnja sambutan? selesai, ma 
ka achirnja sdr. Sumitro Kepala Dja 
pen Kab. Tegal selaku wakil dari pa 
ra pengadjar menjampaikan kesang 
gupannja utk menjumbangkan tena 
ga, fikiran dan kepandaiannja jang 

  

    keluarganja. R 
pa 

  

' bari Minggu pada pagi hari, ada padanja kepada latihan in. 

ngunan kehutanan hanja merupakan 
kata2 diatas kertas belaka, kata 
Sdr. Siregar dan selandjutnja ditam 
bahkan, bahwa semua utjapan itu 
hanja bohong belaka. Kita senantia 
sa membuka pintu kepada siapapun 
jg hendak menindjau dan melihat 
pekerdja'an kita dalam masa pem- 
bangunan ini. Dengan adanja bukti 
jg njata, maka setiap orang jg meli 
hatnja akan mengetahui sendiri be- 
tapa besar usaha pembangunan kita 
dan tidak seperti dikatakan diatas 
jg seolah-olah hanja untuk mendje- 
lekan negara kita, demikian Sdr. Si- 
regar. 

Mengenai “ bangun2an jg telah di 
selesaikan dalam tahun 1952 di se- 
but tentang didirikannja 65 rumah 
dilingkungan Inspeksi Il dan 1 pabe 
rik terpentijn di Pekalongan. Utk. 
Rentjana ' Kesedjahtera'an. Indone- 
sia ini telah dipakai "uang sebesar 
Rp. 200.000,—. Dari 60 rumah itu 
ig di Semarang 15 rumah, masing2 
terletak di Tjandiharu dil. Nogosa- 
ri 6 buah dan dil. Sumbawa (Sema 
rang Timur) 9 buah. Semua ini su- 

“dah ditempati oleh para pegawai jg 
sangat membutuhkannja rumah. Da 
lam tahun 1952 dipelbagai daerah 

kehutanan telah dibangun rel dja- 
lan2 lori2, truk, “membikin keras 
djalanan didalam — hutan, saluran 
air dil-nja jg semuanja penting utk. 
kehutanan. Buat maksud ini telah 
dikeluarkan uang sebesar Rp 1.032. 
000—, sedang untuk tahun 1953 
ini disebut djumlah uang sebesar 
Rp 3.000.000,— sebagai antjar2. 

Inspeksi Daerah II ada meliputi 
kehutanan jg luasnja 389.147 ha., 
dimana 114.800 ha. telah ditanami 
dengan djati dan ig 353.100. ha. ma 
sih mendjadi tanah belukar. 

Lebih djauh ditambahkan, bahwa 
selama tahun 1951 ada 19 pegawai 
ig mendjadi korban gerombolan, se 
dangkan dalam . tahun 1952 ada 3 
orang kedjantara dan 2 pegawai ke 
hutanan jg mendjadi korban. 
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TA CHUNG SZE LAWAN 
KRIDO HASTO. 

Pada nanti hari Minggu pagi 
tg. 8 Februari '53 djam 7,30, di- 
lapangan Bangkong Ta Chung 
Sze bag. Tennis akan mengukur 
tenaganja dengan perkumpulan 
,Krido Hasto” dari Solo, pertan- 
dingan mana berupa single, dou- 
ble dan lady single. 

PERLOMBAAN BERENANG 
Di SOLO DIUNDURKAN DUA 

MINGGU. 
Perlombaan berenang jang akan 

diselenggarakan berkenaan dengan 

perajaan hari ulang tahun ke-4 dari 
Brothers Swimming Club telah di- 
undurkan untuk dua minggu. 

Pertandingan2 itu mula2 akan di 
langsungkan pada tanggal 14 dan 15 

Februari tetapi sekarang diundurkan 
sampai tanggal 8 Maret. 
Dalam pada itu telah ditetapkan 

dengan pasti untuk mendirikan per 
serikatan berenang untuk seluruh 
Djawa Tengah. . Perserikatan itu 
akan didirikan dengan resmi pada 
tanggal 7 Maret jang akan datang. 

REGU BOSLEE AMERIKA ME 
NANGKAN KEDJUARAAN 

DUNIA. 
Mengenai perlombaan2 olahra- 

ga diatas es jang diadakan di Ba- 
varia, Djerman, lebih djauh AFP 
mengabarkan, bahwa regu 4 orang 
dari Amerika dengan djurumudi 
Johnson telah menangkan kedjua 
raan dunia boslee 4 orang. Da- 
lam perlombaan itu regu Ameri- 
ka menang dari 12 orang dari 7 
negara. Perlombaan finale berlang 
sung antara regu Djerman dengan 
djurumudi Anderl Ostler  djuara 
Dunia dan Olympiade melawan 
regu Amerika. Dari 3 perlomba- 
an regu Amerika membuat waktu 
'ang terbaik ialah 2 menit 28.79 
detik. Ostler cs. sebagai. nomor 
dua membuat waktu 2 menit 
29.13 detik. 

PEKALONGAN 
MOH. NATSIR KE 
PEKALONGAN 

Didapat kabar, bahwa Moh. Nat- 
sir dari ketua dewan partai Masju- 
mi akan berkundjung ke Pekalongan 
Disana ia akan mengadakan rapat 
tertutup. dengan ' 'Masjumi tjabang 
Pekalongan setelah mana diusaha- 
kan utk mengadakan rapat umum. 

REMBANG 
MATI KARENA MAKAN 

IKAN BUNTES. 
Dari Rembang “dikabarkan, se- 

orang wanita didesa Djeruk, pan- 
tai Rembang hari Minggu kema- 
rin meninggal beberapa djam se- 
telah makan nasi dengan ikan 
.buntek” sebagai Jauk-pauknja. 

Sehari. sebelum itu djuga 2 
orang lelaki didesa Gegunung-we- 
tan dikabarkan menderita sakit pe 
rut hingga kini, karena makan 
ikan buntek itu. Pula seorang Ia- 
gi dari desa Pantihardjo. 

Menurut keterangan, ikan bun- 
tek memang biasa dimakan pen- 
duduk disepandjang pantai itu, 
tetapi kalau ada jang mengakibat- 
kan gangguan “kesehatan sebagai 
peristiwa diatas itu, diduga ,,kesa- 
lahan” terletak diwaktu makan 
jang ketjampuran telornja jang 
mestinja harus dibuang. 

Peristiwa2 tersebut belum sam- 
bai dilaporkan pada pihak kese- 
hatan. 
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Sebuah Kota Baru 

Muntjul Dipinggir 
Gurun Gobi: RRT 

- | Membangun Terus 

(SEBUAH KOTA baru telah di 

  

selatan pegunungan 
Tienshan, kira-kira 50 km sebelah | 

utara Kashgar (propinsi Sinkiang) 
nammanja Atus 

     

  

dan telepon antara Atush dan 
Kashgar dan Tihua sudah selesai. 
“Tiap minggu pasar dikota baru | 

ing dikundjungi lebih dari 10.000 
orang dari daerah2- 'sekitarnja, 
terdiri dari orang2 suku Uighur 
(petani), Kirghiz “(penggembala) 
dan pedagang2 dari Aksu, Chia- 
shih dan Wuchia, jang djauh letak 
nja. ga : e 

Dikota ini. akan berdiri pula 
— sekarang belum selesai — se 
buah rumah sakit. Perlu disebut 

INaguib Masih 

— Oleh: Abdullah Faraisj: 

dalam waktu tidak lama lagi. 

lam usahanja untuk memperbaiki 

sebuah negara Arab, dengan tiga 

Pertama: menghantjurkan mo- 
nopoli tuan2 tanah, atau pasar, jang 
merupakan tulang punggung teruta- 
ma dari pemerintah lama jang dida- 
sarkan atas kekuasaan radja dan 
Wafgd. 
Keduuar meninggikan tingkat 

penghidupan ' golongan ,,Fallahin” 
atau tani, dan membawa golongan 
bordjuis-ketjil sebagai satu golongan 
baru “kedalam gelanggang politik. 
hal mana, dianggap akan dapat mem- 

petani Mesir hal mana akan dapat memperkuat kedudukannja se 
| belum mengembalikan Mesir kepada kedudukan konstitusioneel 
biasa. Djenderal Naguib serta kawan2-nja dari belakangan tentara 
mempergunakan perobahan pembagian tanah sebagai alat terpen- 
ting untuk mendjalankan revolusinja, jang pertama kali terdjadi di 

disini, bahwa kota Atush lama, 
jang letaknia beberapa km.. sebe 
lah :barat-daja kota baru ini, ke 
tika: tahun 1944 sudah musnah 
karena bandjir besar. 

