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Russia — Utara Adakan Persiapan2 — Keterangan : 

Truman & Churchill — Mossadegh Hendak Dibu- 

  

Tilp. Administrasi- , 2087 Semarang, 

  

) Rp. M.— didalam kota, 
Rp..Il.— luar kota. Advertensi 80 sen per mur kolom, 
Harga Etjeran 60 sen per lembar. 

  

DjumlahP 

  

kurang 
Mungkin Akan Dihe- 
matkan Dgn 30pCt 

Se Sa Ka 
rangkan djum ah pegawai? pa 
da Kementerian? Menteri Ju. | 
suf Wibisono menerangkan, bah 
wa oleh Kementerian Urusan 
Pegawai telah diminta kepada 

semua Kementerian? untuk me | 

masukkan daftar form: 3 pega- 
wai Berdasarkan 9s //, ferse 
but baru dapat di”. “ada 
djumlah pegawai jang wat di 
afvloeien dan diharapkan bah- 

ngan itu mungki n didja- 
lankan dengan 3094 dari djum Perundingan Panmua- (tuk mentjapai apa joni utk — djawaban peme- 'ah pegawai 2 dak AN 5 ring erhadap mosi dari pi- jom Tetap Buntu dak dapat mereka tjapai da 1 hale opposiki IAgONat PANGIE 
Menurut Menteri, sebelum 

ibu dilaksanakan harus pula 
pemerintah — mempertimbang- 
kan untuk memberi pekerdjaan 
baru jaitu terutama pada lapa 
ngan perusahaan? partikelir. 
Oleh karena lapangan ini pada 
saat ini belum dapat memberi 
tempat kepada mereka itu, me 
nurut Menteri, sudah pada tem 
patnja apabila industri2 diper 
luas dengan lain perkataan in 
dustrialisasi harus dipertjepat. 
Pemerintah bersedia memberi 
bantuan berupa kredit galam 
batas? kesanggupannja, seba- 
gaimana jang telah dilaksana- 
kan, misalnja daldm perindus- 
trian gula dan tembakau. Dan 
dengan perantaraan. Kementeri 
an Perburuhan akan pekerdja 
an bagi mereka jang mendjadi 

Jetan daripada. penghematan 
tu. : 

—. Juin: 
Akan Minta Bantuan 
USA Kalau RRT Serbu 

2. “Indo— Tjina 

JENDERAL - ALPHONSE 

sad daripada perundingan? jg. 
akan diadakan di Washington 
pada hari Djum'at itu antara 
lain ialah utk. mentjapai perse 
suajan berkenaan dengan pen- 
dirian pangkalan? Amerika dan 
Perantjis di Asia Tenggara. 

Atas pertanjaan apakah Pe- 
rantjis akan meminta bantuan 
Amerika sekiranja pasukan? 
Tionghoa menjerbu ke Indo 
Tjina. Juin mendjawab ”su- 
dah barang tentu akan tetapi 
bagaimanapun. djuga kami 

akan berdjuang”  Dikatakan- 
nja, bahwa didalam hai ini Pe- 
rantjis akan mengambil djalan 
jang selazimnja, akan tetapi 
dalam pada itu bantuan PBB- 
pun akan diminta. Djenderal 
tersebut menerangkan bahwa 
pada konperensi jang akan da- 
tang itu akan dibitjarakan 
djuga mengenai bentuk bantu- 
an itu. (UP.).   

2 
   

  

egawaiDi- 

Smg. Djumw'at 11 Djanuari 1952 

  

Tiga Pemuka 
  

    

  

Dalam suatu resepsi di Djakarta kelihatan 3 orang ter- 
kemuka dari kalangan Islam di Indonesia bertukar fikir. 
Iabib Ali bin Mohammad Al Habsji pemimpin mesdjid 
Kwitang, Mohammad bin Ali Habsji dan H. Agus Salim, 

penasehat kem. Luar Negeri. 

Agama Islam 

    
  

Masalah Sulit 
x . . - - Sunarjo Anggap' Perundingan Indone- 

slasBelanda Tidak Mudah | , 
Kita Tak Perlu Ragu2 Menghapuskan Unie " 

Setjara Unilateral. 
K ALANGAN2 

dingan? jang akan diadakan 
tidak begitu bersedia memberikan 

DARI parlemen pada hari Djumw'at pagi 
komentar terhadap perun 

di Nederland ' Pada umumnja 
djawaban Belanda pada tanggal 9 Djanuari atas nota Indone- 
sia tanggal 4 Djanuarj itu dianggap sebagai suatu petun. 
djuk, bahwa Nederland bersedia. untuk berunding tentang 
masalah Uni dan Irian Barat, tetapi bahwa kesediaan Belan- 
da ita tidak dengan penuh keichlasan, Ketua seksi luar nege 
ri dari parlemen mr. Sunarjo,mererangkan bahwa ia tidak 
optimistis tentang perundingan 2 itu, 

8 

Pesanan Chou En Lai: 
ENURUT SURAT KABAR 
RRT  ,Kwangming-jeu”, 

jang dikutip oleh Kkantorberita 
Sovjet ,,Fass” pada hari Rebo, 
Perdana Menteri merangkap 
Menteri Luar Negeri RRT Chou 
En Lai achir2 ini mengenruka- 
kan 3 tugas penting, jang ha- 
ras didjalankan oleh rakjat 
Tiongkok, jaitu: 

1 ,Perkuat perdjoangan me 
lawan agresi Amerika dan mem 
ban'u Korea.” 

2:-,,Perkuat potensi pertaha- 

nan Tiongkok dan perbesar pro 
Gduksi: pelihara perekonomian 
jang seksama”, 4 

3. Sempurnakan didikan ide 
clogi massa”. 

Pernja'aan Chou En Laj ta 
di diutjapkannia dlm pidato di 
muka Panitya Persa'uan Demo 
krasi Pemuda Tiongkok. Anta- 
ra AFP. 

  

Menurut anggapannja - fihak 

mungkinan dihapuskan UNI. 
Tetapi djuga perundingan? ten 
tang penghapusan UNI menu- 
rut anggapan mr. Sunarjo ti- 
dak semudah anggapan - orang 

dan apabila timbul kesulitan? 
Indonesia seharusnja djangan 
ragu? untuk menghapuskan U 
NI itu setjarg “unilateral.  Di- 
pandang dari sudut juridis hal 
ini dapat dilakukan dengan ti 

ada keberatan, demikian kata 
Mr. Sunarjo dan penghapusan , 
setjara demikian itu sesuai de 

ngan politik bebas jang didja- 
lankan oleh Indonesia. 

Alasan, bahwa penghapusan 
setjara unilateral dari UNI itu 
akan menjukarkan perunding- 
an2 tentang Irian, dianggap ti 
dak benar oleh Mr. Sunarjo: 

perundingan2 tentang Irian 
itu toch akan sulit dan kesuli- 
tan2 ini tidak akan diperbesar 
dengan dihapuskannja UNI itu 
setjars unilateral. Tidak diha- 

Harian Urauni —- Anggauta S. P. S. 
Aa NN NN PPPANPNNA PLN 

' Tantang 
| Persiapan! Offensief “Besar2an “Untuk 

   

  

an Utara! 
Menghadapi Gagalnja Perundingan 

1400 Pesawat MIG Dengan Pilot2 Russia 
Datang di K. Utara Dan Manchuria? 

ARIAN RAKJAT” jang terbit di Peking pada hari Kemis 
kemaren menjatakan 

Korea telah selesai 
um bahwa komando tinggi Utara di 

menjusun rentjana? pertempuran dan se 
mua persiapan? lainnja untuk melakukan peperangan lebih 
besar lagi terhadap pasukan? PBB andai kata per 1 rundingan? 
gentjatan sendjata sampai ge/gzal, demikian menurut kantor- 
berita resmi RRT NCNA, Pengumumnja itu oleh kantorberita 
tersebut dianggap sebagai suatu peringatan keras terhadap 
kaum imperialis Amerika jang dituduhnja telah melemparkan 
tentangan baru kearah pihak Utara dengan melakukan sera- 
ngan2 udara atas wilajah Marnchuria baru? ini, 

  

Tak Ada 
Harapan?! 

f 

ELEGASI PBB pada hari D 
menolak usul pembalasaa U'ara 
mengenai pengawasan perleta- 
kan sendjata di Korea dan pem 
bitjaraan? di Panmunjom tetap 
menghadapi djalan buntu dgn 
tak ada harapan akan adanja 
suatu kompromi. Dengan #iap 
kabar baru bahwa kemadjnan 
tidak terdapat di Panmunjom 
bertambahlah kepertjajaan “i 
kalangan? di Tokio bahwa ha- 
nja suatu tjampur tangan pada   
tingkat tinggi mungkin dapat | 
mengatasi Geadlock dlm perun- 
Gingan2 sekarang ini. 

Komando PBB menolak usul 
Utara dengan alasan jang sa- 
ma sebagai penolakannja pada 
hari Rebo, jaitu bahwa usul U 
tara tidak melarang pembua- 
tan lapangan2. selama waktu 
berlaku gentjatan sendjata. Pi 
hak PBB tetap padi pendirian- 
nja dan- malah tersebut dise: 

rahkan kembali kepatla delega 
Si Utara. 

Sementara itu Panitya ke- 
tjil jang membitjarakan masa- 
lah pertukaran tawanan - pe-' 
rang dalam sidangnja pada ha 
ri Kemis djuga tak berhasilf 

B laksamana Libby pihak Uta 
ra rupa2nja “Sangat takut” ter 
hadap prinsip pengembalian ta 
wanan2 perang dengan sukare 
la. 5 

SERUAN TRAN VAN HUU 
KEPADA RRT 

Perdana Menteri pemerintah 
Nicinam Bao Dai,.Tran Van 
tHuu, hari Rebo jl telah menje 
rukan kepada RRT, agar supa 
ja ,,menghentikan pengiriman 
bantuan militer” kepada V'et 
nam Ho Chi Minh, agar supa- 
ja dapag diadakan suatu kon- 
perensi internasignal, guna me 
'njelesaikan ,,perang difigin di 
seluruh Timur Djauh.” Antara. 

LEDAKAN2 BOM DIKOTA 
SAIGON. : 

Lima orang tewas dan lebih | 
kurang 30 orang lainnja men- 
dapat luka2 ketika dua buah 

Tadjuk rentjana “Harian 

kan bahwa anggauta2 delegasi 

.gentjatan sendjata PBB telah 
mengeluarkan antjamang akan 

| menggunakan kekerasan “lagi 

lam pembitjaraan2 di Panmun 
.jiom. Tentangan baru ini telah 

Kemis uik kedua kalinja (membuka kedok maksud? dja- 
hat kaum imperialis Amerika, 
demikian “Harian Rakjat" Ini 

jalah untuk pertama  kalinja 
bahwa pihak Utara mengakui 
“bahwa mereka setjara aktif se 
dang melakukan persiapan? mi 
litair untuk kemungkinan dji 
ka pembitjaraan2 gentjatan 
Sendjata gagal. 

1400 pesawat MIG di 
Korea Utara dan 

Manechuria? 

Selandjutnja sutau sumber 
Tiongkok Nasionalis di' Tapeh 
pada hari Kemis - menjatakan 
bahwa selama dua minggu jang 
lalu ini angkatan udara Utara 
sedang sangat diperkuat di Ko 
rea Utara dan Manehuria. Me- 
nurut taksiran sumber :tersebut 

| sedjumlah 1400 pesawat pembu 
'ru jet MIG buatan Sovjet jang 
Hd'kemudikan 
KSovjet dan RRT sedjak dua 

oh. penerbang2 

minggu jang lalu ini telah men 
“darat dilapangan? terbang Ko 
rea Utara dan di Manchuria 
“dekat perbatasan Korea. 

Pasukan2: Utara re- 

yang pada hari Kemis mengu- 
mumkan bahwa pasukan2 Uta- 
ra pada hari Rebo kemarin dulu 
telah merebut dua buah pulau 
jang tadinja diduduki oleh pasu 
kan2 Korea Selatan. Pulau itu 
ig letaknja pada garis lintang 
38 deradjat menurut siaran ter- 
sebut ialah pulau? Changlinet 
dan Ohwa jang letaknja disebe 
lah selatan semenandjung Ong- 
jin. Beberapa waktu jang lalu 
pasukan2 Utara telah merebut 
pulau2 lainnja jang letaknja di 
sebelah utara garis lintang 38 
deradjat. 

Radio Pyongyang menambah 
kan bahwa 10 buah pesawat 
PBB vada hari Rebo telah di- 
tembak djatuh diatas Korea 
Utara. (AFP) 

  

Terkatungz masih teri- 
kat pada tali keselama- 
tannja (safety-belt), de 
mikianlah Stewardess Do 

Ka Pan ANA PAN ANN ARUN MMMAPMPMEMANPNNO MMA 
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Resepsi Duta 
Saudi Arabia 

  

    
sia untuk  mempe adjari 

Sore harinja mereka menga- 

dakan pembitjaraan2 dengan 
pemimpin2 Dewan Perniagaan 
Tokio clan kalangan terkemuka 
industri, Para anggauta pani 

buhan Odawara, 90 Km sebe- 
lah barat daja Tokio. 

Usul kompromi 
Djepang. 

Sementara itu menurut sum- 
ber2 jang mengetahui, rentjana 
baru Djevang ini berisi konsesi2 
penting kepada Indonesia, da- 
lam pada itu Djepang minta ke 
pada pihak Indonesia untuk me- 
naroh interpretasi jang luas ter 
hadap pasal 14 perdjandjian Sa" 
Francisco. Djepang berpendirian 
supaja: 1. pembajaran kerugi- 
an itu memberi kesempatan ke 
pada D'epang untuk mendja- 
lankan ekonominja, dan 2. me- 
njingkiri diletakkannja — tang- 
gung-djawab2 baru terhadap ne 
geri2 sekutu Jlainnja. 

Didesaknja pula supaja djum 
lah seluruhnja dari pembaja- 
ran kerugian kepada Indonesia 
itu baru ditetapkan sesudah 
merundingkan tuntutan? Pili- 
pina dan negara2 penuntut   lainnja. 

nuh — Djepang Mau Tjari Untung DI. 

  

  
Untuk memperingati hari ulang tahun naik tachta radja 
Abdul Azis Al Saoud duta Saudi Arabia di Indonesia te- 
dah mengadakan suatu pertemuan di 
Djakarta: Pembatja dapat melihat duta Arabia itu pada 
malam pertemuan tsb sedang beramah-tamah dgn wali 

kota Djakarta serta njonja. 

Djepang Mau 
“Tjari Untung 

Dengan:'Adanja Perundingan . Ganti 
Kerugian Perang Sekarang Ini-Tulis 

sManila Daily” Mirror" 
PO ETEAUAN ANTARA delegasi? Indonesia dan' Djepang 

dalam perundingan mengenai pembajaran 
an perang, jang telah ditetapkan pada hari Kemis telah ditunda 
untuk memberikan lebih banjak waktu kepada delegasi Indone- 

Kemis siang para utusan dalam konperensi 
menghadiri suatu ,,cocktail-party” jang dise'enggarakan - oleh 
menteri keuangan Djepang, Hayato Ikeda. 

  

Hotel des Indes,     
ganti kerugi, 

usul kompromi Djepang. Pada 
tersebut - akan 

P ma Pita 

uang, tetapi. berusaha - djuga 
memeras keuntungan sebanjak 
banjaknja dari penuntut2nja, 
dengan pura2 akan mengganti 
kerugian. 

da Filipina jalah eksploitasi 
sumber2 mineral Filipina oleh 
kongs:2 bersama. Sesudah bebe 
rapa tahun maka tambang2 ta 
di akan diserahkan kepada pe 
merintah Filipina, sebagai peng 
ganti kerugian. Sikap seperti 

| parlemen. 

