
     
  

    

  

Presiden Truman 

jang sebagaimana diketahui   (kiri) nampak sedang menjambut "ke- datangan tamunja, P.M. Winston 

bang Washington pada tgl. 5 Djanuari jbl, 

  
Churchill dari Ingggis, 

Razzia 
Di Solo .. 

H. Adnan —H Mufti Di- 
ambil Utk Diminta Beri 

Keterangan 
p EMBANTU KITA DI S0- 

LO mengawatkan, bahwa 
kemaren pagi djam 06,00 oleh 

(fihak angka'an perang telah 
| dilakukan pembersihan di kam- 
pung Kauman Solo Beberapa 
penduduk dan pemuda telah di- 
ambil utk didengar keterangan- 
nja, antara lain ialah Kjai Ha- 
dji Adzan, angguta parlemen 
Gan ketua Mahkamah Islam 
Tinggi Surakarta dan H, Mufti 

    telah tiba dilapangan fer- 

  

Telah Dimulai 
Pe rundingan Dgn Belanda . Di den 
Haag: Belanda, Bentuk. Paniiya: Untuk 
Peladjari. Massalah2' Mengenai Pems- 
i batalan:Uni,Dan Soal Irian 

| AD MENGABARKAN dari Den Haag bhw telah diumum- 
1 kan dgn resmi, bhw pada hari Djunat dikementerian LN, 
Belanda diadakan suatu pertem uan 
kefjil sebagai pertemuan jg. 
gasi Supomo dan Pp Ta 

singkat dalam kaangan 
pertama antara anggota? uele 
gara rar Blom dan Gogizen dan 

anggota? dari pihak Belanda jang akan ambil bagian dalam 
perundingan? j jang akan datang. 

g Pada hari Senen sekretaris2 
. ntgara Blom ,.dan Goetzen de 

tebrug di Den Haag, akan me 
njelenggarakan suatu djamuan 
bagi anggauta2 dan penasehat2 
kedua delegasi, untuk mana te 
lah diundang djuga anggauta2 
pemerintah dan parlemen” Di 
harapkan bahwa pada awal 
minggu depan. perundingan2 
akon mulai berdjalan. 

Delegasi Belanda. 
Sementara itu pada hari Dju 

mahat di Den Haag dengan res 
mi telah diumumkan sbb.: 

Perdana menteri Belanda te- 
lah membentuk panitya interde 
partemental, jang bertugas ber 
sama derigan misi Supomo me 
njelidiki, apakah untuk meng- 
ganti UNI dapat diketemukan 
suatu dasar baru bagi perhu- 
bungan antara Indonesia dan 
Nederland, jang dapat diterima 
oleh kedua negara tersebut. 

Panitya tersebut djuga ber- 

tugas untuk membitjarakon 
masalah Irian. Pemimpin pani 

tya tersebut dipegang oleh mr. 
N.S. Blom dan sekretaris nega 

ra L. Goetzen, 

Sebagai anggota2 panitya tersebut 
telah ditunda kk: mr. C.W.L, Fock, 
sekretaris djendral kementerian uru 
san umum, dr. PJLA. Idenburg, pe. 
nasehat dalam dinas umum untuk 
Urusan UDi, mr, GE. Bafon van It: 
tersum, kepala direksi Asia Timur 
Gan kementerian luar negeri, mr. F. 
van Meerwijk, wakil tersaurir djen. 
deral dari kementerjan keuangan, 
kolonel dari staf djenderai C.J. Vaik 
dan J, de Waard, kepala bagian In. 
donesia dari direktorat djenderai 
untuk hubungan ekonomi luar ne- 

geri dari kementerjan perekonom an. 
Selandjutnja telah dibantukan sem. 
bilan belas penasehat kepada pani. 
tya, Sebagai sekretaris telah ditun 
djuk drs, Aberson dari kementerjan 
luar negerj dan ynr. BG. Smulders 
darj kementerian urusan Uni dan 
daerah di seMerang laut. 

Agence France Presse. lebih lan 
djut mengabarkan  da'j Den Haag, 
bahwa pertemuan resmi ig pertama 
dari delegasi2 Indonesia dan Belanda 
untuk membitjarakan penindjauan 
kembali hubungan Unj dan masalah 
Irian telah d'adakan pada Diuma 
hat siang di Den Haag 

Dalam pertemuan ini telah dite- 
tapkan atiara untuk membitjaraan2 
ig akan datang demikian se. 
landfjutnja. 