Tentang penghidupan kaum ta 
ni suku Uighur: dapat diterang- 
kan, bahwa selama 6 bulan tiap? 
tahun mereka hidup dari. hasil 
pembuatan - barang?  anjaman, 
membuat sepatu dan.topi. Say, 

(Antara) 

Djenderal S. S. 
Lammerding 
Diminta Penjerabannja 
Oleh Perantjis: Harus 
Tanggung Djawab Atas 
Pendjagalan Manusia 

Di .Perantjis 
PEMERINTAH Perantjis telah 

mengadjukan, permintaan resmi | nja. 
kepada komisaris tinggi Inggris di | Golongan ini kabarnja sudah mer 
Yicrman, supaja bekas djenderal | perlihatkan rasa kesal, oleh karen: 

Berat Lammerding dari bekas pa | djandji-djandji tentang perbaikan na. 
sukan S.S, diserahkan kepada pe ,sibnja belum lagi mendjadi kenjata- 
mmerinfah Perantjis- # setjepat jang mereka harapkan. 

Bernt Lammerding baru2 ini! 
tejah didjatuhi hukuman mati 
oleh pengadilan militer di Bor- | Dengan memegang soal ini seba- 
deaux. sa | gai patokan, maka pemerintah Na- 

Tekas djenderal itu dalam . ta ' Suib beberapa bulan jang lampau te- 
hun 1944 memegang komando di lah melantjarkan kampanjenja un- visi Djerman jang menjembelih ''UKk membasmi harga tinggi dan pa- 
rakjat Perantjis di Oradour sur Sar gelap. Tapi sebagaimana djuga 
CEto. i halnja dengan keadaan di Eropah 

j Permintaan - akan penjerahannja 1 Barat sesudah Perang Dunia II, kam 
itu dilakukan atas alasan vonnis ig P2NE IM hanja menjebabkan barang- 

bantu untuk mentjiptakan perimba- 
ngan sosial. : 
Ketiga: industrialisasi mggara 

hingga dengan demikian memberi: 
kesempatan kepada aolpugan tan: 
untuk mempertinggi tingkat konsum- 
si serta. produksinja. 

Menurut laporan? - jang termasuk 
dalam penjelidikan diplomatik setja- 
ra umum mengenai suasana di Me- 
sir, maka ternjata,- bahwa pemerin- 
tah Naguib sampai sekarang belum 
menghadapi oposisi jang besar atau 
sabotase dari: berbagai golongan jang 
memegang kekuasaan dalam peme- 
tintahan jang lama jaitu tuan2 ta- 
nah. Jang belakangan ini- pada 
umumnja tinggal pasief menghadapi 
inisiatief jang diambil oleh pemerin- 
tah sekarang untuk melaksanakan 
gerakan perobahan pembagian ta- 
aah. Sudah tentu hasil terachir dari 
gerakan ini masih belum dapat di- 
tentukan, tapi sudah kelihatan bahwa 
pemerintah Naguib menghadapi ke- 
sulitan2 besar dalam memperbaiki 
keadaan perekonomian "pada umum-   

Kesulitan soal harga. 

didjatuhkan . terhadapnja ditahun Parang -hilang lenjap- dari-pasar. dar: 
1951, berhubung dengan perintah $Olongan? rendah sudah barang.ten- 
jg dikeluarkannja. untuk . membu- tidak bah membeli barang? 
nuh sandera2 Perantjis di Tulle Keperluannja dengan harga pasar. ge. 
(Perantjis Tengah) beberapa hari se 'aP: 2 3 bai 
belum terdjadi penjembelihan di , Rasa2 tidak puas djuga telah keli- 
Oradeki ser Haak .hatan dalam tuntutan2 supaja  di- 

Pembesar? Ingeris kini sedang 39akan pula perobahan dalam lapa- 
T Te So“ ” Pe ND 

mempertimbangkan permintaan itu. jngan politik. aga x 
Sedjak bulan September 1948! Golongan tjerdik pandai, .. peda- 

pembesar2 penduduk Inggris di gang, pegawai2 serta buruh kota se- 
Djerman tidak mengabulkan permin karang sudah banjak membitjarakan 
taan penjerahan pendjahat2 perang, tentang periunja diadakan ,.konstitu- 
terketjuali jg bersangkutan dengan Si baru”. Golongan tertinggi dari pe: 
peristiwa2 pembunuhan jg tak da- merintah telah mulai merasa desak- 
pat disangkal lagi. yan sentimen ini dan sebuah badan 
Lammerding sendiri sedjak bebe-' jang terdiri dari ahli2 hukum telah 

rapa hari ini telah menghilang dari : diperintahkan untuk menjiapkan Ia: 
rumahnja di Dusseldorf, dan sedjak peran umum mengenai rmassaalah 
waktu itu tidak diketahui dimana HH. 
tempatnja. Ff 3 

Dalam beberapa harian di Djer- Sementara penasehat2 diplomatik 
man Barat terdapat tulisan? dim menjatakan, bahwa golongan jang 
mana diminta Kepada Lammerdingjpaling aktip dalam melahirkan .pe- 
supaja ia datang menghadap kepe-|rasaan tidak puas ialah golongan: 
ngadilan Bourdesux, jg pada waktu maha-siswa dari berbagai perguruan 
ini sedang memeriksa perkara pe-|tinggi dan sekolah2 menengah. 
njembelihan umum di-Oradour sur| Pada hakekatnja golongan maha: 
Glane. siswa ini kabarnja oleh pemerintah 

Dalam tulisan? itu dikatakan. 'Naguib tidak diberi kesempatan un- 
bahwa adalah mendjadi kewadjiban | tak turut mendjalankan peranan ak- 

Lammerding untuk menggabung-|tip dalam perkembangan-perkemba. 
kan diri dengan orang2 jg dahulu ngan jang sekarang sedang bertum- 
diperintahnja, ketika terdjiadi pe- pah diseluruh Mesir. Djadi | sudah 

njembelihan umum di Oradour surjsewadjarnja djika' mereka ini kem: 
Gilane. bali mengembangkan. agitasi ultras 

  

  

K 
Ia x anum Isolasionis Baru 
Tuduhan2 Jg Dilemparkan -,Scripps Howard" 

Kepada Inggeris -Perantyis 
HARIAN2 ,Scripps Howard” hari Selasa jl. muat induk ka- 

rangan jang berkepala ,,Kaum Isolasionis: Baru”, dalam mana Ing- 
gris dan Perantjis dituduh bahwa mereka lebih mementingkan usa- 
ha memperiindungi kepentingan2 kolonial mereka daripada berusa- 
ha mentjapai kemenangan ,,dalam pertikaian terhadap Komunisme 
diseluruh dunia”, Harian2 tadi mengatakan seterusnja, bahwa dalam 
pidatonja dimuka Kongres itu Presiden Eisenhower membentangkan 
pendiriannja, bahwa satu2nja djalan jang tegas untuk menghindar- 
kan perang total, ialah supaja menang dalam perang dingin. 

Dikatakan oleh harian2 tadi, bah 
wa  Perantjis chawatir, kalau si 
ngan2 pihak: Kuomintarg terbadap 
Tiongkok darat itu kelak mendjadi2 | 
maka RRT mungkin akan memba 
las, dengan djalan mengadakan  in- 
tervensi di Indotjina. Sekarang RRT 
kirimkan alat2 sendjata dan perbe- 
kalan matjam2 lainnja kepada: Viet 

Masjarakat Indo: 

nesia Di Holland 
Ikut Giat Membantu Meri- 

ngankan Penderitaan 
nam Ho Chi Minh, tapi Perantjis! tam 
chawatir kalai2 RRT" kelak akan | Bentjana 
kirim pasukan2 diuga, | £ : 

Aina asn 5 sis Lal |. Dokter2 Indonesia dim staf Kor 

Li enam api Ke Haber aka ay, Agung Indonesia dinegeri, 
menerima al 
ka dan Per 
tuan udara dj 

Tampakr 
lau RRT akan merasa 

djata dari: Amori 

ingin terima ban- 
       

    

   
     

at) se i : 

i "Belanda kini serta menjumbangkan 

'bentuannja “didaerah2 ig tertimpa 

2 henrjana bandjir di Nederland itu. 

Ha Demikian Antara 'mengawatkan da- 

bila Amerika melakukan vensi "7 Amsterdam. . Mobil2: dari Komi: 

di Asia darat. Isariar Agung djuga dikerahkan ke: 

E ena harian2 tadi. mentjeta ' daerah benrjana. Djuga studen2. In 
sonwa kaum Sosialis kiri Ingaris ber : anna uan sore 

bi ka suka teman tata” Antar ba donesia dari Universitet Amsterdam 

Ri Pan ana Ms Na , 4 Nail drjr 

da ita kaum pedagang Inggris ditie- dan dari Akademi Militer Breda 

la bahwa mereka berdagang tetah Yan Den Helder kini aktif pula mem 
berdagang, 1Wdeologi tidak usah dipu' , ,.., 3 benija 

singkan”. jerih 

Sudah. barang  tentu,, 
RRT melakukan intervensi di. Mala j 

ya, untuk membantu Akaum pembej Mz. Susanto, 

rontak Komurtis” disana, maka “Ame inesia, telah , 
rika diharapkan menjokong Inggris. ' ngan pada warga-negaras 

Demikianlah al. kata harian2|ig tinggal  didaerah2 

..Geripps Howard”. (Antara). tar Dordrecht dan Rotterdam. 
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inter 

  

bantuannja ditempat 
! , 

andaikata na itu. 