, Gjelas mengenai komplotan itu 

  

| Mau Bunuh Mos- 
sadegh 

Komplotan Inggris“. 
ikabarkan Hendak 
Beraksi Di Teheran 
TOR pendjagaan is- 

timewa telah diadakan pa- 
Ga waktu Madjlis (parlemen) 
Iran akaw bersidang pada hari 
Kemis kemaren setalah harian? 
pagi jg terbit di Teheran me- 
ngabarkan tentang terbongkar- 
nja suatu komplovan utk meja 

bunuh perdas:a menteri Mohanr 
mad Mossadeg. PM Mossadeg 
serta penjokong?nja tidak da- 
tang dlm parlemen hingga si- 
Gang tidak djadi diadakar kas 
rena tidak tertjapai guoruu. 
Sebelumnja itu Mossadeg telah 
memberitahukan kepada ketua 
parlemen bahwa ja akan datang 

wasan pemilihan? umum. 
Menurut berita? dalam hari- 

an2 itu polisi Iran telah dapat 
mengetahui pahwa suatu per 
tjobaan akan diadakan untuk 
melemparkan sebuah geranat 
tangan kearah Mossadegh chi 
ka ia sedang berbitjara dalam 

Keterangan2 lebih 

tidak diberikan. Tetapi ketika 
pada hari Selasa jang laly te- 
lah tersiar berita2 dikalangan 
anggauta parlemen bahwa te- 
lah diketahui tentang adanja 
“komplotan2 Inggeris” jg ber- 
maksud membunuh perdana 
menteri Mossadegh. (Reuter) 

BINTANG DAN TANDA 
DJASA KOREA. 

Panitya PBB dalam sidang- 
nja pada hari Senen telah” me-: 
njetudjui 
membiajai pembuatan bintang2 
dan tanda2 djasa bagi mereka 
jang berdjuang di Korea diba- 
wah pandji2 PBB. Resolusi ini 
diterima 'oleh sidang, sungguh- 
pun utusan Sovjet menentang- 
nja dengan mengemukakan ala 
san2 jang dianggapnja prirsipi 
il. JUIN telah menerangkan 3 Belanda ani m leh kemadj dikit |- 25 tya ketjil Indonesia untuk peri Suatu soal jang penting da- : : : au mempertahankan empero:eh semadjuan se : 5 5 : : Keputusan diambil dengan per kepada para wartawan seliba-| 3 TUGAS Rakjas Irian, Burat.dan untuk itu fe | Dan Ajuga.—......wep 0 but dua pulutt. | kanan telah mengundjunsi tem | lam. rentjona ' Diepang untuk | panen ambil dengan per “snja-di New Verkbahwa mak RRT Th 19 5 sar Belandg mau menerima kel Menurut ketua delegasi PB” San aa Ta? Radio Pyong.| Pat penangkdpan ikan “Gipela- | heri pengganti#kerngian" kepa-t gan Eng ana HN RA 

# : 
& - 

: 

— Amerika Serikat akan Mer 
berikan  'igin untuk eksport 
15:000.000. pound 
pemberantasan gangguan se- 
rangga dinegara2 lain demiki   ini typisch sekali bagi Djepang 

jang tak kenal malu tu. Demiki 
an al tulis harian Filipina tadi. 

D ARI KALANGAN #entara 
ra” Jogja memperoleh ke 

riz dulu malam pemberontak 

an diumumkan oleh departe- 
men perdagangan pada hari Se 
lasa, 

pengeluaran - untuk - 

, guna bei, 1 
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ig bertanggung djawab ,,Anta- , 1 

jg ada di sekitar Magelang te- AH 2g 
terangan, bahwa sedjak kema- 

lah terkepung oleh TNI dan kabarnja kemares pagi telah ter- 

      

as 
Sa

i 

  

t 

Kanonade Sekitar | 

Desa Kaliangkrik 
Beberapaj Tempat Sarang: Gerombo- 
| lan Dapat diduduki Pasukan Kita 

& 

2 

| 

E' 

  

    
: : puskannja UNI tentu akan me | bom meledak ditengah2 kota laros ui djadi tembak-menembak antara pemberontak dga tentara. Ka. 2 3 ngakibatkan kegelisahan dika | aigon pada waktu siang hari heinlita Na Daan Beberapa perubahan dalam| langan tsb. selandjutnja terangkan bahwa larinja sebagian 

ru langan rakjat Indonesia, kare | Rebo. Kedua bom waktu itu.jg wat terbangnja, sebuah || rentjana Djepang ini mungkin| pemberontak dari Klaten ialah uk membagi kuatannja se- | 
5 th na UNI itu merupakan suatu sembunjikan dalam sebuah mo C6 djatuh ai. ian asi terdjadi dalam perundingan2 hingga tidak lagi berpusat di daerah Klaten. : | 

Pendirian Balai2 Istirahat Buruh-Rent)z- 
na Undang2 Penghentian Pekerdja Dis 
AAN 'MENDJADI pendirian Kementerian Perburu- 

han utk menitik beratkan pendirian balai? istirahat bu- 
ruh dan perumahan burah di daerah2 di luar pulau Djawa, 
demikian Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana dlm 
suatu ketesrangamnja kemarin. Maka itu telah direntjanakan 
bua! mendirikan balai istirahat buruh di-Pagar Alam (Suma- 
tera Selatan) jg sama sifatnja dgn jg baru dibuka di-Tjiloto 
itu dan buat an pula sebuah perumahan buruh jg 
luas di-Medan, seperti jg telah didirikan di-Tandjong Priok 

katanja lagi. sekarang ini, 

 Bidault 
Mengenai pertikaian2 perbu- 

ruhan dihariz belakangan ini, 
Menteri. Tedjasukmana mene- 

anasir jang pokok dari KMB 
demikian kata Mr. Sunarjo. Ia 
mengachiri keterangannja de- 
ngan mengemukakan - kejaki- 

da suatu waktu akan masuk ke 
dalam wilajah Indonesia. Da- 
lam hal ini Indonesia dapat 
mengharapkan bantuan dari 
praktis semua negara2 Arab 
dan beberapa negara di Eropa 
serta beberapa negara bekas 
pendjadjah. 

BANTUAN BULGARIA UTK 
KOREA UTARA. 

nannja, bahwa Irian Barat pa. 

bil jang berhenti didekat ge- 
dung Balai Kota hampir bersa 
ma2 meledak dan merusak 11 
buah mobil disekitarnja. 

ca New Yersey, baru2 
ini. Dalam ketjelakgan 
tadi, 26 orang penum- 

pang dan anak buah te   
  

  

Was, 

jang akan datang, tetapi kalau 
persetudjuan tertjapai, demi- 
kian UP Tokio slandjutnja, ma 
ka diduga bahwa apa jang d:- 
kemukakan oleh Ljepang itu 
akan mendjadi prinsipnja jang 
terutama sebagai dasar dalam 
perundingan2 dengan negara2 
lainnja. Dan kalau ini diterima 
oleh. Indonesia, maka inipun 
berarti, bahwa detail dari pada 
pembaiaran kerugian kepada 
Indonesia itu baru akan dite- 
tapkan sesudah dilakukan pem- 
bitjaraan dengan negara2 - pe- 
nuntut lainnja 

| Sementara itu surat kabar 
"Manila, Daily Mirror" tulis da 

Mengenai 

Klaten dikatakan bahwa mere- 
ka tetap dalam kepungan tente 
ra dan kemaren pagi mulai di 
lakukan pengurungan  terha- 

dap kedudukan pemberontak 
itu. Lebih landjut didapat kd- 
bar bahwa pada malam, Kemis, 
oleh pihak tentera telah. dilaku 
kam penembakan dengan kanon 
disekitar ketjamatan  Kaliang- 
krik 15 km sebelah Barat kota 
Magelang dimana kaum. pem- 
berontak dari bataljon 426 be 
rad&. 
Menurut keterangan dari pel 

situasi didaerah ! 

— Mogok 
&: Makan - 
250 Tahanan! Glodok 
Lakukan Aksi Serentak 

NTARA” mendapat kabar, 
bahwa sedjak tg. 7-1 jbl. 

ini, kira2 250 orang tahanan si- 
pil didalam rumah pendjara 
Glodok (Djakarta), telah me- 
ngadakan aksi mogok makan 

dan mogok bitjara, Sebabnja rangkan bahwa pertikaian2 per|  Rakjat Bulgaria mengirimkan Pe ala” S8 | bagai pihak, didaerah, operasi Bapa ea 
Formateur Kabinet buruhan masih terus ada hiaup,f lagi Warang2 untuk meringan- nok Kemita Bebkaea Oa pasukan TNI dengan, Mobrig | adakan aksi pemogokan itu, - 

5 mengadakan pembersihan  di- Perantjis 
EKAS PERDANA menteri | selesaikan oleh P4. Seterusnja | beribu? pakaian sepatu2 kulit DONESIA dan Djepang, maka te 3 € Ka JB arantiis George Bidault | diterarigkannja bahwa untuk| dan Baret, tapi serta barang? perundingan 'antara Filipina NN Tuna ka an Lan MAAN belum djuga 13 dari partai Kristen Demokrat, | menghadapi soal2 jang bertali- keperluan lainnja. Barang? tadi Gan Djepang pun hanja akan mereka sudah. debat @duduls, diperiksa perkara dari 1 pada hari Rebo malam telah 

memuruti permintaan presiden | 1 
Aurioi, untuk membentuk ka- 
binet baru. Sebelum Bidanlt, 
Pineau. dari partai sos rentjana undang2 penghentian prop. | $ : muk diatas kepulauan New He “ 5 Soustelle dari partai de Pama bekerdja. Pokok dari tentjana | Pyungan Utara kepada sekolah2 Ka Diepang bukan sadja ber- | brides (Suatu daerah pemerin-|, Pemogokan jang dimaksnaa 8 dan Paul Reynaud- dari partai ini ialah memberikan penetapan | dari bekas pedjoang jang telah maksud berpegang teguh pa- | kshan bersama Inggris Perant- | Kan sebagai protes ini, kabar- F4 merdeka kanan, telah menjata |jang dapat mendjamin kepen- | djadi invalid serta anak2 kaum da sjarat2 operdjandjian San | tjis disebelah tenggara Irian). | Nja akan terus didjalankan sam | 

merdel Ba na an Ba ppt. Erovoiiatomen jang sa Eki» tan 
Francisco, jang menjatakan ba | Menurut berita2 jg belum di|P4i diperoleh ketegasan dari pi Pe 

reka tidak sanggup membentuk | Pan sesuatu  nerusahaan jaitu| man2 pendidik kanak2 dan ba- hwa pengganti kerugian itu ti pastikan, ratusan orang telah| bak berwadjih atas nasih mere | kahinet: umpamanja berupa uang soko- |dan2 lainnja. dak akan dilakukan dengan | tewas dikepulauan tadi ka. Menurut keterangan, 'seba- Na 
- gian besar dari para tahanan “Sehabis perkundjungonnjs 

kepada pr@siden Bidault mene- 
rangkan kepada pers: Saja 
belum tahu dengan pasti apa- 
kah saja akan berhasil akan 
te'api saja tidak dapat meno- 
lak begitu sadja, oleh karena 
bagi tugas jang berat tang- 
gung djawabnja ini tidak ha- 
njak ada tjalonnja” ' 

tetapi sampai sekarang 1a 
umumnja telah dapat selalu di 

an dengan nas'b buruh dida- 
am penutupan sesuatu perusa- 
Haannja Kementerian Perburu- 
han telah menjiapkan suatu 

ngan jang patut dan mendapat 
Gjaminan hidupnja. 

Didalam lingkungan soab ini, 
kata TI. Tedjasukmana, kita me- 
lihat modal itu sebagai suatu 
»sociale  functie' seh.ngga 
penghentian pekerdja H dja- 

  
    Lu 

ngan dilakukan setjara jang 
bertentangan | dengan , sociaie 
functie” dari kapital itu. 

  

kan beban bagi. rakjat Korea, 
jang diantaranja terdiri dari 

telah dibagi2kan oleh Panitya 
Penolong Korea -kepada kaum 
pengungsi perang di kota2 serta 

daerah pedalaman “dari           
menilik perundingan antara IN 

memberi kemungkinan2 sedikit 
sadja.. 

Djika menilik lagi perunding 
an dengan Indonesia tadi, ma-   

tempat2 kaum. pemberontak 

Didapat Kabar bahwa taufan 
jg sangat hebat telah menga- 

  

Churchill: 
IUMUMKAN pada hari Ke 
mis kemaren, bahwa Per 

dana Menteri Churchill berang 
gapan bahwa pengakuan Ing, 
gris terhadap RRT itu hanja 
suatu ,,hubungan diatas ker- 
tas” sadja. Churchil, tidak ber 

telah berdjandji kepada Tru, 
man -——- kata pembesar2 Ameri 

|ka — bahwa pengakuan Ing- 
grs terhadap pemerintah RRT 
itu tidak akan menghalang-ha | 
langi tindakan Inggris ,,untuk 
mempertahankan dunia bebas 

n In ggris:R 
Kertas” 

fikiran mereka terhadap Indo 
china, dimana kalangan Barat 

Sementara itu UP mengabar 
kan aari Washington, bahwa 
pembesar3 militer Amerika ha 
ri Kemis kemaren telah menge 
mukakan, bahwa menurut pen 
dapat mereka penjerbuan pasu 

RT .,Tjuma Diatas 
wab mengatakan pasukan? R 
RT “mungkin akan melakukan 
serangan besar2an kearah teng 
gara dalam tempo beberapa 
menit” jang akan “datang ini. 
Kechawatiran tadi berdasarkan 

  
nurut keterangan, antara lain 
ialah karena hingga kini oleh 

para tahanan sipil itu, 'him g: 
Na diketahuinja, atas 0 

atau alasan mereka 
ditahan. "TA 1 Ba 

jang mendjalankan aksi mogok 
makan dan mogok bitjara ini, 
terdiri dari tahanan2 akibat 
tindakan keamanan jang diw 
djalankan beberapa waktu jang 
lalu di Tandjung Priok, sete- 
lah terdjadi penjerangan ter- 
hadap pos  pendjagaan polisi 
oleh gerombolan  bersendjata 
pada malam hari, Be.um dida- 
pat kabar sampai dimana pihak Bidault menerangkan, bahwa | karena itu ia beranggapan,| aksud bahwa pemerintah Kon! terhadap sesuatu antjaman | chawatir bahwa RRT akan me kan2 RRT ke Indochina itu bu | laporan2 jang mengatakan, ba berwadjib mengurusnja soal pa tugasnja ini rupa2nja bukan- (bahwa adalah mendjadi ke- serva'if Inggris pada waktu2| agresi dari RRT”. Baik" Chur- | lakukan ,,tindakan jang berikut kanlah suatu bahaja jang sege | hwa djumlah pasukan RRT di | mogokan tersebut dan bagai- lah terletak diluar kekuasaan- | wadjiban saja untuk berusa”j ini menarik kembali pengakuan | chil: maupun -Truman dalam | nja apabila perang Korea sul ra bisa menimpa. Akan tetapi | Tiongkok selatan telah ditam- | mana keadaan parx pemogok   nja sebagai manusia,” dan oleh 

  
  ha". (AFP) 

  

terhadap RRT, akan tetapi ia 

  

hal ini terutama menundjukan ! dah selesai,” 
  

Lembaga Kebudaha 
nkon B 

van Kunsran 
3taviasaih € 

  Dmna. TT ma tanlobebangnmingng 

4 

sayah tar 

39 Indonesia 

sencatsehap 
herpan" 

  

  

opsir2 jang bertanggung-dja- bah. (Antara—AFP). saat ini, 
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| Dgn, demikian kita meng 
rkan timbulnja suatu pe- hindarkan fimbulnjg sus Li 

2 1 dunia maupun | 
mengelakkan Su. olitik ke- ee Ka nyah 
ini 'sulit akan tetapi 
'kedjadian2 dalam tahun jang 
lampau membuktikan bahwa 
inilah djalan jang sebenarnja 
menudju ke perdamaian”. 
Truman mengutjapkan pida- 

tonja @'badapan rapat bersama 
      

  

tahunan kepada 

Achir 1952 Akan Aman 
«sa Keterangan Truman Mengenai. ,Dunia- ex 

Merdeka” Kepada Konggres” daa 

perang dunia baru tetapi bahwa mereka pada achir tahun 1952 akan 
ana perdamaian jang sekarang ini dilandjutkan Gengan segaa ke- 

beranian dan keteguhan hati. Presiden Truman berpendapat, bahwa ,4 un 

' se an dan kedjelekan dalam. tahun jang lampau kita sungguh: 
alanmenudju kearah perdamaian. Kita teah memperkokoh persatuan dan 

kedua madjelis Kongres pada 
'hari kedua dari sidang tahun 
1952. Perdana menteri Inggr's 
Winston Churchill menghadiri 
rapat tersebut sebagai tamu 
luar biasa. Sepandjang diketa- 
hui orang ini adalah pertama 
kalinje bahwa seorang perdana 
menteri Inggris mendengarkan 

'send'ri amanat tahunan presi- 
den Amerika Serikat kepada 
Kongres. 
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— SI GRUNDEL — 

untungnja, dulu di 
tahun 1951 tak ada se- 
orang pemimpin jg bi- 
lang: Sebelum ajam 

. .dijantan berkokok men- 
Wedjelang fadjar.th. 1952, 

Irian sudah ete. ete.......     
KABAR KOTA" 

MENDJEMPUT KEDATA- 
NGAN BN. #i1 BESOK PAGI. 