“ : 

Akui? 
Farouk Sbg'i Radja 

Mesir —Sudan 
ARIAN DLM bahasa Pe- 

" rantjis di Kgiro, ,,Le Jour- 
Lal du Egypt” hari Djum'at be- 
ri akan, bahwa sebuah laporan 
ig menaschatkan pemeriatah 
Amerika Serikat supaja akui 
Farouk sebagai radja Mesir 
dan Sudan telah dikirim ke 
Washington oleh duta besar 
Amerika di Kairo, 
Caffery, Menuru' 
laporan itu Caffery itu selarg 
djutnja menjokong saran? Me- 
sir utk adakan mebiseit di Su- 
dan. (Antara-AFP.) 

harian tsb. 

» 

  

bertempat di Hotel Wit | 

  

  
  

# 2 Documen2 
s na HA - san aa dg ita 

Sofjan 
Djatuh jKetangan Kita- 

Komunike Div. 
Diponegoro 

ETELAH kita adakan ser- 
buan ke sarang gerombo- 

lan pemberontak di Barat Ma- 
gelang jang didjalankan oleh 
Br. 403 dengan didahului bebe 
rapa tembakan kanon, maka ke 
marin tgl. 11-1-52 siang hari 
telah melarikan diri lagi ke 
arah Utara dan meninggalkan 
beberapa putjuk sendjata, dian 
taranja terdapat satu piat (an- 
ti tank), beberapa ransel dan 
peluru dan documonten. 

  

Djam 20.00 didesa sebeiah U 

tara Magelang mereka ..minta 
makan kepatds penduduk dgn. 
antjaman. Perly diterangkan 
pula, bahwa beberapa orang ka 
ki tangan gerombolan pembe- 
rontak didaerah jang mereka 
tinggalkan ini telah dapat kita 
tangkapi dan tiap2 mereka me 

ninggalkan sesuatu daerah se 

ringkali mereka memaksa ke- 
pada penduduk terutama pemu 
da2nja untuk gibawa lari. 

Malaya- 

anggauta pengurus Sarekat. Da- 
gang Islam Indonesia, 

Sampai kemaren sore mere- 
ka belum dilepaskan kembali. 
Dalam pada itu djuga pada ha 

ri Kemis jang lalu telah diam- 
bil o'eh fihak jang beffvadjib 
untuk d'dengar keterangannja 
beberapa orang dari Keprabon 
Solo. Siapa? jang diambil da- 
lam razzia tersebut belum di- 
ketahui dengan pasti. 

EDGAR FAURE DIMINTA 
BENTUK KABINET BARU 
PERANTIS. 

Kdgar Faure, menteri keha- 
kiman dim kabinet Pleven, jg. 
telah mengundurkan diri pada 
malaw Selasa, jL, telah mene- 
rima baik. . pada... hari Djumat 
perrnistaan presiden Perantjis, 
Vincent Auriol, 

ding dgn pimpinan partai2 utk 
menijoba mengachiri krisis, jg. 
sudah berlangsung 4 hari ini. 
Faure, seeracg radikal sosialis, 
menerangkan bahwa pada hari 

Senen j.a.d. dia akan memberi 
kepastian kepada pres. Aurisl 
.apakah dia akan berusaha mem 
| bentuk kabinet baru Peraitjis. 

MATI KENS ALIRAN 
LISTRIK 

Baru? ini tuan Sudarmadi, 
komandan polisi di Kentjong 
Djember teah meninggal dunia 
karena kena aliran listerik wak 
tu ia sedang memasarg antene 

radionja, Djenazahnja diang- 
kvut kekeluarganja di Banjuwa- 
ngi. 

PERTEMPURAN DI INDO 
TJINA. 

Dari Tonkin diterima kabar, 
bahwa Vietminh - berkali-kali 
mengadakan penjerangan jang 
“sengit atas Binh jang letaknja 
tudjuh puluh lima . kilometer 
sebelah Barat daja Hanoi. Ten- 
tara Perantjis mengumumkan 
bahwa mereka telah berhasil 
menghalaukan beberapa penje- 
rangan ing tak teratur. 