    Inda: 

kundju. 
Kuasa. Usaha 

mengadakan 
Indonesia 

  

Iserta penasehat2nja kelihatan te 

    

   

  

Masih Harus Menga:-| 
tosi Banjak Kesulitan Sebelum| 

Tertjapai Tjita-Tjitanja 
Chas ,,Suara erdeka ”— | 

DIKALANGAN DIPLOMATIK di Paris telah timbul kejaki 
nan, bahwa Mesir mungkinsakan diproklamirkan sebagai republik 

Menurut kalangan itu seterusnja 
pemerintah militer djenderal Naguib berusaha sekeras2-nja dalam 
minggu2 belakangan untuk mengatasi segala matjam rintangan da 

keadaan ekonomi bagi 18 djuta 

matjam udjud sebagai berikut: 

jang 
ata: 

nasionalismenja. Dewasa ini 
terdengar hanjalah tuntutan 
konstitusi baru” itu sadja. 

Naguib  kabarnja'  mentjoba 
menghindarkan kesukaran dengan 
memulai perundingan2 jang ber 
batas dengan Inggris dengan ha 
rapan dia setidak-tidaknja dapat 
memperlihatkan kepada rakjatnja 
kemenangan Mesir dalam masa- 
lah Sudan. Tapi kemudian ternja 
ta, bahwa masalah Sudan ini mem 
punjai sangkut-paut jang tak da 
pat dilepaskan dengan negara2 Ba 
rat rentjana membentuk komando 
Timur Tengah, dan pada inisiatif | 
nja jang pertama, Naguib telah 
ntulai merasa tekanan oposisi dari 
golongan nasionalis. 

Naguib segera menarik diri dan 
mendjalankan sikap nasionalis 
10070. Akibatnja ialah Mesir ha 
rus memegang peranan pertama 
dalam aksi Lembaga “Arab terha 
dap sikap Republik Djerman Ba 
rat mengadakan perdjandjian pem 
bajaran ganti kerugian kepada 
Israel. Tindakan Mesir ini kabar 
nja sangat mengetjewakan negara 
negara Barat dan terutama masa 
lah Sudan di London dianggap 
sudah mendjadi genting kembali. 

Kekurangan tenaga ahli. 
Dalam pada itu menurut pan 

Jangan penindjau2 setempat sua 
:ana sekarang memberikan kesuli 
tan pada djenderal Naguib dise- 
babkan oleh kekurangan tenaga2 
ahli untuk mendjalankan pemerin 
tah barunja dengan tiada menda 
sat bantuan dari pembesar2 dari 
pemerintah jang lama. 

Dengan tjara bagaimana pun 
djuga Naguib serta kawan2nja ka 
barnja telah menjetudjui untuk 
mendapatkan modus vivendi dgn 
pegawai2 jang berpengalaman jg 
telah dipetjat dari djabatan2-nja. 
Alasan? Naguib untuk ini adalah 
sangat banjak. Dia sangat memer 
'ukan benar alat politik sebagai 
alat penghubung dengan rakjat 
Mesir. Tapi sebagai tukarannja 
dia dapat menawarkan kepada 
Dartai Wafd supaja menjokong po 
utik jang didjalankan oleh peme 
rintah baru dan melenjapkan ha 
tapan mereka akan kembalinja su 
supan pemerintah sefjara lama. 

abarnja barulah sesudah per 
djandjian seperti ini ditjapai ba 
ajak pemimpin? partai Wafd ig. 
ditahan dibebaskan kembali, dian 
taranja termasuk Fuad Seradjulin 
bekas pemimpin besar: “partai 
Wafd dan bekas menteri" ke- 
uangan. Harian2 Mesir memuat. 
sebuah gambar jg menundjukkan 
Ajenderal Nadjib berdjabat salam | 
lengan bekas P.M.. Mustafa El 
Nahas dari partai Wafd.: 

Menurut laporan2 diplomatik | 

Dat dipegang dan kemungkinan 
akan timbulnja konflik2 politik 
tetap masih ada. . 

Kerdjasama dgn ,,kapi- 
talis” nasional. 

Akan tetapi keburukan keada | 
an ekonomi Mesir adalah sedemiki 
an rupa, sehingga Naguib serta pe 
nasehat2-nia menganggap  lang- 
kah? penting harus diambil seka 

| rang atau besok. 
Dalam hal ini, maka hartawan 

|jang paling besar pengaruhnia di 
Mesir, Ahmed Aboud,  kabarnja 
telah menjetudjui diadakannja su 
sunan ekonomi baru didasarkan 
atas penerimaan perobahan hak 
tanah. 

Tjita2 semula ialah, bhw uang 
jang diperoleh dari hasil penglak 
sanaan perobahan pembagian ta- 
nah itu harus ditanam dalam pe 
rusahaan2 perindustrian baru, ter 
'masuk pabrik badja dan pusat 
pembangkit tenaga elektris.  Ah- 

dia menjetudjui supaja pedagang2 
partikulir menjokong pemerintah 
Nadjib dan membantu dgn peran 
taraan koneksi2-nja di luar-negeri 

luantuk menarik modal2 asing guna 
memadjukan perekonomian  Me- 
sir. 
'Mendesaknja penglaksanaan tu 

gas jang dihadapi, bagi  Nadjib 

- 

lah njata benar ditilik daripada 
lambatnja produksi pertanian di 
seluruh Mesir. Berita2 menggem 
parkan telah diterima mengenai 
pembadjakan tanah serta pembagi 
an pupuk. Bagaimana. akibatnja 
belum lagi terang, tapi mereka 
ig insjaf akan keadaan sekarang 
melihat kemungkinan  timbulnja 
bahaja dimusim semi tahun 1953, 

Menurut pendapat beberapa pe 
'nindjau diplomatik jg mengetahui 

pembantu?-nja dapat bekerdja-sa- 
ma dengan golongan kapitalis, se 
perti Aboud dan kawan2-nja. 

Dijalan ini menurut dugaan 

Sudan dan Djerman | 
Barat. : 

tentara organisasi territorial, 
ger desa, cel2 dikota2 jang didu- 
duki musuh ! 

lam tahun2 jang akan datang, 
ka besar kemungkinan bahwa ke 
adaan jang akan kita bag ba 

Irakjat atau pertahanan rakjat to 

spenjelesaian” ini belum lagi dal” 

med Aboud, jang sendiri . mem- | 
punjai perusahaan2 gula, kapal, 
perusahaan2 import & eksport, 

  

Salah seorang korban dari operasi 
sedang di-,screen” oleh seorang-perwira jang menjelidiki, apakah penje 

pembesar2 militer tinggi dan para 
taan serangan tadi tidak berhasil: 

  
rangan tadi bisa ditanggung djawabkan atau tidak. 
maklum, banjak dugaan. jang dikemukakan di Amerika, bahwa serang 
an tadi hanja sematjam pameran belaka, jang 

banjak sekali. 

serangan pada T-Bone Hill, Korea, 

Sebagai pembatja 

dipertontonkan kepada 
koresponden perang: sedang kenja- 
gagal, dan memakan 

  

kan siasat menghantjurkan. 

Perdjoangan inilah jang kita 
sebut: pertahanan rakjat, kadang2 
pertahanan rakjat total. Untuk 
mendjalankannja kita mempunjai 

Apabila negeri kita diserang da 
ma 

njak persamaannja dengan keada | 
an dahulu: penjerang itu ' tentu 
mempunjai A.P. jang modern, se 
dangkan A.P. kita serta industri 
kita mungkin belum mentjapai ke 
madjuan2 jang dapat dibanding 
kan dengan A.P. serta industri 
dari pihak penjerang itu. Dalam 
keadaan demikian, maka pengala 
man2 jang dahulu, tentu . dalam 
bentuk jang lebih sempurna, ma 
sih akan berfaedah dan-dalam. pe 
njusun Undang2 Pokok Pertaha- 
nan kita perlulah diusahakan 'un» 
tuk memasukkan kedalamnja inti 
dari pengalaman2 itu. Untuk itu 
perlu diberikan kupasan jg sing 
kat tentang pengertian pertahanan 

tal. Sh kasti 
Perang total YLudendorff: Der 

totale Krieg) adalah suatu penger 
tian jang dianut oleh semua nega 
ra, dalam arti bahwa perang mo 
dern mendjadikan seluruh dacrah 
ncgara mendjadi medan pertempu 
ran dan bahwa peperangan itu 
memaksa untuk mengerahkan se 
luruh kekuatan personeel, mate- 
rieel dan moreel dari suatu bang 
sa. Perang rakjat, dalam arti bah 
wa seluruh rakjat apabila perlu 
dengan sungguh turut serta dalam 
pertempuran,  sebetuinja adalah 
bentuk jg tertua dari peperangan. 