Berhubung dengan sangat sempit- 
nja waktu, maka dengan ini Djuru- 
bitjara Div. Pang. Diponegoro me- 
njerukan kepada. segenap Instansi 
Militer dan Civiel dalam kota Besar 
Semarang, menghadiiri upa- 
tjara pendjemputan Bn, 411 besuk 
pagi tg. 12 Januari 1952 djam 10.06 
pagi tepat di Boom Ketjil (Pelabu- 
han.) 

Bn. 4li ini datang kembali dari 
mendjalankan tugasnja didaerah T.T. 
IV (Indonesia Timur) dengan kapal 
Na Rybeek beserta 5 peti gumpalan 
tanah dari djenazah2 angg. Bn.41i 
jang dimakamkan didaerah T.T.IV 

    

| pada tg. 5 Januari. 1952 jl. dan akan 

Ta 

# 

- 

n 

   

  

x 

. SIARAN RRI 

tiba di Bandar Semarang . pada 
12-1-52 djam 07.00. 
Adapun atjara pendjamputan ada- 

lah sbb: 
1. Djam 10.00 para pendjemput su- 

ta: 

“dah siap di. Boom Ketjil. 
2. Djam 10.30 peti djenazah dengan 
pengawal (Bn. 4il) dan musik tu- 
run di Boom Ketjil. 
3. Djam 11.00 ,pasukan seluruhnja 
(ketiuali jang bertugas) turun di 
Boom Kejil terus Bersedia didjalan j 
Defi untuk upatjara. 
4. Djam 11.30. semua pasukan tsb. 
dan peti gumpalan tanah telah siap 
didjalan Deli. : 
5: Djam 11.30, a) Panglima Divisi 
datang di Dj. Deli, dan menerima 
laporan dari Cdt. Bat. 
b) Inspeksi oleh Panglima Divisi. 
c) Amanat Panglima a Pivisk, 
d) Upatjaw penjera peti djena- 
zahsoleh Bn. 4il kepada Divisi (di 
lakukan oleh D-P.P.T.). 
e) Pemberangkatan peti djenazah 
dergan pengawal 1 regu dan voor- 
rijder C.P.M. ke Opbaardplaats Staf 
kwartier ,,B”. 

D 12.30: Upatjara selesai, ke- 

Harap seruan ini dianggap sebagai 
undangannja.    

SEMARANG 

£ Tg-11 Djan. '52 

17.05 Njanjian bersama lagu2 
——» Tiogghoa Oleh Kuo Ku- 

— ang chofus . 

“1130 Pengumuman dan warta 

  

18.15 Industri dan keradjinan 
"“. oleh djaw, Perindustrian 

dan Keradjinan Insp. 
Djawa Tengah, 

18.37 Adzan, 
-19.00 an waktu warta be- 

20.00 Sari warta berita 
120.05 iSaran pemerintah 

: 20.30 Ketoprak Sriwanito tjeri 
».. ta Roro Sepranti, 

21,00 Berita bahasa Djawa, 
22.00 Warta berita, terachir 

| Atjara esok hari, 

  

  
| pegawai-pegawai 

didatangi oleh 

Suara Pembatja 
KRISIS MORIL 

(Diluar tanggungan redaksi) 

Sdr.2 Redaksi jth: 
Saja tulis surat ini bermaksud 

akan minta perhatian dari chalajak 
ramai atas ,jkrisis moreel” jang “de- 
wasa ini. berdjangkit dan  mendjadi 
wabah dikalangan masjarakat kita. 

Telah berkali-kali Kepala Negara 
kita dan “djuga Pemimpin2 lainnja 
jang sadar akan  kenjataan dewasa 
ini memperingatkan kepada  rakjat, 
bahwa ma at kita dan dunia 
pada umumnja kini sedang diserang 
oleh penjakit ., s-moreel”. Barjak 
orang sudah “kehilangan . pedoman 
hidupnja dan mendjadi bedjat moral- 
nja. Mereka itu hidup dalam keada- 
an jang mati, tidak ke lagi tata- 
susila umum dan tak menghiraukan 
lagi laranggna TUHAN. Gelap pan- 
dangan hidupnja, kabur fikirannja. 

Diantara seribu satu penjakit ,,kri 
sis-moreel” alnja, korupsi, pe 

latjuran, perampokan, pengatjauan, 

pembunuhan di... ada lagi “suatu 
penjakit sexsueel jang-dengan berani 
merusak ,,PAGER AJU”. Kiranja jg 
belakangan saja sebut ini dengan 
diam-diam telah meradjalela dan dj 
antaranja terdapat pula dikalangan 

kantor. Bahkan 
ada jang merupakan” dari beberapa 

lelaki ,badjul'. Seperti kedjadian 
kemarin dikota ini seorang lelaki 
bernama: R.Sst. bekas pegawai 
salah satz Kantor Pemerintah "di 

Semarang ini telah merusak ,.Pager 
Aju" menggondol isterinja 
orang lain. Ja sendiri sebetulnja su 
dah beristeri dan beranak lima, 

jang kemarin begitu sadia ditinggal- 
kannja dengan tipu muslihat. Betapa 
rasa sedih dan pilu hatinja .Sang 
Isteri dan Anak? pula perasaan 
Sang Suami jang ditinggalkan isteri 
jang digondol itu, kiranja para pem 
batja jang budiman dapat pula me- 
rasakan. Kalau kiranja kedua belah 
memang sudah berkompromi, kenapa 
mereka tidak bersikap sportief, tetapi 
TINGGAL GLANGGANG TJjO- 
LONG PLAJU!!! 

Saja jakin, 
Maha Adil, orang jang kedji peng 
rusak ,,Pager Aju" itu akan menesal 
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dikemudian hari atas  perbuatannja 

sendiri. 
Saja serukan, wahai Saudara2 Bu 

diman djangan putus asa, mari kita 
teruskan usaha kita untuk “ menjem- 
buhkan Tuka2 masjarakat kita dari 
penjakit ,.krisis-moreel”, walaupun 
banjak rintangan kita hadapi... Demi 
achlak budi pekerti Bangsa kita jang 
harus tetap bermutu tinggi!!! Demi 

pembangunan Negara! ! 
Soegiarto. 

TEMBAK - MENEMBAK 
DI PRINGGADING. 

Kemaren malam djam 29, ru- 

mah 'Tjoan. Kian Sie se 

orang pengusaha kretek 

di. 'Pringgading 14, teah 
4 orang peram- 

pok bersendja'a, Walaupun di 

cirtjam dgu repolper, tuan ru- 

mah tak mau menundjukkan 

tempat simpanan uang uan ba- 

rang2nja jg berharga, hingga 

ia lalu dikrojok oleh 4 orang 

tadi. Meskipun kedjadian II 

tampak dari luar dan waktu itu 

dja'anan sedang ramai, namun 

tidak ada orang jg datang Mem- 

beri pertolongan. Untung waktu 

itu datang seorang pembantu 

letnan bagian siaf Penerangan 

Divisi. Mengira bahwa jg ber- 

gumul tadi hanjalah suatu per- 

ia durun dari sepedanja. utk me 

misah. Belum lagi ia melang- 

kah masuk rumah Pringgading 

14, ia sudah disambut dgn sua- 

tu tembakan: tembakan ini um- 

tung tak mengenainja dan Sege- 

ra dibalas oleh pembantu let- 

nan tadi, hingga terdjadi tem- 

bak-menembak beberapa s»'at. 

Melihat gelagat tidak baik, se- 

gera para perampok melarikan 

diri ke djurusan Karang Wulan 

dgn meninggalkan sebuah sepe- 

da merk Hercules. Kini sepeda 

tsb sudah di tangan seksi Djom 

blang. 

RUMAH OBAT. 

Minggu, tg, 
obat Koo Hwie diam 8—12, 

R.O, tg 14 sampai 19 faitu: Koo   Hwis dan Sk Iang djam 8—19, 

Muna, Rathkamp dan van Gorkom 

djarm -8—17, 2G 

  

korgres jang telah mulai persidangannja kem- 
Rabu menjatakan, bahwa negara? jang bebas 1 

  
demi TUHAN Jang 

  
kelahian belaka, maka “segera. 

18 ig dibuka rumah 
Dinas 

- masih tetap 

Pan eiaga 
Masalah2 Timur djauh | 

Presiden Truman selandjutnja 
menjatakan, bahwa perdjandji- 
an2 pertahanan-bersama jang di 
adakan baru? ini dgn negara2 
Djepang, Australia, New Zea- 
land dan Filipina “telah menam 
bah harapan2 bagi perdamaian 
didaerah Pasifik. Dalam pada 
itu ia mengutjapkan pula peri- Ik 
ngatan, bahwa di Timur Djauh T 
masih ada antjaman komunis- 
me terhadap pelbagai negara”. 
Truman memberikan garis be 

sar politik di Timur Djauh da- 
lam tahun ini sbb.: 2 

$ 1. Amerika tetap bermak- 
sud untuk melandjutkan per- | 
tempuran di Korea sampai ter- 
tjapai suatu gentjatan sendja- 
ta, jang akan melenjapkan se- 
gala kemungkinan untuk me- | 
ngadakan agresi. : 

£ 2. Republik Korea harus 
didirikan kembali atas dasar 
prinsip? PBB, 

x 8. Ada terdapat tanda2, 
bahwa akan timbul lebih. ba- 
njak kesulitan2 lagi di Indo- 
Tjina dan Malaya. 

$ 4. Bantuan2 militer -eko- 
nomi dan techmik diseluruh 
daerah Timur Djauh harus di- 
perbesar. 

Konperensi dengan 
Churchill. 

Churchill dan Eden, menteri 
luar negeri Inggeris, jang meng 
hadiri siding Kongres tersebut, 
selandjutnja mendengar -utj3, 
pan pres: Amerika jang menja- 
takan bahwa selama “perun- 
dingan2 dengan perdana mente. 
ri Inggeris "telah.ditindjau se. 
dalam?2?nja . situasi. di Timur 
Djauh. Timur Tengah dan Ero- 
pa.  D'terangkannjja, bahwa 
Churehill bersama dengan dia 
"mengharapkan kemadjuan be- 
rangsur-angSur didjalan kearah 
perdamaian dengan tjara Me- 
laksanakan aksi bersama dan 
"teamworK” dari negara2 jang 
bebas”. : 

Ia menekankan pada penting 
nja peraturan2 pertahanan ber 
sama bagi perdamaian d'masa 

depan didaerah Pas'fik. Selan 

diutnja ditundjukkannja pd pen 
t'ngfia soal bantuan militer ke 
pada Indo Tiina dan Malaya” 

“dengan mana negara2 sekutu 

dapat dibanty untyk menahan 
arus komunis”. 
Sementara itu ia memperingat 

kan bahwa ada petundjuk2 bah 

wa orang-harus bersedia- sedia 

tentang timbulnja lebih banjak 

kesulitan2 didaerah ini. 

Truman seterusnja menjata 
kan bhw gerakan? PBB di Ko 
rea dg serentak telah menghin 
darkan timbulnja perang dunia 
ketiga telah memukul mundur 
serangan RRT dengan tidak 
memperluas daerah persengke- 
taan. Dalam pada itu menurut 

pres. Amerika keadaan di Ko- 

rea masih tetap berbahaja. Ha- : 
sil2 perundingan gentjatan sen 
djata sampai kini masih belum 

DARI KALANGAN 
TIONGHOA 
Pemimpin gabungan kamp- 

leider, tuan Liem Sing Bie, jg 
tempo hari ditahan sudah dike 
luarkan dari tahanan ia hanja 
d tahan buat beberapa hari sa 
dja, dan para pengungsi Tiong 
hoa jang tempo “hari dikabar- 
Kan akan ditempatkan diasra- 
ma Djiwa Baru, ternjata sudah: 
bisa dapatkan tempat tinggal 
di berbagai tempat. 

Djumlah sisa pengungsi se- 
betulnja ada 132 orang, tetapi 
diantaranja ada jang melahir- 
kan anak hingga waktu mereka 
semua meninggalkan kamp2 di 
hitung djumlahnja tambah la- 
g', totaal djadinja ada 143 dji- 
wa. Mereka 'itu seperti sudah 
didjandjikan, tiap djiwa. dibe- 
rikan uang sangu Rp. 150—. 

Sisa uang kas pengungsi kl. 
Rp 5000.— jg sejogjanja akan 
d'gunakan buat ongkos2 bikin 
betul kerusakan gedung2 ..be- 
kas kamp2, harus dikeluarkan 
lagi untuk sangunja tambahan 
djiwa baru itu hingga keting- 
galan tidak seberapa. 

  
PERBUATAN DJAIL, 

Sedjumllah 160-kg. tembakau mi. 
lik B.A.T, jang dip tuk “bagi 
pembikinan rokok “ Escort”" diketa- 
hui telah rusak karena difjampur 
dengan minjak. Tembakau itu mem. 
bawa harga Rp, 2580:—. 5 

Polisi ig menerima laporan “asik 
mengusut siapa orangnja jg berbuat 
Oiail itu, Re ai 

KAWANAN an “DIPERGOKI. 
aman pentjuri jg sedang me- 

lakukan pentjurian tiengkeh di 
Pa Jpibiy Ibelakang. dang Sie 
Sam Jang di mpai | kemarin 
sang telah diketahui na orang 
peradjurit dari DKP, ig ru, pa- 
troli. Pengedjaran lalu dilakukan 
sambil melepaskan tembakan. Tem. 
bakan ini telah mengenakan salah 
seorang d'antara mereka diatah ke- 
pa'anja, hingga Si kotban perlu di. 
ankgut ke Purusara. 

TAHANAN MERAT, 
Kearin dulu malam Ik, pukul 8 se- 

djum'ah 7 orang tahanan telah ber: 
hasil meloloskan diri dari rumah ta. 
hanan Detasemen polisi di Demak. 

dalam bebe Mereka itu tersangkut   
  

| 

h 

dja. 

tak hanja tjinta belaka.- Ma- 

“Itahui ole, pihak jg berwadjib, 
hingga pendjualan tsb mendja- 
di batal, 

  

pada 

 pertundjukkan.   
KN EIn YO 

    

   Su AI 

"hat/Sovj 

  
»Apa artiepatung ini?” Demikianlah pertanjaan timbul 

iap pengundjung. pameran kesenian 
onge Beeldhouders” «di London, dimana patung tsb. di- 

Melihat bentuknja agaknja memang su 
| kar mendjawab pertanjaan itu. Seniwati 

mahatnig ialah Ni. Sarah Iselson, dari, A merilg. 