Setjara theoritis bentuk pepera 
ngan ini banjak diperhatikan oleh 
penulis2 Marxis (Marx,  Engels,: 
Lenin).: “ al 

Mereka mempeladjari soal ini se- 
bagai bentuk perdjoangan 'jg baik 
dalam perang-kelas . (class-war) dan 
sebagai tjara berperang bagi suatu 
bangsa atau golongan jg ketjil jg ha 
rus menghendaki musuh ig lebih 
kuat dalam djumlah dan perlengka 
pan. | , 
Dalam djalan pikiran ini, insreka 

menekankan 
atau segoiongan guntuk bertempur, 

pa | 

kepada hak sesorang 

P enjusunan Undang? 
Pukok Pertahanan 

(Oleh: Pembantu Militer Kita) 
(Sambungan Kemaren III Habis) 

Pengalaman kita selama perdjoangan kemerdekaan adalah ber 
hubungan dengan keadaan jang terdapat pada waktu.itu: dengan 
A.P. jang masih sangat muda dan mempunjai perlengkapan jang 
sederhana, tetapi terdorong oleh semangat kemerdekaan jang men 
dekati fanatisme serta dibantu oleh seluruh rakjat, kita menghada 
pi suatu A.P. asing jang agak modern dinegeri kita sendiri. Oleh 
sebab itu dengan sendirinja kita mentjari kekuatan kita dalam djum 
lah, lawan dalam kwaliteit, kita mendjalankan siasat mendjemukan 
musuh dalam perdjoangan jang lama dan luas, musuh mendjalan 

"ping A.P. sebanjak mungkin warga- 
negara dipersiapkan dengan teratur 
dibawah pimpinan negara untuk tu 
rut ybertempur apabila negara di se 
rang, apabila. perlu setjara guerilla 
dst. Ea nia 

dimaksud, maka 
Pa Kanan, 
4 — dengan Ea , 

Pa na peakaton” el je telah 
terdapat selama  perdjoangan ke- 
merdekaan, ja'ni organisasi territo- 
rial, pager desa dst. $ 

Dapat diadakan ' sematjam  mili- 
tiaterritorial, dimana rakjat dengan 
tidak “meninggalkan — pekerdjaannja 
sehari2 menerima didikan militer. 
Dalam: waktu perang maka. militer 
itu dapat mendjadi sumber bagi tja 
dangan. jg terlatih bagi A.P., dapat 
mendjalankan  tugas2,  pendjagaan 
didaerahnja..dan @pabila. perlu men- 
djelma mendjadi pasukan2 guerilla. 

Pendapat kalangan2 po- 
litik, pendapat umum 
dan pikiran2 dikalangan 
A.P. mengenai soal2 po 

|. #0 -kok 
Adalah sangat penting bahwa 

pembuat Undang2 dinegara kita 
mengetahui -pendapat2 dan. piki- 
ran2 jang hidup dikalangan2 jg 
tersebut diatas dalam menjusun 

| Undang2. Pokok, Pertahanan. 
Maksud jang terutama dari tuli 

san ini ialah agar pendapat2 dan 
pikiran2 tadi dapat hendaknja di 
umumkan dan, diperbintjangkan. 
didalam koran2, 'sehingga dapat 
berkembang suatu pendapat 
umum jang didasarkan atas pe 
ngertian dan pengetahuan menge 
nai duduk persoalann 

Dikebanjakan negara perundang- 
undangan ' mengenai soal2 pertaha- 
nan tersebar atas berbagai2 un- 
dang2, seperti undang2 milisi, "un- 
yangg mengenai susunan tentara 

st. 1 
Disamping itu ada djuga negara? 

dimana terdapat sematjam undang2 

seperti dikehendaki oleh beberapa 
golongan dinegeri kita. Swiss. mem- 
punjai sebuah Undang2 dari tahun 
1907 jg kadang2 disebut ,,Undang2 
Dasar Militer” dari Swiss. Djerman 
dibawah Hitler mempunjai  ,,Wehr- 
gesetz” lain?nja sesuai dengan tra- 
disi dan Tanu jg mendjadi dasar 
dari negara2 masing2. Disini akan 
ditjatat dua hal jg penting, ja'ni su- 
sunan pimpinan pertahanan diberba   sekalipun negara mengadakan kapi- 

tulasi, malah hak untuk melawan pe 
merintah dalam hubungan  perang- 
kelas. Oleh sebab itu rol negara -da 
lam perang rakjat jg mereka tindjau 
tidak .dipentingkan malah apabila 
perlu negaralah jg mendjadi musuh 
dalam perang rakjat. bata 
Dinegara2 jg dikuasai oleh kaum 

Marxis tentulah pengertian2 jg di- 
atas harus berobah, perang ' rakjat 

(jg banjak disebut di Rusia dan ter- 
utama di Tiongkok, : tentulah tidak 
dimaksud sebagai suatu kesempatan 
bagi golongan2 rakjat untuk bertem 
(pur menurut kehendaknja sendiri, 
apabila perlu bertempur melawan 
negara. Tentulah jg dimaksud. dgn. 
perang rakjat, peperangan jg dipim- 
pin dan diatur oleh negara dengan 
mempergunakan segala kekuatan jg 
ada pada rakjat, ig apabila perlu 
bertempur setjara guerilla, sabotage 
dst.. disamping A.P. 

YA Oa ni Sanga - Apabila kita dalam. negara « kita 
Na Sin Tan Ta mempergunakan perkataan perang 
djalan dengan mana dia serta rakjat atan pertahanan rakjat, ma- 

ka agaknja tidaklah dimaksud . dgn. 
itu kesempatan untuk mempersen- 
djatai golongan2 warga-negara ' dilu- 
ar pimpinan negara, golongan2 ma     mungkin bisa dipakai sebagai da 

isar dari ,,kontitusi baru” jg pada 
bentjana seki- Vachirnja smendjelma sebagai repu | Agaknja ig dimaksud 

blik. 

na dapat bertempur menurut “keingi 
nan dan  pandangannja sendiri. 

7 ialah suatu 
sistim pertahanan, dimana  disam- 

& 

gai2 negara dan sistem  pembentu- 
kan A.P. j La : 
Tentang susunan “pimpinan  perta- 

hanan diberbagai2 negara, kita lihat 
hal2 jg berikut. $ 

« Kepala . negara umumnja men 
djadi Panglima seluruh A.P. da 
Pn Ta pominal. NN 'atas 

“But ng sunggu u! h2 adalah “dita 

tusa TUS2        principicel 

  
  

1 

korban jang 

nnja. 
“engaliman2 dinegara 

ain. 

pokok dalam lapangan pertahanan. ' 

“Pertahanan, jg ter 

Kebesaran 

djangan 

Dengan .pandjang lebar ia membi 
tjarakan keadaan keamanan di Dia 
wa Barat, Djawa Tengah, Kaliman 
tan. Selatan dan Sulawesi Selatan, se 
bagai pernah dikemukakannja pada 
waktu ia berkundjung ke Huli Su- 
ugai. Sekali ini ia menambahkan, 

  

Vietminh 
Desak Terus 

Perantjis Terdjepit Lagi Di 
Ouinhon 

. PENERBANG2 Perantjis hari 
Selasa melakukan penerbangan2 
pengintaian diatas Ouinhon, dae 
rah pantai Anam, dimana koman 
do pasukan2 Vietminh kabarnja 
sedang menjusun kembali satuan2 
mereka dekat lingkaran pertaha- 
nan itu, mungkin kemudian untuk 
menghalau pasukan2 Perantjis ke 
dalam laut. Penerbang2 dari pesa 
wyat2 angkatan laut jang berpang 
kalan dikapal induk ,,Aroomachi- 
nes” jang berlabuh dimuka teluk 
|Ouinhon jg letaknja dari Saigon 
kira-kira 250 mil, menjatakan bah 
wa mereka telah melihat satuan2 

I Vietminh bergerak ke Binh Dinh. 
Komando Perantjis telah djauh 

mengatakan. bahwa menurut lapo 
ran2 penjelidik satuan2 lawan itu 
merupakan bagian dari resimen2 
$03 dan 120 ditambah dgn bebe 
rapa bataljon tidak teratur. Di- 
tambahkannja bahwa masih dibu 
tuhkan waktu beberapa hari lagi 
sebelum pasukan2 lawan dapat 
melakukan serangan. .Dalam pada 
itu ribuan pasukan pajung dan 
serdadu2 Perantjis lainnja .kini 
berada .didaerah pantai dekat 
Ouinhon : untuk membantu me- 
ngurangi tekanan lawan terhadap 
benteng An Khe. Mereka telah 
didaratkan disana dalam pekan jg 
lewat. : 
Satuan2 patroli Perantjis sementa- 

ra'itu telah masuk didaerah tidak 
'bertuan antara kedua garis pertem- 
puran dan telah - menghantjurkan 
instalasi2 kereta api-di Van Hoi, jg 
merupakan penghubung penting da- 
ri djalan kolonial keibu kota pronin 
si Dien Tri: Satuan2- Perantjis Isin- 
nja menjerang sampan2 Vietminh 
jg mengangkut perbekalan 
selat2 'rumpil sebelah: barat teluk 
Ouinhon.- : 6 
Komando Perantjis tidak mau me 

nerangkan apakah “akan “miemperta- 
hankan terhadap serangan lawan 
dan menguasai terus kedudukannja 
di Ouinhon atau akan menarik mun 
dur pasukan2nja. Djurubitjara res- 
mi komando Perantjis menegaskan 
bahwa pendaratan telah membukti- 
kan bahwa pasukan2- Uni. Perantiis 

ibisa mendarat dibelakang garis: per- 
tahanan lawan”. Dan ini adalah ope 
rasi amphibi jg terbesar selama tu- 
djuh tahun berlangsung perang. In- 
dotjina. 
  

dari Kabinet. Disemua negara di 
usahakan djaminan, agar terdapat 
koordinasi jang erat antara kebi 
djaksanaan dalam lapangan luar 
negeri, dalam negeri, perekonomi 
an dan pertahanan, dengan menga 
dakan suatu Dewan Pertahanan. 

Di negara2 demokrasi selalu di 
pegang teguh bahwa pimpinan mi 
liter berada dibawah pimpinan si- 
pil, ja'ni Menteri Pertahanan. Di 
Djerman dan di Djepang dahulu, 
kita lihat bahwa pimpinan mili 
ter berada disamping Menteri Per 
tahanan pimpinan militer mem 
punjai garis-langsung kepada Ke 
pala Negara. Mereka mempunjai 
kedudukan ,,Immediatstelle” diba 
wah ,,Oberster Kriegshert”! 
Tjara mengkoordineer atau meng- 

unificeer ketiga angkatan berlain2an 
pula diberbagai negara. Ada negara 
seperti Rusia, Swedia, jg mempunjai 
pimpinan A.P. jg gecentraliseerd. 
ada pula dimana pimpinan “ ketiga   .angkatan itu hanja dikoordineer de- 
ngan mengadakan -rapat?2 apabila 
perlu. Diantara kedua kemungkinan 
ini ada djuga tjara2 lain, umpama- 
nja seperti di Amerika Serikat di- 
mana ada Panitya militer tertinggi 

'jg tetap, dengan ketua jg tetap dan 
Staf jg tetap. Penulis2 militer dju- 
ga "mempunjai pandangan2 jg ber- 
lain-lainan tentang soal ini. 
Mengenai sistem pembentukan 

A-P. kita lihat pada satu fihak sis- 
tem sukarela dan pada fihak lain 
sistem wadjib militer. 

Pada waktu ini kebanjakan 'nega 
ra mempunjai sistem jg terletak di 
antara kedua kemungkinan tadi: 
ada tenaga2 tetap jg berdasarkan 
suka-rela dan disamping itu ada wa- 
djib-militer. Tenaga2 tetap itu men 
djadi instruktur, komandan2 untuk 
komando2 jg tinggi, Specialis2. 

. Undang2 Dasar kita telah mene- 
tapkan untuk negara kita sistem jg 
terachir ini dan sekarang tinggallah 
mengadakan aturan2 jg lebih gede- 
tailleerd - dalam . perundang-unda- 
ngan jg akan datang: 

  

  

melalui: 

  

Indonesia 
Dapat!Ditjapai Bila'Tiap,Orang-Beker- 
dja Keras Zonder Henti-Hentinja Utk 
: “Pembangunan. 
|Bandjir Manusia Di Makassar Utk @DengarkanGWe- 

Presiden 

BERPULUH-PULUH ribu orang menjambut presiden Soekar- 
no ketika ia pada hari Selasa sore mengutjapkan pidato dimuka 
“umum dilapang Karabosi di Makasar. Menurut taksi 
penduduk jang berkumpul disana ada antara 100.000 dan 150.000 
orang. Djuga kepada penduduk Sulawesi Selatan presiden Soekarno 
mengemukakan fjita2, kemungkinan2 dan kebesaran Indonesia jang 
dapat ditjapai apabila bangsa“Indonesia sungguh2 bersatu, apabila 
keamanan terdjamin dan apabila setiap orang bekerdja keras dengan 
tiada henti-hentinja untuk pembangunan. 

ran djumlah 

bahwa usaha untuk mengembalikan 
ketentaraman dan ketertiban itu me 
merlukan berdjuta-djuta' rupiah jang 
apabila keamanan itu sudah terdja 
min, dapat dipakai untuk pembuat: 
an gedung2 sekolah, djalan2 dan ru 
mah2 sakit. 

Pada hari Rebo pagi rombongan 
presiden telah ' kembali di Menado 
dari kundjungannja. selama dua ha- 
ri ke pulau2 Sangihe “dan “Talaud. 
Di Menado presiden Soekarno telah 
berkundjung - kepada ' keluarga al- 
marhum kapten Sumanti jg telah 
dibunuh di Makasar beberapa hari 
ig lalu. Sebagaimana diketahui dje 
nazah kapten Sumanti telah diang- 
kut ke Menado. 

| Penduduk Taruna dan Ulu Sian 
ig letaknja k.l. 60 kilometer sebelah 
Selatan Taruna - telah  menjambut 
kedatangan presiden dengan meriah 
sekali. Dua hari ' lamanja  rombo- 
agan presiden dikerumuni- oleh rom 
bongan2 penjanji jg memperdengar- 
kan bermatjam-matjam njanjian jg 
chusus dibuat untuk kesempatan ini. 

Dikedua pulau tsb. seluruh psn- 
duduk telah membandjiri ibukota 
masing2 untuk melihat kepala nega 
ranja. K.l. 30.000 orang penduduk 
Siau berkumpul dimuka tempat ke- 
diaman kepala daerah ketika presi- 
den Soekarno mengutjapkan pidatc 
nja untuk pertama kali disana. 

Di Sangihe dan Taruna telak 
dipertundjukkan pula taridan adat 
oleh orang2 jg mengenakan pakai- 
an jg dibuat dari hennep Manilz 
tan bermatjam ' ragam  warnanja. 
Kedua pulau tsb. telah dihias dgn. 
gerbang, bendera? dan bunga?an. 
Hampir seluruh penduduk pada ke- 
sempatan ini mengenakan pakaian 
serba putih bersih. 

Perdjalanan ke Taruna “itu dila- 
kukan dengan pesawat terbang Ca- 
talina, tetapi untuk perdjalanan 
kembali ke Menado dipakai se- 
buah kapal pemerintah. 

Gadis Sangihe akan ke 
Djakarta. 

Bagi seorang gadis dari 
kundjungan presiden ini merupakan 
permulaan dari carierenja" dilapa- 
ngan siaran radio.- Gadis tsb. telah 
memperdengarkan beberapa njanji- 
an pada suatu malam kesenian dan 
telah . menarik . perhatian” seluruh 
rombongan presiden dengan suara- 
nja itu. Ia akan pergi ke Djakarta 
untuk mendapat didikan lebih Ian- 
djut. Menteri. Mononutu menerarg- 
kan kepada Pl-Aneta, bahwa RRI 
kini sedang mentjari orang2 jg mem 
punjai bakat didaerah-daerah. Ga- 
dis Sangihe itu akan diberi kesem- 
patan untuk -madju-.dalam -lapangan 
menjanji. 

Rombongan presiden jg dua hari 
lamanja mengundjungi pulau Sangi- 

|dan tidak lagi seperti 

  

Perkawinan 

Di RRT 
Akan Di-Demokra tiseer 

DALAM SEBUAH berita dari 
Radio Peking jang diterima di 
Tokio hari Selasa . diumumkan, 
bahwa. pemerintah RRT akan mu 
lai mengadakan kampanje baru 
jang bertudjuan hendak mengha- 
puskan peraturan2 perkawinan jg 
jama jang didasarkan pada ,,supe 
vioriteit kaum lelaki atas kaum 
wanita.” : 1 
:Dalam siaran radio tsb. dinja 

takan, bahwa undang2  perkawi 
uan liberal jang dinjatakan berla 
ku di Tiongkok dalam th. 1950, 
berdasarkan mana kepada setiap 
wanita di-idjinkan kawin dengan 
seseorang lelaki jang ditjintainja, 

sediakala 
harus tunduk pada. kehendak 
orang- tuanja untuk menikah de 
ngan seseorang lelaki jang ditun 
djuk oleh fihak orang tua, tidak 
mentjapai banjak hasil2-nja diba 
njak bagian dari negara Tiong 
kok. 
Radio Peking menegaskan, bahwa 

mulai bulan Maret nanti akan dise- 
lenggarakan kampanje jg meluas di 
seluruh negara dan bertudjuan hen- 
dak membasmi semua sisa2 tjara 
berfikir dan praktek2 jg berasal da- 
ri abad pertengahan.” : 

Maksud daripada kampanje ialah 
melenjapkan sisa2 daripada adat ke 
biasaan perkawinan feodal jg sudah 
berabad-abad  usianja dan berpang- 
kal pada teori ,,keunggulan ' kaum 
lelaki atas kaum wanita”, adjaran 
mana tidak dikehendaki oleh peme- 
rintah RRT karena jg demikian itu 
memaksa diadakannja  ikatan2 ni- 
kah jg disegani. 