  
» Vijftien 

jig telah me-   
etRusi 

Hasil2 Repolusi: Jg Mengagumkan 
(1Y-Habis) 

gedung? kemidi (tidak di 
malam pemuh djkundjung 

pari ITU TAK USAH heran kita kalau di Moskow ada 50 
hitung gedung? bioskop) jang 

t ji orang. Dianlara gedung? kemi 

di 50 buah inj ada gedung kemidi Jahudi, gedung kemisi Zjzeu 
r dan gedung kemidi wajang-golek. Gedung wajang-golek tnj 

ka sore untuk anak2 dan malam untuk orang tua. Kalau 
saja mula2 heran 700 oran 
da am djaman modern ini, 
Tg sadja, 

nja 
Gedung kemidi biasa jang ter 

besar bisa memuat 2000 orang 
dan panggungnja bisa memuat 
100 orang bersama2 menari. Ge 
dung Kemidi Besar 'ini dulu 
hanja dikundjungi 'pengeran2 
putri2 tjantik atau diplomatik 
sadja sekarang dibuka buat 
tiap2 orang. Kalau saja meli- 
hat keatas kekanan, dibalkon 
merah beledru saja lihat Sala- 
ma seorang klerk hotel kami: 
bangsa Usbek, melihat kepada 
kami dengan kijkernja sebagai 
putri didjaman Czar. 

Kalau babak jang: pengabi- 
san sudah ditutup orang berte- 
puk tangan ramai sekali. Pu- 
blik meminta primadonna mere 
ka keluar dengan djalan terus. 
bertepuk. Primradonna dan anak 
muda2 lainnja djuga keluar 
biasanja dan masuk kembali. 
Tapi kadang? mereka kurang 
si- seniman keluar hanja Satu 
kali. Mereka harus keluar dua, 
tiga, lima dan kadang2 sampai 
enam kali padahal hendak mela 
deni publik di satu balkon sa- 

Begitu tjinta mereka pada se- 
niman2 mereka. Tapi mereka 

sjarakat memberi.mereka tju- 
kup makan dan tinggal sehat. 
Dan kalau mereka bagus seka- 
Ih main, masjarakat beri mere- 
ka hadiah Stalin, jang berarti 
ketjuali bintang dan nama dju 
ga uang sama banjak dengan 
harga dua mobil- Sovjet jang 

bagus sekali (sedjadjar dengan 
mobil Packard dari Amerika). 

Seorang pemain tonil jang 
haru keluar dari akademi (figu- 
rant) mulai dengan gadjih 500 

Seniman dan ma- 

1 sjarakat. 
Dinegeri kominis pemain2 to. 

nij tak usah ngungsi kestudio2 
film matjam dinegeri2 kapita- 
lis sebab sitonil kalah penga- 
  

1 TH. PENDJARA, KARENA 
MEMPERDAGANGKAN 
BANDEROL PALSU. 

Oleh hakim Semarang kema- 
rin telah didjatuhkan hukuman 
pendjara 1 tahun terhadap ter- 
dakwa T.T.S. tinggal di Kabluk, 
Semarang, dituduh beberapa bu 
lan berselang memperdagang-: 
kan “banderol palsu dari harga 
Rp. 0,70. Terdakwa terangkan, 
bahwa ia pada suatu saat dida- 
tangi seorang, jg menamakan 

ri Tjong dan benar membawa: 
sedjumlah banderol palsu dari 
harga 70 sen, dan katanja ada 
sebanjak 200 lembar banderol. 

aru sadja didapatkan pem- 
belinja, perkara ini telah dike- 

' Pada terdakwa hanja didapat 
beberapa helai banderol palsu, 
sedangkan jg lainnja belum da- 

pat diketemukan, karena Tjong 
tsb melenjapkan diri. 

MEMPELADJARI SOAL 
SRIJKSBLADEN”, 

Dalam waktu singkat, Pani- 
tya.ad hock, jg terdiri dari be 
berapa anggauta DPR Prop. 
Djawa Tengah dalam seksi A. 
akan berangkat ke Solo dgn. 
maksud akan mengadakan fce- 
ling untuk mempeladjari serta, 
menindjau Soal “Rijksbladen”. 
Antaranja mereka itu akan 
adakan perundingan dgn bebe 
rapa anggauta DPR Solo me- 

Sa
ng
a 

  rapa perkara 
begalan, 

perampokan dan pem. 
Jk 3 si 

genai kemungkinan perobahan 

tua? jmi duduk digedung kemidi 
ja untuk melihat wajang2-golek 

maka keheranan saja terus hjlang ketika saja sen- 
saja tak bisa bal'2sa Russia, mengalami bagus 

an dalang2 jni Orang 'fupa bahwa itu golek. Kami ha, 
lihat dagelan jang bagus Sekali. 

Sovjet Akan 
Tentang? “ 

Soal' Pemasukan Libya 
Sbg Anggauta PBB 

ENURUT KETERANGAN 

pihak jang patug diperija 
ja pada hari Rebo Sovjet Uni 
ketika hari Selasa telah ambil 
keputusan utk menentang pe- 
masukan pegara baru Libia ke 
dalam PBB, ketjuali kaau ne- 
gara? lainnja jang hingga kini 
masih djaga belum diterima se 
BE SAR diterima djuga. 
D. Ma teah me 
ngadjukan permintaan akan te 
tani belum diterima tadi seba- 
gai anggota, ada 14 buah. 

ruh @au kurang perhatian 
atau sipenonton . tak punja 
uang. Uang mereka tjukup, per 
hatian dan tjinta pada balle: 
atau musik banjak. Dan ini ti- 
dak terhadap pada balet dan 
musik sauja. Sebab filsafat ko- 
minis adalah suatu kebudajaan 
atas dasar? barang jang njata 
maka segala tjabang hidup ma- 

nuYa diakui Dari ekonomi sam 
pai ke.kesenian, dari pengeta, 
huan sampai kepermainan su- 
lap. Agama boleh hidup biasa 
kalau . masjarakat memang 
Dean ana Perhubungan 
bangsa sama bangsa diprak-.ek 
kan berdasarkan nasiona isme 
jang bagus Tiap2 bangsa dihi- 
dupkan keseniannja. Tiap2 lagu 
rakjat jang paling &l&menter se 
bagai ludruk 16nong dan keto- 
prak mereka tahu Kebagusan, 

kembang subur. Sadjak2 pu- 
djangga Usbekstan Alisher Na 
woi (1441-1501) dilerdjemah- 
kan kebahasa Russia: tapi bu 
ku2 Pusjkin dibatja orang da- 
lam bahasa Usb€ek di Tasken 

Sosial Konflik. pertentangan 
Sosial, antara seniman dan mas 
jarakat lenjap gama, sekali. Si- 
seniman meninggalkan menara 
gadingnja terdjun ke pabrik2, ke 
Kolgos2, kesofgos2 didesa sana. 
Bersama2 mereka gembira, ber- 
sama2 mereka membangun Sta- 
lingrad kembali dari puing? be 

Bei Sa 33 dana 2 , 
raja Ta Nan Pa empang lebar 78 m pandjan 
76 km dan diberi nama pad. : Djalan Pa sena caa Pinggir Wolga akan mereka 
plester dengan granit dari Kau 

kasus. Fonte'n2, artja gedung2 
museum, gedung 'Universiteit 
gedung propesor2 dan mahasis 
wa2 nja gedung2 buruh, klinik 
stasiun dan istana? istirahat 
buruh akan mereka buat dari 
batu putih dan marmer hitam. 
Stalingrad mesti kembali lagi. 
Kota jang clipakai nama Stal'n 
harus bagus rupcnja, Kalau 
orang 13 tahun lagi datang ma 
ka puing2 dan runtuhan? ru- 
mah dan gedung2 akan kita li- 
hat hanja difoto9 dimuseum2 

1 perdjuangan Stalingrad sadja. 
Sebab Stalingrad akan muntjul 
muka kita sebagai monumen 
putih dipinggir Wolga, Sebagai 
lambang pertahanan kemenang 
an dan pembangunan buruh se- 
luruh dunia jang sudah merde 
ka, 

Ini Stalingrad in! Sovjet Ru 
sia. Ini bukan impian. Pessi- 
mism, tak usah ada. Lagu Soli 
ko akan tetap bernisnji sibu- 
rung kan tetap mendjawab. 

"Ja Saja, saja sajalah baha-   tentang Swapradjja disana, gimu 17? 

- 

reaksioner jang ebih kuat. 

Asrarudin perlu diperhatikan 
oleh pihak Indonesia, ialah ke- 
njataan, bahwa pertentangan? 
pendapat dari kalangan politik. 
di Indonesia mengenai soal 
Irian Barat itu di Nederland 
selaln dipergunakan seluasenja 
(uitgebuit) untuk mempenga- 
ruhi pendapat umum disana, 
bahwa partai2 poli'ik di Indo- 
nesia sampai kini belum. seia- 
sekata untuk memperdjuang- 
kan kembalinja Irian Barat ke- 
pada Indonesia, dan oleh kare- 

ng itu menurut Asrarudin, ke- 
Tuas kita harus bersatu. 

Dengan kemungkinan akan 
selekasnja diadakan perundi- 
ngan setjara konkrit. Asraru 

din sebagai salah seorang jg 

merasakan sendiri betapa “ra 

sa tidak enaknja" delegasi ting 

gal di Nederland, menerang- 
kan bhw perasaan tidak enak 

itu mudah2an akan beradhir. 
Rasa “onbehagelijk” itu me- 

nurut keterangannja disebab- 
kan oleh: 

1. terdjadinja insiden menge 
nai Protocol 'ketika delegasi ti 
ba disana, sehingss meskipun 
soal itff achirnja sulah disele 
saikan namun memberi kesan 
kepada umum, bahwa delegasi 
adalah tamu jang “onwelkom” 
2 siasat mengulur2 waktu un 
tuk memulai perundingan da 
ri pihak Belanda dengan meng 
gantungkan soalnja pada insi- 
den “Blitar” dan ,Walisse” 
jakni siasat jang kinipun sudah 
diatasi dan ke 3. terlalu lam- 
ba:nja Pemerintah Indonesia 
menentukan sikapnja terhadap 
insiden itu. 

Iapun tambahkan keterang- 
an, bahwa datangnja ke Indo 

nesia bersama Kolonel Dahlan 
Djambek sela'n untuk membe 
ri laporan delegasi, pun untuk 

menjampaikan permintaan de 

legasi supaja Pemerintah mem 
beri instruksi lebih landjut, te 
tapi instruksi ity telah diki- 
rim dari Djakarta oleh Peme- 

rintah pada waktu mereka be 

rangkat dari Nederland. 

  

HARGA EMAS DAN KABET. 

Djakarta, 10 Djan. djam 117.00: 
Emas kwal. A ........ Rp. 31,50 
Emas Ke Dp rerata Da Rp. 30,50 
banter awal, Ou Rp. 28,50 
Karet sheet 1 ........ Rp. 7,85 
Karet sheet 2 Rp. 17,65 

Kare sheet SL...» Rp. 17,30 
Karet Ctepe ........... Rp. 8,40   

nja. Tiap2 stijl dan tjorak ber, | 

Semarang, 11 Djan. djam 11.00: 
MEA NGK na 0. Rp. 3225 
Emas No. 2 Rp.. 81,25 

Rp. 29,25 

Surat seorang pemim- 
pin Negara gegerkan 

pasar karet Palembang. 

Penjelidikan mengenai  kabar2 
»alokasi istimewa buat Sumatera Se- 
latan” sebanjak 6.000 ton slab den- 
gan kontrak-valuta Str. $ .110.— 
seratus kilo”, jang telah menggeger- 
kan pasar karet di Palembang. ter- 
njata disebabkan seputjuk surat dari 
seorang pemimpin Negara jang ru- 

panja dianggap telah mendjadi suatu 
djaminan bagi alokasi, tapi sebenar- 
tidak ada artinja. Surat ini dibawa 
oleh beberapa orang jang datangf 
dari Djakarta. 4 

Sementara itu ia menjebabkan pa- 
sar mendjadi hangat. Harga karet 
basah jang semula Rp. 180,— sera- 
tus kilonja, mendjadi naik sampai 
Rp .215,— keatas. 

Setelah ada reaksi dari pedagang2 
jang tergabung dalam Dewan 3 Eko- 
nomi Sumatera Selatan dan DEIP 
dan sangkalan? dari fihak resmi, pa- 
Saran kini sepi kembali. Kontrak- 
valuta buat. bulan Djanuari 1952 be- 
lum ada, sedangkan jang ditetapkan 
buat Desember setinggi Str. $-141.- 
masih belum dianggap tjotjok. 

Bersedia djual textiel 
. lebih banjak 

Kalati Indonesia mau menge 
luarkan lebih banjak izin utk 
mengimport tekstil dari Ingge 
Iris, maka para exporter Ingge 
ris akan dapat mendjual lebih 

merce di Manchester, 
"Antara." 

Ia katakan, 
kain katun Inggeris sebanjak 
6,5 djuta yard pesegi dalam 4 
bulan tahun 1951 merupasan 
suatu kenaikan ' besar d'ban- 
dingkan dengan dalam tahun 
1950 jng ketika itil masih me   ngetjewakan, 

Suatu hal lagi jang menutut | 

| Keluar Kita Ha- 

— rus Bersatu! 
Belanda ,ultbuiten" Tidak Adanja Pe:- 
satuan Faham Dikaiangan Kita Me- : 

ngenal lijan — Kata “Asratudin 
SRARUDIN, ANGGAUTA delegasi Supomo kepada ,,Anta- 
12” menerangkan pendap atnja persoon.ijk, bahwa menu- 

ruf suara? jang diperoleh ai Nederland ada 
bahwa perundingan dengan Belanda ,,akan berhasi, meskipan 
belum seperti jang dikenendaki oleh pihak Indonesia” Soa nja 
kini jang penting jalah mana pihak jang lebih 
Nederand itu ja' vi pihak jang progressief ataukah 
reaksioner. Djika pihak jang progressief lebih kuat, 
untuk mendapatkan kembali Irian Barat menurut Asrarudin 
akan lebih ringan buat Indonesia daripada andai kata pihak 

kemungkinan 

ul 

jang 
sjarat?2 

kuat 

Plan Colombo 
Baik Sbg Djembatan, 
"Antara Negara2 Asiaj 

Tenggara—Kata 
Subandrio 

-i 

UBANDRIO dutabesar . In 
donesia di London, dida- 

lam pertjakapan mengenaj soal 
Coombo plar bagi Indonesia 
menerangkan bahwa didalam 
soal kapital memang ah Colom 
by Plan itu tidak mengandung 
kekuatan jang besar Dan 
demikian Subandrio — menge- 
naj soai bantuan technisnja pun 
bantuan? jang demikian dapat 
ditjari didaerah2 lain diluar 
plan tersebut. 

Tetapi ada satu djembatan 
jg terkandung didalam (Colom- 
bo Plan itu jg baik untuk di- 
pergunakan oleh negara2 Asia 
Tenggara unuk saling berhu- 
bungan dan mengerti soal2nja 
satu sama lainnja didalam kea 
daan dan suasana jg mungkin 
lebih 'tepas dari pada tjara2 jg 
lainnja, umpamanja dgn tjara2 
jg sampai sekarang telah di- 
tempuhnja dg negora2 Eropah 

|itu. Dan djembatan jg. demiki 
an masih belum ada diantara 
negara2 Asia Tenggara diluar 
Colombo Pian jitu. Demikian Dr 
Subandrio. 

Belum Masanja 
Utk Beranding Dga' Sta-' 
lin: Pendapat Truman-) 

Chur chill 

ENURUT KALANGAN jg. 
mengetahui presiden Tru- 

man dan PM Winston (hur- 
chill dalam rundingannja jang 
berachir Rebo ma am, telah me 
njetndjui bahwa kiri belam 
yaktunja untuk adakan rumdi- 

Bean tingkat tinggi mengenai 
perang dingin antara Timur 
dan Barat dengan perdana men 
teri Sovjet Uni, Jozef Stalin. 
(Antara). 