Untuk menggantikan  peraturan2 
perkawinan jg usang itu telah diada 
kan suatu peraturan pernikahan ba- 
ru setjara demokratis didasarkan pa 
da hak2 jg sama bagi kaum lelaki 
dan wanita dan kebebasan penuh 
bagi kedua fihak untuk menentukan 
sendiri siapa jg hendak - dipilihnja 
untuk mendjadi suami atau isteri. 
  

he ternjata tidak mengetahui akan 
bentjana jg telah menimpa Eropah 
Barat dan negeri Belanda - pada 
waktu ini. Ketika wartawan PI- 
Aneta memberitahukan hal itu, 
menteri penerangan Mononutu me- 
njatakan turut berduka tjita dengan 
korban? dari bentjana tsb. 

Presiden Soekarno- menerangkan,   
imerasakan 

Sangihe |rang sedang diderita oleh korban2 
|malapetaka itu dan turut berduka- 
itjita dengan penderitaan2 

  

kepada PI-Aneta: ,,Bentjana jg me- 
.nimpa Eropah Barat dewasa ini sa- 

saja. Saja turut 
jg seka- 

ngat menjedihkan 
kesengsaraan 

mereka. 
Saja mengharapkan, bahwa keseng- 
saraan itu akan dapat diperingan 
dengan, sekuat tenaga. Mengenai 
perasaan sedih dan duka bangsa In 
donesia tidak mengenal perselisi- 
han2 politik. Kita semua adalah 
ummat Tuhan”. 

Pada resepsi ditempat kediaman 
gubernur para hadirin sibuk mem- 
bitjarakan malapetaka jg menimpa 
Eropah Barat itu. Kurang lebih 
1600 orang tamu menghadiri resep- 
si tersebut. - Ke 

Pada hari Rebo pagi rombongan 
presiden ' meneruskan perdjalanan- 
nja ke Pare-pare dengan mobil. 

Rakjat USA Akan 

Bantu Pemerentahnja 
Dalam Tiap Aksi dg #kan Didjalankan Untuk 

Achiri Peperangan 
LETNAN DJENDERAL Maxwell Taylor, djenderal ke empat 

jang akan memegang komando atas tentara Amerika kedelapan, hari 

Selasa tiba di Seoul, dengan disertai oleh djenderal Mark Clark, 

panglima tertinggi pasukan2 PBB di Korea. Mereka datang ke Seoul 

untuk mengadakan persiapan timbang terima komando atas tentara. 

kedelapan jang akan dilakukan dalam minggu ini. Djenderal Taylor 

menerangkan, bahwa rakjat Amerika akan memberikan bantuan 

atas setiap rantjangan presiden Kisenhower untuk menjelesaikan per- 

sengketaan di Korea dengan djalan jang »tajak”. 

Selasa pagi djenderal “Taylor te- 
lah mengundjungi presiden Korea 
Selatan Syngman Rhee dan pada 
suatu upatjara telah menerima kun 
tji lambang kota Seoul. 
Kemudian bekas djenderal tentara 

pajung dari perang dunia kedua 
itu mengadakan konperensi pers. 

Ia mengatakan tidak bersedia un- 
tuk memberi keterangan tentang ke 
adaan perang, sebelum ia dengan 
djenderal Van Fleet mengundjungi 
daerah2 pertempuran dan menga- 
dakan pemeriksaan lengkap. 

Ia hanja mengatakan  pendapat- 
nja, bahwa rakjat Amerika akan 
memberikan bantuan pada - setiap 
aksi jg akan didjalankan oleh peme 
rintah baru guna mengachiri pepe- 
rangan, dan menambahkan, bahwa 
rakjat Amerika mempunjai keper- 
tjajaan penuh dalam usaha2 perta- 
Ibanan jg dilakukan di Korea. 

Djenderal jg kini berusia 52 tahun 
ini sambil tersenjum menerangkan, 
bahwa ia mempunjai kesan bahwa 
pengluasan tentara Korea Selatan 
akan berdjalan tjepat apabila alat2 
perlengkapan tjukup. aa 

Djenderal Van Fleet tgl. 31 Ma- 
ret akan dipensiun. (UP-Aneta). 
  

Baru2 ini digedung Perkebunan 
,Kertamana” telah diadakan kursus 
kilat Sosial. Pada hari penutup dila 
kukan suatu upatjara jang di hadiri 
oleh menteri Sosial,” Anwar “Tjokro 
aminoto, gubernur Djawa Barat, Sa 
nusi Hardjawinata, Wali. kota. Ban- 
dung, Enoch dil. Gambar: Menteri   

  

       

  

Sosial sedang mengutjapkan pidato- 
nja. 5    
  

  

Bentjana Me- 
nimpalInggeris 
30 Nan, ga 

Rumah 

PADA HARI KETIGA sete- 
lah bentjana air bah: menjeming 
lima daerah di Inggris Timur, ba 
ru dapat diketahui luasnja daerah 
jang diserang oleh air bah tsb. 

'Lebih dari 30.000 orang kehi 
langan rumahnja, demikian di- 
umumkan hari Selasa dalam “ma 
djelis rendah Inggris oleh menteri 
dalam negeri, Sir. David Maxwell 
Fyfe. 600 orang terpaksa ditam 
pung dalam perkemahan pengung 
sian dikota2 jang terletak dipeda 
laman. 

Angka2 resmi tentang djumlah 
kematian adalah 220 orang, djauh 
kurang daripada diduga semula. 
Tetapi kementerian dalam negeri 
sampai hari Selasa malam belum 
sanggup memberikan keterangan 
tentang orang2 jang telah hilang. 
Berpuluh-puluh ribu serdadu, pa- 

sukan2 pemadam kebakaran, pendu- 
duk sukarela, bahkan orang2 pen- 
djara dikerahkan untuk membetul- 
kan tanggul2 jang rusak.  Dipulau 
Canvey dimuara sungai Thames 1000 
orang membandal tidak mau mening 
galkan rumahnja, Tgn adanja 
kemungkinan bahaja bandjir baru. 

Ibu suri ratu dan putri Margaret 
hari Selasa petang datang menindjau 
pulau Canveu dan kota Essex jang 
djuga diserang bentjana alam ini. 
Perdana menteri Churchill - pagi 

hari Selasa djuga telah menjaksikan 
daerah2 jang ditimpa bandjir. 

8 

  

BEASISWA ROTARY 
Empat mahasiswa Asia  bersama- 

sama dengan 95 orang jang bergelar 
dari 30 negara untuk tahun 1953 
telah mendapat beasiswa untuk be- 
ladjar diluar negeri dari Dana Bea 
Siswa Rotary. 
Mahasiswa2 itu “adalah Sidney 

Hsin-Chuan dari Taipeh (Taiwan). 
Grace Sum dari Bandung (Indone- 
sia), Hiroshi Tuskino dari Kobe (Die 
ang dan Hyon Wio Oh dari Seoul 

(Korca). 
95 beasiswa itu kesemuanja meli   puti $ 250.000,  



    

  

  

  

  

DITJARI : 

  

  

    
  

        
  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara 

dan kerawa berseri... 

berkat PRODENT 
tapal gigi jang : 

paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

R.1.75 
   

Kabar Kota 
1212 TAHUN SEBAGAI 

USKUP. 
Berhubung? dengan genapnja 

1252 tahun Mgr. A. Soegijopra- 
nota Si memangku. dja- 
batan sebagai Uskup di Vica- 
riat ' Semarang, maka kemarin 
sore dipasiuran Gedangan di- 
langsungkan upatjara 
melulu untuk keluarga Katolik. 

  

  

       

      

   

  

    

    

Umat Katolik Indonesa" dan 
t sebelum pw! telah 

beri il untuk member! salam 
k Monseigneur jang telah 

il mengemudikan  Vicarint 
arang dalam djaman jang su- 

sdr. Soegiri sebagai 
golongan Indonesia 
Tjca Lam berbitja- 
go'ongan Tionghoa. 

igneur memberikan 

HATI-HATI TERHADAP 
PENJELUNDUP 

Kini terdengar desas-desus bahwa 
baniak rumah-rumah penduduk jg. 
berlangganan -listerik di Kudus di- 
datangi oleh orang jang mengaku 
mendjadi tukang listerik dari Aniem 
Kudus, dengan alasan afkeurd atau 
berbahaja bagi keselamatan rumah, 
alat2 listerik banjak jang dibongkar 
oleh tukang listerik palsu. 

Kepada kantor. Aniem. di Kudus 
kami memerlukan menanjakan. soal 
perintah pembongkaran tsb., tetapi 
fihak Aniem Kudus tidak memberi 
perintah kepada tukang?nja, dengan 
tidak membawa surat. perintah ker- 
dia (werk order) djadi “pegawai? 
Aniem bagian techniek mesti mem- 

bawa surat perintah kalau bekerdja 
diluar kantor. Tentang pembongkar- 
an oleh Aniem didjawab, belum ada 
lengganan jang melapurkan tentang 

alat2 jang dibongkar dari rumah 
lengganan itu. Namun begitu ada 
baiknja diperingatkan kepada pen- 
duduk terutama jang berlengganan 
listerik, kalau ada orang jang me- 
ngaku mendjadi pegawai Aniem Ku- 
dus, harus ditanjakan surat perintah 
dan surat tanda kepegawaiannia Ie- 
gimitasi bewijs), agar tidak menim- 
bulkan kerugian kalau "ada -jang 
mau berbuat djahat. 

GARA2 TJINTA GELAP 
Atas pengaduan E. jang berumah 

di Karang Bidara, kemaren telah 
ditangkap oleh polisi seorang ber- 
nama M. bin T. dan isteri E. sen- 
diri jang “bernama 'A. bin S. Se- 
bab-sebabnja E. sampai hati mela- 
porkan isterinja, ialah karena keta- 

huan, bahwa isterinja berbuat se- 
rong dengan M. tadi. Kini kedua 
orang jang berbuat tak pantas ini 
telah ditahan dikantor polisi. 

14.000 Djemaah 
Utk Tahun 1953 
Konperensi P.H.I. tg. 4 Pebruari 

1953 telah menetapkan permohonan 
kepada Pemerintah supaja untuk ta: 
hun 1953  guotum Djemaah Hadji 
ditetapkan minimum 14.000 dengan 

peringatan : 

    

   
   

        

     

SEORANG 

  

    

   
berpengalaman. 

     
    

COLPORTEUR 
untuk ijari pesunan pertjetakan jang 

PELAMAR disilahkan Gatang pada : : E 

N. V. Penerbitan, Pertjetakan & Dagang 
Nan “nSemaratg” tu 

|. PURWGDINA 

£ 

      “UTARA 11 
   

  

:| sedudukan dan peribadimu. 

|. $ Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian h Yr 

kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan  pendjelasan ar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 

Seteran 109 — Semarang. . 

    

i, pilihanmu atas 
berdasar- 

  

: “M.S RAHAT 
OCCULTIST 

  

  

sing Tagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja Citanggung 

Djuga sedia: 

mama   
Hari Tahun Baru Akan Tiba 

Alamat untuk pembikinan baran g2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah ? 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 

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

Djam tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. 

Vulben PARKER, bermatjim2 PIALA dan rupa2 barang 
dari DURO -ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api. 
Tempat sigaret, Tempat abu dl. - 

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN 

TOKO MAS SAM LIM aa - 

LIM-BHING JIN 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. 

BIKIN PESANAN ! 

  

  

SURAKARTA 
2 2memaana. 

tahukan : 

b.. Besarrja padjak kendaraan 
berikut : 

  
sisih belakang. 

   

Cc. Penempelan tanda padjak ditetapkan untuk : 
&l. Sepeda di bawah stang bagian muka. 

2. Kendaraan jang ditarik oleh sepeda di sisih kanan. 
3. Sepeda roda tiga / betjak di bagian tempat penumpang 

PEMERINYAHAN DAERAH KOTA BESAR 

  

Wa 3 # 

No. 230/IX/I/R 53 

Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta dengan ini memberi- 

a. Penarikan padjak Kendaraan tidak bermotor untuk dinas tahun 
1953, dimulai tg. 9 Februari 1953 sampai tg. 31 Maart 1953. 

tersebut sub a ditetapkan sebagai 

1. Sepeda roda dua : Ne Rp3“ 5,— 
2. Kendaraan jang ditarik oleh sepedi: TN Tana 
3. Sepeda roda tiga / Betjak h 5 10, 
4. Kereta ban karet / pompa » 12,50 
Data 1 “besi sotta 5 16,30 
6. Grobak ',, karet / pompa 112,50 
TP $$ » besi 5 BA KO. S0 
8. Grobak surung ban karet / pompa : 2010 

Oo. e s5 3. besi 3 0 
10. u 5 roda satu ban karet / pompa/ 

Besi 790 

4. Kereta di tedeng sebelah kanan. : 
5. Grobak / Grobak surung di sebelah kanan. 

d. Selewatnja tg. 31 Maart 1953 terhadap mereka jang kendara- 
annja belum memakai tanda padjak th. 1953 akan diambil tindakan. 

Surakarta: 3 Februari 1953 

KEPALA DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 

(MOHAMMAD SALEH). 

      
  

  

buatan 

UNILEVER.   

   

   
   

  

” 

Sos mengagumkan tja- 

ranja SABUN WANGI LUX 

memperindah kulit. Djuga Njonja mes 

ngalami bagaimana LUX memberi 

ke€lokan pada kulit Njonja jang 

segar dan menawan hati.” 

  
Aa aa 

"SAJA SELALU 
MEMAKAI 

Lu. 
Kata 

Eleanor Parker, 
bintang dalam pilm 

Paramount 
“Detective Story”    

  

       

   putih, murni, halus 

“bagi kulit Njonja. 
     

    

  

Hari-hari bersepeda pulang 
pergi ke kantor.... ruksak ba- 
danku: Aduh. 

  

  
  

  

  

Lagi Sabotase? 
Ledakan Dikapal Indak 

Indomitahle” 

Angkatan laut Inggris hari Sela- 
sa mengumumkan bahwa dalam ka 
pal induk ,Indomitable” jg berada 
dimuka pantai Malta, pada Selasa 
siang telah terdjadi ledakan, sehing 

ga seorang anak buah kapal terpe- 
lanting kelaut dan beberapa Jainnja 
luka2. : 

Ledakan2 terdjadi dalam. . hangar 
dari kapal induk jg beratnja 29.000 

ton itu jg baru sadja kembali dari 
latihan2 dilautan. « 

sIndomitable” diperlengkapi de- 
ngan 65 pesawat terbang dan meng 
angkut Ik. 1800 serdadu. Kapal itu 

tahun kemudian diperlengkapi dgn. 
perlengkapan2 baru jg dirahasiakan, 
antaranja — aparat2 radar jg chusus 
dibuat untuk kapal induk. 

LEDAKAN PADA PUSAT PER 
SEDIAAN TENTARA DI 

INGGRIS. 

dan sedjumlah lainnja lagi mendapat 
luka2 ketika hari Senin terdjadi. le- 
dakan pada pusat persediaan tentara 
di Woolwich.   pembagiannja sebagai berikut: 

Djawa-Timur 3000, Djawa-Tengah 
2500, ' Djawa-Barat 3000, Djakarta- ' 
Raya 500,  Sumatera-Selatan 600, | 
Sumatera-Tengah 500, Sumatera-' 
Utara (temrasuk Atjeh) 500,  Kali-: 
mantanSelatan/ Timur dan Tenggara | 
1000, Kalimantan. Barat 100, Sula- 
wesi 1050, Maluku 250, Sunda-Ke- 
tjil 800, Tjadangan 200. 

Agama Sampai! 
ak : . | 

Achir Zaman 
Mendapat Perhatian Se- 
penuahnja Dari Je Berwa- 

“djib 
Hari Selasa dikantor keresidenan 

di Bondowoso dilangsungkan perte- 
muan diantara residen dengan hupa 
ti dan patih seluruh Besuki, pihaks 

EKO kepolisian dan militer, chusus | 
mempersoalkan adanja agama ba-! 
ru” jg ada di Besuki dan jg mena: | ea 
rik perhatian chalajak ramai. Aga- 
ma baru tsb. ialah disebut agama | 
achir 3aman di Djember sebagai per ' 

nah dikabarkan, jg telah menimbul- 
kan dan. menarik perhatian bebera-' 
pa pihak. Dalam pertemuan itu di- 
tjarinja djalan untuk menetapkan si 
kap jg setepat2nja terhadap adanja 
agama baru itu agar tidak sampai 
menimbulkan hal2 jg tidak diharup- 
kan. $ 

  

Seorang djurubitjara dari kemente 

rian persediaan Inggeris menerang: 

kan, bahwa ketjelakaan tersebut ter 

djadi ketika kaum pekerdja sedang 

membongkar muatan dari sebuah 

truk jang mengangkut granat2. 