  

BINTANG RADIO ATJEH 

Perlombaan menjanji antara pe 
jenjanji2 RRI Kutaradja ig dilang 
SuDgkan sedjak tg. 6 Djanuarj kmi 

Nan Hua team akan 

ke Indonesia. 
Antara dapat kabar. bahwa 

team sepakbola Nan Hua dari 
Hongkong “dibawah “pimpinan 
coach Lee Wai Tong, telah me 
njampaikan surat pada pengu- 
rus UMS di Djakarta, minta 
supaja UMS dapat mengusaha 

kan kedatangan teany tersebut 
ke Indonesia dalam. bulan Diu 
11. 1952. : 

Scal tersebut oleh pengurus 
UMS kabarnja telah diterus- 
kan pada pengurus PSSI untuk 
dimintakan dispensasi... 

Bila kedatangan team Hong 
kong itu dapat persetudjuan, 

artinja kondisi accoord, para 

penggemar sepakbola di Indone 
sim akan dapat menjaksikan 
pertandingan2 sepakbola jang 
heibat. i 

PSSI diundang SAFA 
Ment'ut Antara, PSSI kem- 

bali telan .pat undangan dari 
Singapore Amateur Football 
Ass, untuk melawat ke Singa- 
pura, antara lain diminta supa 
ja PSSI dapat Clatang pada bu 
lan Mei jang akan datang gu 
ng, mengatakan 5 kali pertan 
dingan. Menurut keterangan pe 
ngurus PSSI jang. baru telah 

memb tjarakan dalam rapatnia 
hari Senen jang lalu soal unda 
ngon SAFA itu, tapi putusan 
positip belum diambil. Seperti 
diketahui pada tahun jang lalu 
PSSI atas undangan SAFA te 
lah melawat ke Singapura dan 
kembali dengan membawa ha- 
sil2 kemenangan jang bagus, 
jaitu dalam 5 kali pertandi- 
ngan, menang 4 kali gan Seri 1 
kali. 

6 atlit jg. terbaik 
sedunia 

UP kabarkan dari Los Angeles, 
Mama32 dari 6 atlit ig terbaik. sedu 
nia selama th. 1951 akan diukir di 
piala dunia jg dibuat dari perak 
dan emas dan diselenggarakan oleh 
Jajasan ,,/Helm”. Ke-enam atlit itu 
telah dipilih: (1) bagian Afrika, 
Hayward, djuara lati 54 myt dalam 
waktu 6 diam 14 menit.dan 7 net   

  telah berachir Jang terpilih sebagai 
djuara ialah nona Fhatiman dan da 
Ti kalangan penjanji2 laki2 tuan 
Sjamsjari?. 

(2) bagian Asia, Shigeki Tapak: 
(Djspang) djuara marathon di Bos 
ton dalam waktu 2 djam 27 1 
dan 45 detik: (3) bagian Eropah, 
Aldofo Comnfolinje (Italia) djuara 
lempar disdus dengan lemparan se- 
djauh 181 ft. dan 6,3.inches, (4) ba. 
gian Amerika Ns 2 5 

it) takun -ini reira da Silva (BI 
petjahkan Tekor dunja . dalam. 2 
lombaan “lontjaft tiga. ( tap. 
sprorg) dengan lontjatan 52 #t...6 
inches: (5) Amerika Utara. Rok 
Richards, djuara d mba nasio- 
nal dergan angka 17834 dan djuara 
Amerika serta Pan American Games 
dalam perlombaan lontjat tinggi de 
ngan galah dan (6) bagian Aus 
Frank Sedgman, dfuara single per 
tandingan kedjuaran Amerika “dan 
bintang" 

dingan2 Davis Cup melawan regu 
Amerika. 

MUTASI DIKALANGAN TENTARA 
DI ATJEH. : SANG 

Beberapa hari jl aa Sa Pera 

djurit di Kutaradja: Tang 
sungkan malam 'pervi a Tae 
haan dengan dibindahkahnja bata! 
ion 103 dar: brigade AA di Atieh 

ke Maluku. Pertemuan itw dihadiri 
meh pembesar2 -sip'l. .milifter kepo 
lis'an dar pemimpin? rakiat Se'an 
dari 'ni diperoleh kabar bahwa ma 
ior Husinsiah dari bricada AA te 
lah. dip'ndahkan ke Medan sebagai 
komandan militer dikata itu: 

| Aneka Djawa Tengah | 
  

DJOGCJA. 
Harga beras turun.' 

Injeksi beras. dari pemerin-i 
tah pusat ditambah dgn injeksi 
jg dilakukan oleh pemerintah 
Gaerah untuk para pegawai ki 
nj tampak sudah mempengaru 
hi harga beras dipasar. Pada 
minggu jl. harga beras nomor 
Satu dipasar2 sudah meningkat 
sampai Rp “3,20, sekarang tu 
run sampai Rp. 2,60 - Rp 2,70 
per Kg. 

Pendjualan beras dari peme- 
rintah pusat untuk para pe- 
gawai kini banjak tidak laku, 
akibat turunnja harga beras di 
pasar jg terpautnja tidak ba- 
njak dari pada harga beras pe 
merintah. Orang lebih suka 
membeli beras diluar, karena 
kwalitetrija lebih baik. dari pa 
da beras dari pemerintah. 

Menurut keterangan dari 
Kantor Perdagangan, pemerit- 
tah daerah Jogjakarta akan me 
ngeluarkan lagi 350 ton beras 
untuk didjual kepada umum, se 
dang untuk pegawai akan dike 

n
g
 

    
f 

! 

1 

banjak pula demikian penda- djukan kepada Pamong Desa. 
pat Stewart, ketua seksi Timur , 
Djauh dari Chamber of Com- 'atas diri bekel desa Udjung2 

kepada ketjamatan Salatiga beberapa 

bahwa export sedang berada di sebuah wa- 

    

| terdjadi di daerah kawedanan 

luarkan 400 ton. Kredit seba 
njak Rp, 10 djuta dari pemerin 
ttah untuk pembelian padi oleh 
pemerintah daerah "elah dipa 
kai sebanjak Rp. 2 djuta. 

SALATIGA. 

Pembunuhan dan 

pentjulikan. 
Beberapa peristiwa pembu- 

nuhan dan pentjulikan jang 

Tengaran dan Salatiga dalam 
hari2 jang lampau oleh gerom- 
bolan jang ta' bertanggung 
cjawab menundjukkan, bahwa 
perbuatan? itu terutama, ditu- 

Setelah terdjadi tembakan 

waktu jl. jang pada waktu.itu 

rung dengan Seorang anggauta 
O.P.R., maka menusul di dae- 
rah Tengaran pembunuhan 

atas diri sdr. Soemadi, Jurah 
desa Duren ketjamatan Susu- 
kan, Sdr. S. jang telah lama 
mendapat - antjaman diwaktu   

  

malam selalu mengungsi tidur 
ditempat jathg aman, Ketika 
hari Selasa tg. 8 Djanuari fl. 
kira2 djam 9 pagi hendak per- 
gi ke desanja, tiba2 di dukuh 
Ngepringan ia telah berhada- 
pan dengan gerombolan ber: 
sendjata. Setelah ia ditahan 
oleh mereka, kemudian ia di- 
tembak dan sekutika itu mati. 

i- 
Sebagai nja Ai durat |        

   ikan) S. 

usahanja membangun keama- 
nan di ck Aa. na 

Selandjutnja pada hari Rebo 
malam Kemis # 9/10. Djanu- 
ari kira2 djam 7.30. kawanan 
bersendjata terdiri dari 12 
orang telah: mandatangi sdr. 

ie dosa 

  

Sastroclimedjo, tjar 
pait ketjamatan Tuntang. Sdr. S. dgn. anaknja jang mendjadi 
guru S.R. dibawa pergi oleh 
kawanan itu dan setihanja di 
dukuh jambu si Li 
rumahnja sdr. S., pegawai dari 
Djawatan Pertanian.. Oleh ka- 
wanan itu lalu dik an tem- 
bakan jang meng kan te- 
wasnja tuan rumah, sedang 
sdr. tjarik dan anaknja menda- 
pat luka2 berat jang memerlu- 
kan perawatan di rumah sakit. 

Pendapatan. pasa 
Pendapatan. pasar - dalam 

lingungan kota-pradja Salatiga 
Pe 1951 sebagai beri- 

ut: pasar , Kalitjatjing Rp. 138.745: pasa hewan Tora, 
ten Na Sedjak berdiri- 
nja kota-pradja mulai tanggal 
1 Djuni 1050 beng BAN besar 
Kalitjatjing  (G Naat 
1950) ada Rp. 54,893,39 dan 
pasar hewan Rp. 11.056,07. 
Nampak dalim hun 1951 

kemadjuan jang pesat. 

Ditahan. 
Oleh karena tersangka mem 

punjai hubungan dengan fihak 
jang “menentang pemerintah, 
maka telah beberapa hari ini 
sdr. M. tjamat Getasan kawe 
danan Salatiga, ada dibawah 
perlindungan oleh jang berwa- 

ji - 
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rupa den 
: Pra 2 dike g 

0 Asia Tenggara, 
F ani politiei dan d 

nja lagi dari segala 
tahui adalah merupaken 

Pakaian 
» Bikini” 
“Dilarang” Di Ar” 

“ gentinia .... 

“ sebelah timur-laut. 
' niak sekali tinggal kaum pela- 

| gai Bangsa Dgn Beraneka Matjam Kepen- 
.Iingan Dan Tudjuan Bersimpang-Siur Didalamnja 

EKALI LAGI BANGKOK, ibu kota Thai kini mendjadi pusat intrige internasional se- 
diwaktu sebelum petjahnja perang-dunia ke 2, Disini banjak diketahui yui berbagai hal mengenai negara? asing bukan sadja negara? tetangga di negara? jang djauh Ahli2 negara atau pembesar? 

at2. pedagang dan pengusaha? asing dan matjam? orang asing 
pendjaru dunia keluar masuk dikota. ini jang pusat lalu intas udara, : 

8 
Orang-orang Inggeris, orang 

orang Amerika, orang-orang 
Perantjis dan - orang-orang 
Barat lainnja djuga anggauta2 
Laos Merdeka Cambodja Mer- 
deka » enggauta? Vietminh 
(vietnam Ho Chi Minh). dan 
kaum pelarian begitupun kaum 
komunis dari berbagai. “negeri 
berkumpul disini, banjak dianta 
ra jg tersebut terachir itu ber 
gerak dibawah, tanah. 

Sebelum Vietminh mengada- 
kan perhubungan dengan RRT 
wakil2 Vietminh (Ho Chi 
Minh) mempunjai markas be- 
sar di Bangkok jg. digunakan 
sebagai pangkalan mengadakan 
kontak Republik Vietnam De- 
mokrasi dengan orang2 dan 

misi2 diplomatik dikota ini jg 
bersimpati terhadap Vietminh 
Di Bangkoklah Sovjet Uni me 
njampaikan nota pengakuannja 
terhadap regime Ho Chi Minh 
kepada wk. Vietminh Dr. Ngu 
yen Duc Guy. Beberapa waktu 
jg lal, Dr Guy ini meninggal- 
kan Thai atas permintaan peme 
rintah Thai tetapi njata bahwa 
masih banjak wakil2 Vietminh 

Lada dinegeri ini. 

Periah terdjadi baru2 ini se- 
i'orang anggauta dari perwakilan 
Vistram Bao Dai mengadakan 

nerdjalanan  dipropinsi2 

  
rian Vietnam jang pro Ho Chi 
Minh. Orang dari perwakilan 
Vietnam Bao Dai itu ternjata 
menghadapi boikot dari pendu- 
duk dan pelarian? Vietnam disi 
tu. Orang resmi ini sulit menda- 
»atkan kamar dihotel untuk ber 
malam, dan banjak restoran jg 
limiliki oleh orang2 Vietnam 

“itidak suka mendjual makanan 
  

  

se“ |lamin di tempat pemandangan 

Tjonto badju mandi model 

»Bikini” ig dilarang itu. 

kretariat organisasi tsb. me | 
ngumumkan suatu daftar Aari 
pakajan? dan kebiasaan?, jang 
dipardang "tidak sesuai dengan 
kelakuan seorang kristen”. 

Per-tama2 disebutkan mandi 
bpr-“2 m7229 dari kedua dienis ke 

Russia Harus Kembalikan Dulu Ta- 
wanan2 Perang Djepang 

Barulah Nanti Dapat Mem 

  umum dengan mempergunakan 

pakaian2 mandi, jang "sama 
sekali tidak tjukup” sebagai pa 
kaian di luar air. Selandjutnja 
disebutkan pakaian2 jg. kurang 
sopar, seperti pakaian oleh se- 

| mentara wanita pada peristi- 
wa2 umum, Seperti  pertandi- 
ngan olah raga, perlombaan ke- 
tjantikan, pameran2 mode jang 
kurang sopan dan lain sebagai- 
nia. - 

Yoshida 

  

ulai ,,Offensief Perda- 

maiannja” — Katanja. 

Pp 
ri sesuatu komentar mengenai 
ini. Yoshida menegaskan bah 
kepada rakjat Djeparg dan ti 
konperensi pers tsb. jang diad 
mengadakan sidangnja jg pert 
dalam mendjawab suatu perta 
“jet Rusia harus lebih dahulu 
rang Djepang sebelum mendja 
maian”. e. 

pre 
1 NTAH TACHAJUL entah 

Ea karena memang kebeyu 
lan, terserah pendapat pemba.- 
tja tetapi sampai sekarang diko 
ta Kendgl tidak ada ,djagal" 
(orang jang mendjadig pemo- 
tong dan pendjual daging lem 
bu, karena siapa jang mengata 
kan ,/pedjagalan” ini tentu akan 
mengalami kesus,han2 misal- 
nja selalu menanggung rugi, 
sakit? sadja dsb. Pernah pula 
ada seorang jang berani melang 
gar ,tachpjul” ini, lalu menga 
dakan pedjagalan, tetapi bukti 
nja segera ditutup lagi sebab 
pedagang tadiderus menderita 
sakit? sadja. Menurut oranz2 
tua, memang dikotg Kendal ,,pe 
djagalan” ini termasuk suatu 
»pantangan” (larangan), sebab 

penjembelihan lembu berarti ve 
nurapahan darah, sutau hal jz 
tidak boleh terdjadi di kota Ken 
dal Sampai sekararg orang? 
Kendal selalu membeli daging 
jang didat,ngkan dari desa2 
Peganden Kaliwungu dil. tem- 
pat sekitar Kendal. : 

: trs 
T NI DJUGA SUATU“ ”kea, 

nehan” lagi dari Kendal. 
. Didalam pgsar dikota Kendal, 

tidak ada' orang jang mendjual 
ajam sehingga orang tak mung- 
kin dapat bali ajam disitu. Tapi 
disepandjang pinggir djalan, 
puluhan orang jang memperda- 
gangkan ajam. Menurut para 
bakul ajam, memang mendjual 
ajam dalam pasar Kendal ter- 
masuk “pantangan” djrga, dan 
mereka tidak berani melanggar 
nja, takut akibat?nja. Apa aki 
bat2 pelanggaran belum ada ig 
tahu-, karena sampai sekarang 
belum ada pendjual ajam jang 
berani berdagang ajam didalam 
pasar kota Kendal, : 

  

ama pada 

mengembalikan 

ERDANA MENTERI Djepang Shegeru Yoshida dlm kon- 

perersi persnja pada hari Selasa menolak untuk membe- 
pesan tahun baru Stalin baru? 
wa pesan tsb telah ditudjukan 
Gak kepada pemerintah. Dalbm 
akan setelah kabinet Djepang 

tahun imi Yoshida 
njaan menjatakan bahwa So. 

tawanan2 pe- 

lankan suatu .,offensif perda- 
xx x 

Mendjawab pertarja'an lain- 
nja Yoshida menjatakan bahwa 

ja berharap bahwa - pemerinta- 

han pendudukan akan berachir 

pada tanggal 31 Maret jg. akan 

fatang djika perdjardjian per- 

gjamaian Djepang telah diratifi- 

sir Yosh'ida menghindari djawa 

ban langsung terhadap perta- 

rja'an seorang wartawan me- 

hgerai - maksud2 pemerintah 

Diepang terhadap Tiongkok 

Nasionalis. Mengenai hubungan 

dengan pemerintah RRT, Yoshi- 

  

SHIGERU YOSHIDA— —P,M. 

da menjatakan bahwa  ,,Dje- 

pang tidak mungkin  mengada- 

kan hubungan2 dengan suatu 

negara komunis jang berusaha 

merusak keamanan Djepang 

dengan djalan tindakan2 oleh 

partai Komunis”. Adalah sukar 

untuk mengadakan hubungan 

dengan negara sematjam :tu, 

demikian Yoshida menambalt- 

kannja. (Antara-A.F.P.). 
mam     — Sedjak tahun 1945 telah di 

langsungkan 6.454 perkawinan 

antara gadis2 Djepang dan 

' orang2 Amerika dari pasukan 

| pasukan peridudukan. n 

Thai : 

Disitu ba- : 

  
: Yonggram pun menjangkal tu- 
| Syhom tsb. dan Katakan, kalau 
| bermintaan idiin pendaratan se 
| matjiam itu disampaikan kepa 
| da pemerriatah Thaf, hal itu ten 

tu ditolaknja 4 

drsi VishinsKky menuduh dalam 

  

negara 

sebagai  dike 

sk 

kepadarja dan rombongannja. 
Semua ini terdjadi didepan ma- 
ta polisi Thai, baik jang berpa- 
kaian polisi maupun jang pre- 
man. 