  

selesai dalam tahun 1941 dan. duaj 

  

| Komentar Casey: 
Amerika Boleh Guna- 

|. kan Tentaranja Se- 
Maunja Sendiri 

— MENURUT siaran radio. Aus 
tralia jang ditangkap hari Selasa 
di Paris, menteri luar negeri Aus 
tralia, Richard Casey bertalian 
dengan putusan Eisenhower utk. 
menghapuskan netralisasi Formo 
sa hari Selasa menerangkan di 
Melbourne, ia tidak mengerti me 
ngapa Amerika Serikat tidak bo- 
leh menggunakan tentaranja me 

|nurut kehendaknja sendiri. 
Menurut Casey  selandjutnja, 

“armada ke-7 Amerika itu tidak 
. berada dibawah perintah PBB, te 
itapi langsung dipimpin oleh ko- 
: mando Amerika. (AFP) 

Pelarian Ke Djer- 
man Barat - 

Di Berlin hari Selasa diperoleh 
Diduga, bahwa enam orang tewas kabar bahwa hari Senen 2500 pen- 

"duduk zone Sovjet telah melarikan 
“diri ke Berlin Barat.“ Ini. adalah 
djumlah terbesar jg pernah terdjadi 

.dalam sehari. Kalangan2 jg berwa- 
djib menjatakan pendapat bahwa 
djumlah pelarian jg besar itu dise- 
babkan karena di Berlin Barat se- 
dang diadakan pertundjukan  perta- 
nian, jg dikundjungi pada hari Ming 
gunja oleh 23.000 penduduk - dari 
Berlin Timur dan dari zone Sovjet 
Uni, kesempatan — mana digunakan 
untuk melarikan diri (AFP-Aneta). 

    

       

  

  

    

   
su makannja 
melebih-lebihi. 

      

E: Barangkali makanan- . 
nja dikantor kurang 
tjukup. Tjoba, 
Palmboom dirotinja: : 
pertjajalah. kalau naf- 

    

   
   buat? Suamiku kalau 

makan enggan?an: 
ia selalu mengeluh 
badannja lemas..      

    

taruk 

   

    

PA
 

em
t 
S
e
n
e
n
 

akan 

  

main enaknja: lagi pula badan 
tambah kuat. 

  
  

Pak! Mulai sekarang kukasih bekal roti dengan 
Palmboom untuk dikantor. Kata Marni, bukan 

  

1 7 : 1 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- | 

timewa. .Margarine -tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa -asli- dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ....... 

'ketjuali dari itu ta.sungguh menjehatkan oleh karena 

'kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

  

  

    

  
Aduh Bu, alangkah njamannja djika sekarang aku 
bersersda. Rasa Palmbooa demikian enaknja 
hingga nafsu makanku dan kekua- Tn : 

tanku kemboli lagi. ———— ( B3 25 
      

  

         Aina    

    
          
  

  

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 barap suka me- 

ngembalikan dan akan diberikan 

hadiah alamat: Tjitarum 96. 
    

  
    

Djangan putus pertahanan 

“Achti Nudjum 
Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan,  Pertjintaan, 
Penghidupan dsb: Rp. 10-— 
Pagi djam 8 —12, Sore 5—7. 

Penginepan ,,GRAND” Plampi- 
tan 39, Kamar 12, Semarang. 

  

      

f 

  

ten 
THEATER 

Phone: 245 

Main mulai tgl. 2 s/d 5 Februari 1953 
TYRONE 

Alexander s 
Ragtime Band” 

POWER -—ALICE FAYE 

      
    — SOLO 

  

MUSIC DAN SHOWFILM DARI 20 TH. FOX 

  
  

| Roy Ro gers - 15 

  

Pee 
ROGERS Is OUT COLP, 
PROFESSOR! WHAT 
PO WE bo Now? 

   

  IP 

   IN THE OLD JAIL WHILE WE HUNTI ITAKE CARE O@' HIM 

   

AN
IT
R 

| 
U
n
 

« PERMANENT / 

  

  

— Rogers pingsan, Propesor. Apa jang kita kerdjakan sekarang? 

-- Ikatlah dia! Kita akan memasukkan dia dipendjara tua dan se- 

mentara itu kita mentjari kekajaan jang seharga setengah djuta berupa 

1 emas itu. 
' 

— Menurut saja, kita harus 
mengamat-amati dia seterusnja. 

— Membunuh, bukan rentjana- 
ku, Legs. Engkau. hanja menuruti 
perintah2 saja. 

salah dirimu sendiri. Tolooong! Roy 
Rogers sma Tolong. 

  

tanah jang terkuntji ini tidak djelek, 

Sementara Aku... 
— Berada dalam gudang dibawah 

William. Malahan gembira. 
— Sekarang Abigail......... Perik-     

    

  

PERABUT. 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgri 
harga pantas. Djuga djual: BANTAL. 
GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet60-Semarang-Tel. 1943 

  

  

    

INI MALAM D.M.B- (u, 17 th) 
pt EA" 4.30 - 6.45-9-- 

sORIONS 4.30-6.45-9.— 
  

nMetropole" 4.30-6.45 -9.— 
(INI MALAM PENGHABISAN) 

,Samson & Delilah" 

  

Pesan tempat saben Fagi : 
.REX djam 9.00 — 12.00 
:ORION djam 10.— 12.-- 

(Tidak trima dengan Telefoon) 

INI MALAM PREMIERE 

Djagalan 05—8.45 3 in) 
S.ROOMAI NOR-SIPUT SERAWAK 

»Angkara Murkas 
Film Malaya paling baru dengan 

9 Lagu-lagu— Tari-Menari. 
  

  
      

Besok Malam Bert areng den. 

METROPOLE 5. -715— 9, — 
            

  

  

  

  # 

DAN 

1 

KUAT 

“3 Golongan | Rp. 24,90 
! Golongan Il Rps 28,90 
Golongan III Rp. 33,90 |   

|| Model: 57. E pa 
: Golongan 1 Rp. 21,90 Ek 

Golongan II Rp. 25,90 : 
Golongan III Rp. 29,90 ' 

» a Ta : 

UK NEON daa 
ih — im Model: 63 t 

enda ESA 

Model 34. “YNT 

Rp. 

Sol kulit 

| DUUGA ANEKA WARNA DARI TEXTIL TERSEDIA | 

KESEMRATAN MEMILIH LUAR BIASA 
ce 
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Berk 
  

M
L
 

P
a
d
 

          
     

  

     
  

  

  

  

   

      

  
    

        

          

  

  

$ 

Inilah kaleng 
jang berisikan $ 

' cacaojangterbaik , 

Importir: Hoppenstedt 

La aa 

Ditjari : 
Tukang tjetak 
untuk pegang mesin Heidelberg jg berpe- 
ngalaman. 

Pelamar disilahkan datang pada: 

N.V. Penerbitan, Pertjetakan & Dagang 
»OEMARANG” 

Purwodinatan Utara 11. 
EA ANE 

“—— (CITY CONCERN CINEMAS 5 

INI MALAM PENGHABISAN (U. 17 TH) 
Luk ana tas 

Ann Todd — Norman Wooland — Ivan Desney - 
: Ci 

sMMADELEINE" 
Pertjintaan Rahasia dari seorang Gadis djelita..... 

Pen nraa Stewart Granger—Jean Kent — 
4.45—6.45 — 8.45 Anne Crawford — Dennis Price 

CARAV AN” Menarik dan yi Menggemperkan! 
Penuh sensatie — actie — musik —song. 

Grand 
P5. -7.—9.— 

“DIRANGE. WGkLD' 
Savage! - Danger !-Fabulouse treasure! Primitive Love! 

Penuh sensatie menggemparkan ! 

INDRA 

Ini malam premiere (u. 17 ih) 

INI MALAM D.M-B. (U. SEGALA UMUR). 

Film Sedjarah perdjoangan Bangsa 
4 45-645-3.45 Indonesia 

BERBARENG 99”Arek-arek Su- IO N ovember basa kena 
ROYAL - Maa 

5.15-715-915 Untuk Satutanah air! — Satu Bangsa ! 
Satu Tekad ! 

Pendahuluan Pandan BAJAR MEMANGGIL" 
BESOK MALAM : George Raft — Coleen Eray — Greta Gynt 

iILL"GET YOU FOKk TnIS" 
Mystery — thriller — Suspense— dynanic Excitement. 

ROXY Ini malam d.m. b. (u. segala umur) 
1 Sa) Lah Virginia Bruce-Brod Crafard-Dick Foran 

kans »Butch Minds the Baby“ 
Kotjak— Lutju—Menggumbirakan 

    

“Pertjetakan Smg. No. SBA/INI/A/T 1S    
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