Sampai sekarang pembtsar2 
Thai tidak -menundjukkan tan- 
da2 akan bertindak terhadap 
orang2 pelarian Vietminh itu, 
ketjuali menjuruh mereka. ting 

gal didaerah2 jang Gitentukan. 

Apa akan djadinja? 
Dim. pertengkaran dunia se- 

karang Thai sudah  atjapkali 
menjatakan bahwa ia akan me 
njokong PBB dan bersedia me 
nerima putusang PBB dim soal 

kontroversi internasional. Meli- 

hat sifat PBB sekarang ini ber 

erti bahwa Thai akan dibawa 

lebih dekat pada Barat. PBB 
memang tjondong ke Barat. 

Sampai sekarang Thai menga- 

kwi Tiongkok Nasionalis seba 

gai kekuasaan jang sjah di 

Tiongkok tetapi Bangkok ada- 

lah djuga satu- satunja kota 

besar di Asia Tenggara dimana 

Sovjet Uni mempunjai kedu- 

taan jang dianggap sebagai 

pangkalan utk melakukan “ope 

rasinja" di daerah ini. 

Berdasarkan kenjataan mi 

sudah pernah timbul suatu kom 

plikasi. f 

Pada malam Kerstmis, dari 

Taipei, marKas besar Tiongkok 

Nasionalis di Formosa, disiar 

kan berita kedunia bahwa djen 

  

             
  

  

ding) di Sumatra, 

Baron Bova Scoppa. 

Itali     deral Li Mi jang memimpin ge 

rilja nasionalis didekat perba- | 

tasan Burma-Yunnan, malam | 

itu akan terbang ke Taipei da j 

ri... Bangkok. Dikabarkan pu. 
la, bahwa tidak diterangkan ba | 

gaimana sifat kedatangan kem 
bali djenderal Li ke Taipei itu. 
Kedutaan Tiongkok Nasionalis 

di Bangkok tutup-mulut. Apa 

jang bisa diperoleh dari mereka 
ialah keterangan ,,no comment”. 

“Tetapi Peking tjepat dengan | 

penfjelasannia. Pada tg. 26De-: 

serzber Radio Peking menuduh, 

bahwa armada ke-7 Amerika 

Serikat akan membawa 170.000 

serdadu Tiongkok Nasionalis ke 

Thai dalam perdjalanan ke Bur 
ma Utara guna menimbulkan 

kekatjauan diperbatasan RRT”. 

Pengangkutan pasukan2 ini, ka 

ta Radio: Peking, akan selesai 

achir tahun 1951 Tentu sadja, 

pasukan sebesar 10.006 orang 

tu tidak mungkin tiba di Thai 

dengan tidak diketahui. Sebab 

itu perdara menteri. Phibun 

Dari kota kedudukan Tionge 

kok Nasionalis disiarkan Kabar 

Dula jang menjatakan. bahwa 

dienderal Li Mi akan datang di 

Taipei melalui Bangkok. Kata . 

nja ia akan dapat keluar-ma- 

suk Bangkok dengan nama sa 

maran dengan tidak diketaiui 

oleh pembesar2 Thai. Tetapi ke 

niataan bahwa ,,gerakan” djen 

deral Li jang oleh pemerintah 

nasionalis hendak dirahasiakan 

tw. dikabarkan sendiri oleh JFai 

nei menjebabkan orang - Thai 

i#iak vertjaja akan kebenaran- | 

aja. 

  
Kira2 dua minggu jl. mente | 

ri luar negeri Sovjet Uni An- 

panitia politik PBB, bahwa 
#merika Serikat membantu ver 
Hapan2 agressi stijl-Korea ter 

hadap RRT dengan - memberi 
makan kepada ,,pasukan2 ban- 

Tit dari djenderal Tiongkok Na 
sionalis Li Mi diperbatasan 
Thai Burma dan Vietnam di 
propinsi Yunnan”, 
Pembesar? Thai sementara 

waktu merasa tjemas, kalau2 
dengan tertjapainja persetudju 
an gensjatan sendjata di Korea 
nanti, Kaum komunis akan mem 
belokkan perhatiannja kesela- 
tan. Dikalangan mereka timbul 
Kokewatiran kalau2 kaum ko- 
munis Tiongkok akan menjerbu 
Indo China atau Burma atau 
keduanja terus ke Thai dan 
terus Ke Malaya. Dengan djalan 
demikian, demikian kekewati 
ran mereka itu. Kgum comu- 
"is akan dapat menguasai gu 
Jang2 beras di Asia. dan sum- 
ber2 karet dan "imah di Asia 
Tenggara 

Demikianlah keadaannja, Te- 
tani rakiat Thai sendiri, sepers 
"5 dimasa dekat sebelum perang 
dulu tetap ,,adem”. (Antara).   
— "Hidup Ruria, hantjurlah 
Inggeris” demikian seruan pen 
duduk sewaktu 33 buah kapal 
nelajan Rus'a datang di Port 
Said dalam perdjalanannia da 
ri Odgssa ke Wladiwostok. 

JENDERAL ALPHONSE 
katan darat P 

Serikat Inggris Perantjis 
Asia Tenggara. Menurut rent 
akan mengadakan pe 
Bradley, ketua gabungan kepa 
rika Serikat, dan dengan djen 

Dua orang penerbang-sport Itali jg beberapa-waktu jl. ka- 
rena sesuatu sebab harus membuat pendaratan (noodlan-.. 

tiba di Djakarta 
mefeka berdua disambut oleh duta Itali 

Pada gambar: Manuel Lualdi, salah 
seorang penerbang tsb. (jg djuga adalah seorang warta- 
wan dgn pleister didagunja) sedang bertjakap2 dgn duta 

TindakanBersama 
Antara:3 Besar,Barat :Terhadap!Ke- 
 mungkinan: Intervensi Komunis 'di : 

Asia Tenggara 
Diduga Djadi Atjara Terpenting Perundingan Mili- 

ter Tingkat Tinggi Di Washington. 

js pada Rabu sore kemarin ditung- 

gu kedatangannja di Washington Seperti telah dikabarkan. 
kundjungan Juin ke Washington ini ialah urtuk mengamb 
bagian dalam perundingan2 militer tingkat tinggi Amerika 

Wartawan- 
Penerbang Itall 

  Sa, 
  

         
1 

  

Jah mentjapai 

Timah 
Malaya ' 
Ditawarkan Chur- | 
chili Di Amerika |   

baru2 ini dimana 

di Indonesia,   (kiri. 

JUIN, inspektur djenderai ang   
enai antjaman komunis di | 
na. pada hari Djum'at jad, Juin | 

mbitjaraan dengar djenderal Omar : 
'a2 staf angkatan perang Ame- | 
deral besar Sir Willam Slim 

Kepala staf umum angkatan perang keradjaan Inggris. 
& 

Pembesar2 pertahanan di' 
Washington “menjatakan pa 
da malam Rebo bahwa wakif 
wakil kepala2 staf Australia, 

New Zealang Can Canada jang 
ada di Washington telah pula 
diundang untuk menghadliri 
pembitjaraan2 itu, akan teta 
pi bagaimana kedudukan me- 
reka Ga'am perundingan2 ini, 
ja'ni sebagai peserta ataupun 
sebagai penindjau sadja tidak 
diterangkan. . 

Koordinasi tindakan 

militer. 
Sementara itu kalangan Se- 

rikat di Washington menduga, 
bahwa dalam perundingan? mi- 
liter 3 negara ini Jum mungkin 
ukan mendesak disusunnja sud. 
tu rentjang untuk mengkoor- 
dinasikan tindakan2 3 negara 

tersebut apabila kaum komu- 
nis mengadakan invasi setjara 

besar-besaran di Asia Tengga- 
ra. Dikatakan, bahwa “peme- 

rintah Perantjis telah mengu- 
sulkan tindakan sematjam. itu 

| dalam seruannja jang  disam- 
paikan melalui saluran? diplo- 
matik. Kalangan tersebut me- 

ramaikan pula: bahwa pada 

kesempatan ini Juin mungkin 

Kardinal 
Speliman : 

Mengetjam Pengaruh 
i Komunisme 
ARDINAL Spellman pada 
hari Selasa dalam suaju 

djamuan makan jang diseleng- 
garakan oleh presiden @uirino 
di Manilla menerangkan, bahwa 
jkomurisme — adalah musuh 
umat marusia dan segala sesua 
tu jang oleh peradaban Nasrani 
selama beratus2 tahun diang- 
pap sutji” Kardinal Spellman 
menerangkan bahwa djen Mac 
Arthur setelah kembali dari Ti 
mur Djauh memberitahukan Ke 
padanya bahwa orang2 komu- 
uis di Korea katanja ' membu- 
huh tiap? tawanar jang pada- 
nja terdapat sebuah embleem 
iang berbau keagamaan seperti 
misalnja sebuah karangan bu- 
nga mawar sebuah salib Asb. 

  

Pendeta itu selandjutnja me 
nerangkan, bahwa ,sajanglah 
masih ada beberapa negara jg. 
tidak mendjadi anggota dari 
PBB, walaupun mereka meme- 
nuhi sjarat2 keanggotaan sye- 
dangkan negara2 komunis men 
djadi anggota”, (UP). 

Serikat, bahuta 

  

2 “ik 
akan mengemukakan  djuga 
kepada 4 aa 1 tah Amerika 

1 Pen @ntjis akan 

membutuhkan bantuan militer | 
jang lebih banjak lagi djika ia | 
harus melandjutkan gerakan? ' 
militernja di Indo China. (UP). 

    

OLEH DIKATAKAN . su- 
dah pasti bahwa dalajuu 

pembitjaraamnja pada hari Se- 
nin jl. Churhill telah menawar 
kan timah Malaya kepada Tru- 
man, demikian tulis wartawan 

»Antara” dari Lordon. Dikata- 

kan, bahwa penawaran itu di- 

Gasarkan kepada harga pemerin 
tah dan  diwaksudkan sebagai 

djasa-pembalasan terhadap ke 
sediaan Amerika untuk mem- 
bantu Inggris dalam usahanja 
mengatasi kekurangan badja. 
Kekurangan badja jang dideri- 
ta oleh Inggris. meliputi djum- 
lah sebesar 11/, djuta ton, se- 
dangkan bantuan Amerika itu 
akan dapat merutupi separo 
djumlah kekurangan itu. 

Tawaran Churchill itu ka- 
barnja masih bersifat umum 

sekali, jang djika pihak Ame- 
rika menerimanja, perintjian-2 
nja masih harus . diselesaikan 

oleh ahli2 jang menjertai per- 
djalanan Churchill itu. Kala- 

ngan kabinet Inggeris dalam 

hal ini meletakkan titik berat- 
nja kepala kemungkinan Ing- 
geris akan dapat menjelesaikan 
9 masa'alah sulit jang dihada- 
pinja dewasa ini, ja'ni masa- 
alah kekurangan badja dan 
soal kekurangan dollar. 

Sekitar berhenti- 

nja Symington. 
Disamping itu soal jang mirta 

perhatian pula dalam soal timah ini 
jalah bandjirnja protes dari. kaum 
penghasil timah djika harga rasar 
untuk timah jane sekarang jni sedi 
kit-dikitnja tidak didiamin  ketegu 
hannja. Berhentinja Stuart Svmihg 

ton selaku kepala .,Reconstruction 
Finance. Corporation”... jang seperti 
diketahui tjondong kepada ditekan 
nja harga timah memberikan hara 
pan baik kepada para ahli timah 
untuk dapat menempatkan harga ig 
pantas, Demikian tulis wartawan 
. Antara” dari London. 

Rindu.Tanah Air 
2000'Petani. Bangsa Kita Di Suriname 

Ingi n Pulang:Ke:Indonesia 
Bermaksud utk Membangun Pertanian Modern Dan 

" Seijara 

D ENGAN pesawat terbang 
nen Gari Paramaribo. (Su 

Selasa pagi mereka telah diteri 
Subardjo. 8 Orang? Indoresia 
babatul Islam”, S. M. Hardjo 
W. Asmita dari ,,Kaum Tani 
ngun Wongso dari ,,Kaum Bu 

tani Indonesia di Suriname, ja 
uan Ahmad Rachman. 

8 rt 

Kedatangan mereka ini ada 
lah atas tanggungan pemerin 
tah Indonesia dengan tudjuan 
untuk membitjarakan kemung 
kinan2 pemindahan orang2 In 
dowesia Idarii Suriname kem- 
bali ke Idonesia. 
Diterangkan oleh S. M, Har 

djo kepada 'pers, bahwa Ik 
2000 keluarga bangsa Indone- 
sia di Suriname jang terikat 
dalam Jajasan- ,,Ketanah Air” 
Lu ingin kembali ke Indonesia 
untuk membangun perusahaan 
pertanian besar dengan pera 
turan koperatip dan mempergu 
nakan modal serta alat2 per- 
tanian jang modern. Disam- 
ping itu djuga setjara berang 
Sur2 untuk membangun per- 
industrian perikanan ternarz- 
hewan, pelajaran, perdaganz 
an dsb. 

Demikian S. M., Hardjo. 

Antara 29 dan 100 orang pe 
kerdja tambang emas. dikabar- 
kan tewas pada hari Selasa ke- 
tika  terdjadi tanah longsor 
(landsiide) didekat daerah per- 
tambangan  Tipuani Bolivia. 
Menurut harian Ultima  Ho- 
ra”, jang tewas dalam “peristi- 
wa ini ada 29 orang, akan te- 
tapi harian ,La Razon”, j@ni 
surat kabar jang. terbesar di 
La Paz, . menjatakan, bahwa 
korban jang tewas telah men- 

tjapai angka 100. 

  
1 

Kollektip. 

telah tiba di Djakarta hari Se- 

riname) 8 orang Indonesia. Dan 

ma oleh Menteri Luar Negeri 

ini ialah Mhd. Sjamsi dari ,,Sa- 

dari Jajasan ,,Ke Tanah Air”, 

Persatuan Indonesia”, Sami- 

ruh”, Arga Karta dari ,,Perhira- 

pesia” dan 3 orang dari kaum 

itu Kasan Prawiro, Dipotaruna 

  

Dihadapan salib dan . bintang 
Nabi Daud jang didirikan da. 

lam saldju .di New Hampshire 

(Inggris) 3 osang pemuka aga. 

ma- Nasrani telah bersembah. 

jang bersama2 untuk perda. 

maran dunia dalam tahun 1952. 

Pada gambar: setelah sembah. 

jang ketiga pemuka agama itu 

berdjabatan tangan, sebagai Sua- 

tu djandjj kerdjia sama dan Pper- 

satuan. 

  

  

USA Tetap Tolak 
Pengakuan Terhadap RRT 

Perundingan Truman-Churchill Mentjapai Maksud- 
: nja — Kata Kalangan Inggris. 

ERUNDINGAN jang pertama kali diadakan antara per- 
: dana menteri Winston Churchill dan presiden Truman se 
telah perang dunia ke-2 telah berachir 
dan delegasi Inggeris berpendapat, bahwa perundingan itu te- 

maksudnja. Demikian UP, AFP. selandjutnja 
mewartakan, komunike bersama jang dikeluarkan pada hari 
Sela jean Pena Bagan Churehill 

ahwa ke-2 pei pin negara itu disamping membitjara 
soal2 militer telah menindjau kembali Gjora Ba perda 
kini berlangsung di Timur Te ngah dan Timur Djauh. 

pada malam Rebo 

Truman menjatakan, 

Bok 
Kepada para wartawan Chur- 

chill mengatakan, bahwa segala 
sesuatu berdjalan dengan baik. 
Eden mengatakan, bahwa ia 
akan tetap tinggal di Washing 
ton untuk menjelesaikan bebe- 
rapa soal, setelah Churchill ber 

tolak ke Canada dan ia mengha 
rapkan akan berdjumpa lagi 
dengan Churchill di New York 
pada tanggal 11 Januari jang 
akan datang. 

Sumber2 di Washington jang 
dapat dipertjaja mengatakan 
pada malam Rebo, bahwa dalam 
pembitjaraan2 antara Churehill 
dan Truman soal2 jang bertali 
an dengan Timur Djauh, Asia 
Tenggara, Timur Tengah men- 
dapat perhatian jang terutama. 
Dikatakannja, bahwa pembitja- 
raan2 mereka sebagian besar 
dipusatkan pada masaalah2 itu. 

Djuga Dean Acheson, Antho 
ny Eden telah membitjarakan 
masaalah tersebut dan ketua ga 
bungan kepala2 staf djenderal 
Omar Bradley telah mengurai- 
kam situasi umum di Korea dili 
hat dari sudut militer. Kalang- 
an jang dapat dipertjaja menga 
takan pada malam Rebo, bah- 
wa hatsil dari pembitjaraan2 

itu jalah, memperkuat politik 
bersama Inggeris—Amerika di 
Timur Djauh dan Timur. Te- 
'ngah. Tetapi diduga, bahwa ti- 
dak akan ada sesuatu perubah- 
an jg radikal dalam posisi Ing 
geris ataupun Amerika. 

Amerika tetap menolak 

pengakuan thd. RRT. 
Kabarnja Truman djuga  te- 

lah mengemukakan, bahwa be- 
berapa hubungan jang sulit 

  
diantara Amerika Serikat. dam | 

Inggeris akan dapat disingkit- 
kan, djika Inggeris suka mem- 
batalkan pengakuannja terha- 
dap pemerintah Mao Tse Tung. ' 
Diduga, bahwa Inggeris akan 

| tetap mempertahankan . penga- 
' kwannja terhadap RRT se- 
dangkan. Amerika tetap. meno- 
laknja, Dalam menindjau Si- 

tnasi di Asia Tenggara, Chur- 

Chill mengemukakan  kemung- 

kinan-adanja suatu . serangan 

baru dari RRT. Fihak Amerika 

|! melihat kenjataan, bahwa ti- 

| daklah mungkin "mengadakan 

pembitjaraan2 jang mendalam 

tentang masaalah itu, dengan 

tida ikut sertanja Perantyis, 

jang memikul sepenuhnja be- 

ban peperangan didaerah 19. 

vital di Indochina. Karenanja 

soal itu akan diperbintjangkan 

lagi dalam konperensi 3 Besar 

iang akan membitjarakan la- 

pangan militer. 

Menurut nana a Ne 

ington jang dapa pertjaja, 

Na FTA Cpurehill telah 2 

kali memperbintjangkan ke 

mungkinan diadaKannja Suaru 

pertemuan dengan djenderalisi 

mo Stalin. Pertama kali waktu 

berada di yacht Williamsburg 

pada hari Saptu jl. dan ke-2 

kalinja sewaktu diadakan dja- 

muan makan oleh kedutaan Ing 

gris pada malam Senen, (UP 

AFP).   

  

—— Francis Kardinal Spellman, 

Biskop Besar New-York, pada 

hari Rabu pagi telah berttolak 

ke Hongkong dengan menum- 

pang pesawat terbang.   

      
  

Tjulik Anak2 Di Amerika Dibekuk Polisi 
EORANG ANAK laki2 be- 
umur 14 tahun diketemu- 

kan di Saltlake City (Amerika) 
terikat dengan rantai ditempat 
tidur, dimana ia telah ditahan 
dan disiksa selama 10 minggu 
oleh seorang perampok bank 
Pihak polisi memerdekakan 

& 

  

Ricky Hendricksen dari beleng- 
gu dan rantai jang pandjangnja 
lebih dari satu meter setelah 
menvetahui peristiwa tersebut 
sesudah pemeriksaan intensif 
selama 24 djam atas diri John 
Billett. Ricky berada dalam ,,ke- 
adaan sehat, hal mana sangat 

mengherankan”: tetapi kepada 
polisi diterangkannja bahwa 
Billett telah. memukulnja - de- 
ngan sepatu dan menindjunja 
dimuka dan kepala dalam hari2 
permulaan tahanannja. : 

Ricky telah ditjulik pada 
tanggal 20 Oktober, Ia dengan 

seggra dibawa kembali keru- 
mah orang  tuanja, dimana 
ia disambut dan dipeluk oleh 

ibunja jang. menangis ter-sedu 

sedu. Billett jang hari Senin 
ibl merampok 26.915 dollar pa 

da bank di Downtown dan keti 

ka ditangkap membawa sedjum 

lah 20.000 doflar, berkenaan 
dengan peristiwa ini mengakui 
kepada 'polisi. bahwa ia telah 
mentjulik Ricky dan bahwa ia 
telah memperlakukan dia setja 

ra kedjam (UP), 

  

  
| oleh bisikan iblis, jang selalu 

  
    

Hidup 
IDUP ADALAH 
DJUANGAN, pertaruhan 

antara usaha dan masih, antara 
kesanggupan dan Kemampuan. 

PER- 

  

Hidup bukanlah suatu ,.ha 3 
diah” dari Tuhan hanja seke- Tn 
dar untuk hidup, melainkan hi 23 
dup jang diberikan kepada 
manusia adalah suatu djalan 
utk, menggambarkan kekuasa 
anNja, keagunganNja, Kesangu 
gupanNja dan kemurahanNja 
dalam memberi isi dan arti ke 
pada segala tjiptaanNja. Ma- 
nusia ditjiptaNja, lengkap dgn.. 
segala pantjaindera,  dimulia 
kan dengan otak dan fikiran 
dan dipenuhi dengan segala ke 
butuhan dimana ia akan hi 
dup, seperti tanah dengan sega 
la chasiatnja. Dengan segala 
pemberian dan kelebihan ini, 
manusia hanja mempunjaj satu 
tugas, ialah mendjadikan hjdup 
ini suatu amal perbuatan jang 
njata bagi mendjundjung tinggi. 
diri dan ummat bersama, seba- 
gai ketagwaannja terhadap Tu- 
han. 

Sungguh, hidup adalah per 
djuangan Bukan ringan kewa- 
djiban ummat, bukan sedikit tu 
gus jang harus dilaksanakan, 
dan dalam melaksanakan ses 
mua ini tidaklah ia akan lepas 
Jari segala matjam perdjua 
ngan. Taraf perdjuangan sadja 
lah jang bertingkat2 menurut 
besar-ketjilnja maksud dam tu 
djuan jang hendak kita tempuh. 
Usaha sosial usaha gotong ros 
iong jang semuanja menudju 
kearah tertjapainja perikema. 
nusiaan, adalah baik, adalah 
hal2 jang mendjadi kewadjiban 
ummat terhadap ummat. Ini 
adalah amal, sjarat untuk men 
tjapai kebahagiaan bersama. 

Tetapi disamping amal, Wise 
samping menunggu belas kasi 
han dan pelaksanaan tugas 
Agama terhadap masjarakat, 
maka usaha utk. mentjappyi ke 
luhuran dan. kebahagiaan diri 
pribadi adalah, lebih utama dan 
lebih dihargai ole sjarals se ' 
Sumi dengan firman Tuhan: 
“Berusahalah kamu, Tuhan 
akan melihat usahamy sekali 
an. 

Tegas dan njata. Kita harus 
berusaha, harus berdjuang dji 
ka kita ingin mendapat hasil 
dan mentjapai tudjuan, Kita 
harus mentjutjurkan keringat 
dan memeras otak dam bukan 
untuk tinggal duduk, bertafa- 
kur dan bermohen, sebab kita. 
telah, mengetahui bahwa langit 
itu tidak pernah. menghudjan- 
kan emas. 1 
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Banjak diantara kita jang 
sesungguhnja tidak tahu. apg " 
hidup itu. 

Banjak jang putus asa ka- 
rena tahu kelak toch akan mati 
dan banjak pula jang hidup 
sesuka hati, menuruti hawa 
nafsu dengan seolah-olah tidak 
mau mengingati bahwa alam 
fana ini akan Selesai pula. Ada 
pula jang menjesali , hidup, 
menganggapnja sebagai suatu 
siksaan, gan mengharap lebih 
baik mati sasja. Tapi KSongs 
guhnja bukan'ah hidup "atau 
mati i.u jang menentukan djas 
lan atau arah tudjuan kita. 
Hidup tidak dapat dipermain- ' 
kan dan mati tidak dapat dike- 
djar-kedjar. Semua sudah. ter- 
surat dalam batas2nja. Hidup 
achirnja mati: mati jang menu- 
rut kejakinan Agima adalah 
hanja satu periode, satu adem- 
peuze untuk menjiapkan diri 
memasuki alam penghidupan 
jang lebih sempurna. Kalau 
kita sudah dapat memastikan, 
bahwa hidup achirnja mati dan 
orang kalau telah mati tidak ' | 
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lagi dapat berbuat barang 'se- 
suatu, maka tinggallah satu 
djalan bagi kita untuk mem- : 
pergunakan waktu Hidupnja Se 
sebaik mungkin agar tetap ter- DG 
tinggalkan satu kenang2an jg. 
bermanfaat. 

Sesungguhnja segala gamba- 
ran tentang surga dan neraka 
sudah tampak dalam tjara? hi- 
dup kita sekirang ini. Suatu 
penghidupan jang dipengaruhi 

ingin mentjapai kesenangan di- 
ri sendiri, mendasarkan hiclup- 
nja kepada fanatisme dan me- 
megang teguh tjasra2nja sen- 
diri '/” tidak  memperdulikon 
orang lain, adalah sudah meru- 
pakan neraka. Kekatjouan dan 
ketjemasan pikiran, kebimba- 
ngan dan keragu-raguan selalu 
ada padanja. Lain halnja Ge- 
ngan orang2 j mendasar- 
kan hidupnja“ kepada batas? 
jang telah ditenttikar, orange 
jang defigan pandangan jang 
luas dan tafsiran jang tenang 
mengikuti dlasar2 'petundjuk 
Tahi, orang2 jang tidak mele- 
bih-lebihkan arti dan makna 
ajat2 dan adjaran2 (Agama. 

Orang2 ini akan dipermudah 
dlm djalan hidupnja dan setiap 
geraknja adalah sorga bagi- 
nja. Maka barang siapa jong 
buta dalam alam fana ini akan 
buta pulalah dalam alam baka 
kelak dan akan lebih mendiau- 
hi djalon jang telah ditentu- 
kan! 

Banjak diantara kita jang 
sesungguhnja tidak tahu apa 
hidup itu, Bunarjo. ,   
 



    
   

        

   

  

  

   Hngu makan, pabrik. teka Aa 

h rumah dsb. $$ 

Inilah dia lam : untuk sada 

   

    

     

  

   

   

   

  

     
   

    

   
   

   
   

    

    
   
     

      
   

   
      

      

   

     
       

Mebaanaan 

   — DIAKARIA SURABAIA BANDUNG 

Dikota'kota lain: N. V. BORSUMI 

- —- 

PKN   
Sa Wan abad mba 

'Kabar Kota Ha : 

Kesulitan Perumahan 
“Bagaimana, Djalan Mengatasinja: Walikota 
Adakan Perundingan Dgn Pihak CHTH 

OAL PENGUNGSI Tionghoa kini sudah selesai. Berkat 
s bantuan dan ketjakapan Walikota Semarang para pe- 

ngungsi itu kiri sudah dapat dikeluarkan dari gedung? perkum 
palan Tionghoa jg oleh mereka dipergunakan bertahun - tahun 

mp. Kini munfjul soal baru, 
han ie begitu sulit, jg sampai sekarang belum djuga dapat di- 

atasi, terutama di kota? besar, dimana banjak djawatan2. Ba- 
pegawai? negeri dan djawatan? lain masih terus me- 

Pi pang perumahan utk mereka. Bertambahnja djawatan berar- 
(ak bertambah pegawai dan kota Semarang jg kini su- 
dah padat penduduk, djadi tambah lebih banjak penduduk pu- 

en aa na Nai 
Hotelbond Semarang mempu- 

njai anggauta 36 orang, bilal 
hotel dapat menjediakan 2 ka- 
mar Sean nia ini berarti su- 
dah 72 kamar, dan dengan demi 
kian dapat menolong peruma- 
han pada 72 keluarga. 

Usul ini diterima . baik dan 
hari ini (Kemis) akan dimadju- 
kan pada Walikota. 

Usaha partikelir per- 

lu ditundjang. 

   

“Wai Kota minta 
Ag — Goodwill. 

3 antara 
dengan 

berapa Sa pengurus 
'CHTH dimana hadli, djuga be 
berapa orang pengurus dari ge 
ung2 perkumpulan Park 

Tn Oei Tjong An menerang- 
kan, bahwa kesulitan soal peru- 
mahan akan tetap tinggal sulit, 
bila tidak ada initiatip untuk 
bergerak . mendirikan rumah2 
baru. Dari sebab itu perlu di- 

n Jandjur2kan dan diperkembang- 
kan usaha2 partikulir guna men 
dirikan gedung2 baru dan disam 

ping itu fihak pemerintah pun 

perlu lekas2 bertindak dgn pen- 

— Ndirian2 gedung. Usaha partike- 

“Mir harus distimulir, . sehingga 

orang giat mendirikan gedung2 

(baru. 
.| -Ada jg mengusulkan utk mem 

perbaiki gedung Djiwa Baru di. 

| Sendjojo begitu rupa, sehingga 
Isesuai utk” ditinggali pegawai 
'djawatan. Maksud dibikinnja 

Igedung Djiwa Baru itu adalah 
utk menampung orang2 terjan- 
tar tapi kini negeri membutuh 

      
   

        

3 yan soat ? . itu. 
. — Oleh Watikota na |     

       

    

    

       

   

            

   

   

  

   
   

  

    

  

   

   

  

   
    
    
   

   

      

   

      

    
   

      

   

    
     

   

    

   

| rena mereka itu betwl2 membu 
Tantan bombai Hnggal : jg 5 dana 

| pegawainja, maka sudah sepan- 

tasnja kalau gedung itu diguna- 
kan utk keperluan tsb. Membi- 
tjarakan soal Djiwa Baru, di- 
terangkan lebih djelas, bahwa 

para pengungsi Tionghoa itu 

ternjata tidak tinggal di Djiwa 

Baru, mereka telah dapatkan 

a tempat meneduh di berbagai 

'5€-tempat di kota ini. 
“ Kesalahan fihak 

KUPS. 
: 'Setelah kamp Fu Nu Hui di 
Kranggan “barat dikosongkan 

| dari pengungsi, belakangan te- 
“lah ditempati 

i jg semuanja telah mendapat id- 
zin dari Kantor Urusan Peru- 
mahan Semarang. Fihak Fu Nu 

  
pa an, 

recht pada gedung tsb. 
memprotes keras pada 

|... pradja dan soal itu diakui ada- 
tukar Jah kesalahan dari fihak KUPS. 

akan Ketiga keluarga akan dikeluat- 

. Ga- kan dari gedung tsb. dgn tjara 

bond bagaimana terserah pada fihak 
jg berwadjib. Prinsipieel Wali- 

kota pun setudju dgn dikeluar- 
: Kennja 3 keluarga tsb. 

  

a am: 

  

adi | HARGA pMAsS DI SEMARANG. 
Semarang, 2 Djan. La ab. be Pn 

p Emas No, | Pn aa 

(Bimas No. 3 Rp. 29,50 

Djakarta, 9 Djan, djam 17.00: 

GA KARYA SIKA 

Emas kwal, A 1... Rp, 31,50 

Emas kwal, B ,,...... Rp. 30,50 

PBNU GO aa Kai “Rp, 28,76 
    

jaitu soal peruma-. 

       

  

      

   

TN at un BUATAN PHiLips I 
AI TERANG PENA UAN BNN : 
BINA Bean LISTRIK. JANG ANN 

N.V. HANDELMI). REVIMIY 
MEDAN 

    

   

  

  

oleh 3 keluarga 

kan tempat tinggal utk. para ' 

Ka jg mempunjakan hhistoris-| : 
telah 

Kota- | 

  

    SEMARANG        

        

  

«nah   
DARI KALANGAN 
TIONGHOA. 

Dari CHTH Tjirebon. CHTH 
Semarang menerima - pemberi 
tahuan, bahwa telah diketemu- 
kan sebuah truck H 6259 mo 
tor merk Chevrolet. Truck itu 
telah digarong beberapa hari 
berselang ' didaerah Tjirebon 
dan karena . memakai seri no! 
mor H, maka CHTH Tjirebon 
lalu berhubungan dengan CH 
TH Semarang. Truck tersebut 
kini disita oleh CPM Tjirebon. 
Siapa2 jang merasa kehilangan 
prahoto tersebut boleh datang” 
tanjakan keterangan pada CH 

TH Semarang, Gang Tengah 73 
demikian kita diminta kabar | 
kan. 

Hari ini kita dapat keterang 
an dari fihak CHTH bahwa pa 
gi tadi telah datang di kantor 
CHTH pengurus dari Pengang 
kutan Umum TNF jang mena 
njakan soal tersebut. 

|TRUCK DIGARONG. 

Kita dapat kabar, bahwa 4 truck 
-darj p.u- Hin Joe dikota ini jg muat 
Tokok . mentega, kulit dan beras te 

ilah digarong dekat Tjirebon. Kete- 

“Tangan lebih landjut belum didapat. 
kan 

  

RRI SMG. TG. 10 DJAN, '52 
17.00 Pembukaan, 17.05 Gending2 4 

dolanan, 17.10 Dongengan kanak2: 
17.30 Pengumuman dan warta dae- 
rah, 18.00 Langgam dan” krontjong 
asli K.O. Setia, 18.30 Pengadjian di 
sambung Adzan, 19.00 Tanda waktu 
warta berita, 19.15 Tindjauan tanah 
air, 19.30 Dua sedjoli dikuntjup ma- 
lam, 20.00 Sari warta berita, 20.05 
Siaran pemerintah, 20.30 Mimbar 
Islam oleh Kantor Penerangan Agu- 
-ma, 2045 Lagu2 Gambus, 21.00 Be: 
rita bhs. Djawa “(relay Jogja), 21.15 
Malam Sarasehan, 22.00 Warta he- 
rita terachir, atjara esok hari, 23.00 

Tutup. 
Pi 

TROCADERO 
ELYING STAR 

GLORY dan B.29. 

Dapat beli partij besar dan ketjil pada: 

Toko PLASTIC 
Kranggan Timur 14 Tt 

  

BADMINTON SHUTTLECOCK: 

$ Pa 1 35 didjual 

3 : Ea Bonia on isinja dan 

. kwalitetnja dianggap telah diketahui oleh sipembeli. 
. Bruto untuk netto, loco Gudang djalan Udjung No. 199 

| Surabaja. 
ti, Beaja2 kuli untuk memindahkan dan menimbang karet 
2 tsb-d.l.h masuk dalam tanggungan sipembeli. 

. Pembajaran tunai. $ 

“tertutup, diatas amplop ditandai jang terang ,, Penawaran 
Karet Buleleng ”?, dikirimkan kepada alamat tsb.. diatas 

| dan dapat dimulai pada tanggal pengumuman iklan ini. 
In Penawaran harga harus partij demi partij, harga sekilonja 

dan harus sudah diterima oleh Panitya tsb. selambat-lam- 
batnja tanggal 31 Djanuari 1952 djam 12. 

VI. Keputusan kepada siapa karet itu akan diberikan terletak 

pada 1ena pusat Panitya tsb. di Djakarta. 

Surabaia, 10 “Djanuari 1952 
. PANITYA UNTUK MENJELESAIKAN U 

PEMULIHAN HAK - 
Sambongan no. 39-41 SURABAIA. 

en 
« 

. 

RUSAN 

Djalan 

   

   

  

  

cew mEyajamw 
KETEHATANBADAN 
    

  

      

pra 

Pp FUSAT PENDJUWAL, 

BAN SAN YOK PANG xapasan 216-218-220 TILP 837 U. SURABAIA 
BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH 033Fdan TOKO PD. 

Agen Semarang: 
Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. Ik: 
'Toko Obat NGO HOK TGNG, Gang Pinggir No. 1. 
Toko Obat ENG TAY HO. 
CHERIBON: Rumah obat Thian Tek Tong. 
(PEKALONGAN :-Tjie An Ho, Tay Tjhoen pe Eng Hok Tong 
TEGAL: Thio Seng Ho, Po Seng Tong. 
Tr Toko Liem, Ta tega Tong. 

  

: aa partij 
“bal Sheet dan Crepe, berasal dari kapal jang 

aa yv. ' Pemasukan "penawaran harga datar 2) dengan surat ' 

ne 
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Nah tegas da 

Dikalangan wanita 

gaulan umum tindak 

kesehatannja terpelihara 

dimasak dengan   
  

  

      

  

     

   Sedjak 

ia mendjadi seorang pemuka dik 

n tangkas. Tindakannja men 

ia adalah seorang jang sangat dihargai. 

annja selalu tepat. Tj 

Blue Band jang enak rasanja dan 

sungguh menguatkan badan. 

Hanya. terbikin dari. tumbuh tumbukan 

b8.Si-8- Sos 

a 

  

Inilah dia! 

Wanita-olah-raga! 

    

dalam makanannya 

digunakan BLUE BAND 

alangan olah-raga. 

n sikapnja tenang. 

Dalam per- 

tur dan 

awan hati da 

ara penghidupannja tera 

sebab makanannja baik, 

BLUE BAND memperijepat 

pertumbuhan tubuh jang kuat 

seria menambah semangal 

  

£ BAND 
Dalam kaleng dari "2-1-2 Kilo 

  

  
  

  

  

INI MALAM, D. M.B. : 

Metropole 4.45-7.-9.15 (17. en. | 
Errol”Flynn Ann Sheridan : 

».Edge Of Darkness" 

.Rex" "5.7. —9.—, 113 tah.) 
Job: Lund.. — 5 Corinne, Calvet 

,My Friend Irma Boss West 
ORION::5.—7.—9.—!(17 th.) 
Linda ,Darneli Y “7 Charles” “Boyer 

'sThe 13Th Letter" 
Ini malam premiere BESAR! 

Djagalan 7.00-9.00 417.tah.) 
Sia Mong (Bintang j jg- Tjantik) 
Yeun, 1Cheun-Kung Chio Shia 

NJON JA" 
“(Pakai “TekstiIndonesia) 

Satu film Tiongkok Paling Baru dan 
dapat Succes besar 'dimana - mana, 

Tjeritaan HWA-KIAUW 
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  Pertundjukan: 5.—7.—9.—     Perhatian: Besok Malam 3 

  

  

. y 15 

Pujer Batuk ,,NUMA” 
(sembuhkan dengan tjepat sega- 
la matjam batuk, bagi anak' 
maupun orang dewasa! 
DjuzZa sedia: Obat Asthma, ber- 
matjam Salep, Minjak Ikan, Vi-' 
tamine, d.LI. obat patent. 2 
Terima semua Resep Dokter « 

an YR: dan Nana 
Bina 3 

Apotheek »NUMA"! 
Bodjong 5fa — Tel 1570, Smg. 

Matjem2 Anggur kuat L, Negeri. 
Semua ZWITSAL artikelen, 
Matjem2 Baby-talk L, Negerj. 
Vit. AD t€tes dan capsules, 
Alcool de Menthe, Sioan's. 
Hoffmann.druppels: Norit, 
Scotss emulsion: Vikelp. 
Woods pepermint: Hepabos. 
,Zwitsalletten, Helvapit. 
"Saridon, Multivitamjne. 

Drogiste rij : 
Kr 

  
Timur 21   

  

| 
MA Ta 

rs 

  

Koy Rogers 439 
- Un Tut 

AA ANN PE IL ja 

SELALU SEDIA DG HARGA E. Z. 

,0ON Gs 
FILIAAL: Di Tana (Ambenyan) 249, Semarang. 

  

PARA Aa 

“11 Mau beli/sewa 
| : : RUMAH 

didj-lan BODJONG SEMARANG 
jang berh.laman LUAS, untuk KANTUER 

Penawaran pada sk. ini po. 3/1076 

Ba) Nanas 

Matjem2 sabun wangi. tandpasta. 
Matitm2 Minj. rambut dan Bedak2 

Minj. Kaju putih aseli. 
Bryleream: 'Minj, Rambut Kem'i. 
Matjem2 Essence siroop/kuwe2, 
Vanillie crystal dalem doos. 
Soda Kuwe, Soda Ammon'a, Sumba. 
Perlak baji dan Perlak Kembang. 
Parfums: Eau de Cologne. 
DT 59 104 (wangi): 

Chem. 
Telf. 1419 — Smp 

25 Yo. 

Handel 

Na nga Sega ma 

    Ba bb an 

ee 
Nela    

    

  

  

OP THAT GUN, rs ME, ALL DR 
YOU ITS THE / RISHT, ROGERS/ 

SHERIFF 4 1 THAT EVENS 
ME WITH WALLABY 

PRA ( KARNSI HE» 
ENG | GEOAN-N-N F 

— Lepaskan sendjatamu ita 

  

  

HEIS DYIN', ROYF 
AA ED BY A 

FLYIN! THING 2... 
JUST LIKE JANEIS 
PAW WAS KILLEP 

AND WILLIE WAS 
HURT !—& 

     

     

    

" HEIS HURT/ p0c? MILLIE 
OVER, HER d 

i Sae 

  
   ha Sheriff tuke-lukal Dokter 

WALLABY MUST HAYE 
HIT HIM! THAT'S WHY TH! 
PARE SHOT WALLABYS . 

   
— Sheriff agaknja tak dapat ditolong lagi, Ben fa telah kena ba 

1. presis seperti apa jg membunuh ajah Jane 

SHOT HIM, NOTHIN/ 
.HE KILLED HIM/ 

50 THIS IS OUR 
MYSTERIOUS 
MISSILE?/ A 5 
BOOMERANG? |   

  

kamu... o, kirarja  Sheriff-kah Stitch!! Willie!! Kemarilah! rang jang menjambar. 
Tn? » Kita datang, Roy! dan telah melukai Willie tempo hari, 

— Ja, Rogers. Ini adalah '— Wallaby-lah jang Nana telah melukai dia. Dan itulah se- 
balasanku terhadap Wallaby babnja Sheriff telah menembak Wallaby Karns. 
Karns! Ia... aduh! (Sheriff re- — Menembak, ja! Boleh dikatakan djuga Sheriff telah membunuh 

bah ta'berdaja J 

Boemezang!! 

Wallaby, Nah, sekarang tahulah kita barang apa jang 
berkali-kali telah menjebabkan kematian itu, 

selama ini 
Lihatlah barang itu, 

  

SMBERITAHUA AN. DAN PERNJATAAN 
TERIMA KASIH 

TA patang ke Rochmatullah, pada tgg. 8 Januari 1952, 
nOrogo dalam usia 84 tahun . 

TJYJITROKOESOEMO 
Patih Fensioen Ponorogo. 

Kepada sekalian Sdr.2 jang telah menaruh perhatian, dan 
memberi sumbang gan baik jang berupa tenaga maupun 
Akiran lan benda “kami mengutjapkan terima kasih banjak. 

  

Ponorogo. 8 Januari 1952. 

Nj. Tjitrokoesoemo —, Ponorogo 
Kel. Irawan Atmod jokoesoemo — Bandung 

Seetarjo Djojokoesoemo — Madiun 
|. Dr. Saleh Mangoendiningrat — Solo 
,»  Soemadi — Bandung 

Dr. Kedijat — Jogjakarta 
Soejoro — Bandung 

». Dr. Soerjatin — Semarang 
ea Tjitrokoesoemo — W ashingtom 

      

    

sama CITY CONCERN CINEMAS sm 1 

LUX isi Malom Premiere “(17 tabur) GRAND 
5-7 9.x- ROBERI RUSSEN'S 5.15-7.15-9.15 
Maker of last year'3s Academy / ward Winciag ,.Mll the Kings Man" 
dgn: Mel P&ExRE2 — Miro SLAVA — Anthony GUINN 

sIHE BRAVE BULLS" 
  

Menarik —  Heibat dan “Ienggemparkan 

INDRA 5.—7.—9.— lai Malim DO. M. B, lu. 13tahun) 
EPISODE KE. (TAMAT 
COLUMBIA SUPER .SERIAL 

,Atommsn ve:sus Superman" 
LBsIH HBI3AT LEB'H GBMPARI 

ROYAL 5. —7.-9,— 'pi Malam DO. M.B. fu. 17 tah. 
Nibnra P Ramlee Rokiah D, Harris 

JPenz 'hidupans 
Setau fila Iscimewa jarg. mergi semparkan | 

— 

— — 

& 

Roxy 7.—9— INI MALAM benghabisan (13 tahun) 

Miss Li Li Hwa dalam sih Chih Mei” 

Besok Malam :» Chang Ching Ing Lieh T'uan' 
7-—9.— Miss Li LiHwa dlm. $ 
  

  

Be Ta | One LAN BARU BUKA 

Aap —ma| Toko MAYA-DEWI 
Asa MU ba OA Nenongan 3 — Solo 

BAT, Sedia Speciaal untuk TAHUN 
| BARU: 
' Sevan-neyan - Shshtung linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Shafkskin 
Imitasi wool dan 1000p, wool 
d.LI. matjam2. Harga melawan! 

  

Teks Indonesia @
 

    

    

  

    

         

     

  

     

    

YA 20th Century-Fox Picture with 

| TYRONE LORETTA 

POWER - YOUNG 
ANNABELLA 
J. EDWARD BROMBERG 
JOSEPH SCHILDKRAUT || 
HENRY STEPHENSONJ| 
SIDNEY BLACKMER| 
SIG RUMANN 
MAURICE MOSCOVICH 
NIGEL,8RuUcEl 
MILES MANDER 
GEORGE zucco! 

2 DARRYL F 2ANUCK 
h Charge et Prewu 

L 

: 2213 tam CE 0600 
Ratna        aah ae 

  

   