K'mantan 

  

  
#Akan Dipertahankan, Inggeris: Katas 

b 
OMISARIS DJENDERAL 

Mc “Donald 
Inggris utk Asia Tenggara, Sir 

Malcolm MacDonald, pada hari Kemis menerangkan dida- 
lam pidato radionja, bahwa Inggris telah siap dgn sendjatanja 
utk ,,mempertaha::kan Malaya dan Borneo bagian Inggris dgn 

baik”, djika sekiranja hal ini tornjata perlu. ,,Dengan djudjur 

kami akan membagikan pertanggungan djawab kami jg barjak 
ita dgn tuan2, sehingga tiba saatnja Malaya sanggup reeme- 
gang kendali pemerintahan”, demikian Sir Malcolm. 

Ia sekali lagi memperingat- 

kan bahwa oleh Inggeris sung 

guh2 dimaksudkan akan mem- 
berikan pemerintahan sendiri 
kepac, Malsya. Komisaris djen 

deral itu sekendjutnja menun- 
djukkan, bahwa mas h harus di 

tunggu beberapa lama lagi ba 

Tulah tiba. waktunja bangsa 
Malaya dapat kerdiri sendiri. 
“Akan tetapi ach'rnja bangsa 

Malaya akan mendapat peme- 
rintahan sendiri” demikian ke- 

Simpulan Sr Malcolm, jang se 
landjutnja menjatakan kepu- 
asannijs atas kepertjajaan js. 
Semakin mendjadi besar dianta 

Ya pelhagai masjarakat di Ma- 
laya. 
Mensenai pkerhubung 

ra 'masjarakat2? M 
Tionghoa di Mala 
mengatakan, bahwa 

anta 

dan 
leoilm 

n be- 
'ongan 

    

  

an 

Ya 

        

  

iberapa. hal ketakutan : ? 
Nan penduduk ' Ma'aya terhasan 

orang2. Tiohghoa memnarg Dus 
kan tidak beralasan. 

“Tidak bisa disangkai. bahwa 
jang golongan? g tertentu dari 

pada - masjarakat” Tionghoa “- 

Ex 

teristimewa pula mereka iang 
baru sadja datang — sama se- 
kali tidak menjukai Malaya”, 
kata Sir Malcoim MacDona'd 
jang kemudian menjatakan, bah 
wa bantuan dari pihak pendu- 
duk Tionghoa itu diperlukan un 
tuk mengalahkan komunisme 
clmasa depan. Didalam hal ini 
jang terutama terasa. ajalah 
kurangnja kavm sukarela bang 
sa Tionghca jg mengadjukan 
Giri bagi kepo'isian, sehingga 
kerdjasama. jang rapat dengan 
magjarakat Tionghoa tidak da- 
pat diadakan. (Reuter) 

$ ATUAN? VIETMINH jang 
1 seluruhnja berajum ah 5 
Givisi kini sedang memusatkan 

diri untuk mengadakan ,,sara- 

ngan iang luar biasa.hebatnja” 

terhadap pos-depan Perantjis 
Hoa-Binh, hampir 75 kilcme'er   sebelah barat-daja kota Hanoi, 
dem'kian kominike tentara Uni 
Perantjis pada hari Djum'at, 

  

Barat Rebut Inis 
atip Perdamaian 

PBB Setudjui /Rentjana: Barat (Untuk 
“'“ PenghitunganiDan: Pengurangan 

1 

  

Sendjata 
Indonesia Setem Blanco, 

ALAM SIDANG LENGKAPNJA pada hari Djumv'ati ke- 
maren, Sidang Umum PBB telah menerima baik rentjana 

Barat mengenai soal persendjafaan dgn perbandingan suara 
“2 lawan 5 dan 7 blanko. Ini berarti, bahwa PBB telah membex 
ikan persetudjuamnja jg terachir terhadap program Barat jg 
menghendaki dibitjarakannja soal penghitungan dan pengura- 
ngan sendjata oleh suatu komisi pengurangan persendjataan 
baru jg terdiri dari 12 negara. : 

Sebelum ini program Barat 
tersebut telah disetudjui de- 
ngan suara terbanjak oleh Pa- 
n.tya Politik PBB. Lima nega- 
ra jang menentang program 

tersebut adalah negara2 blok 
Sovjet. Penolakan mereka itu di 
dasarkan kepada alasan, bah- 
wa menurut program Barat 
tersebut pekerdjaan komisi pe 
ngurangan persendjataan jang 
baru'itu adalah didasarkan ke 
pada Rentjjana Baruch menge 
nai pengawasan atom, Meski: 
pun demikian Rusia telah men 
djandjikan &kan duduk Serta 
dalam komisi 12 negara itu, jg 
akan memulai pekerdjaannja 
dalam waktu 30 hari jang akan 
datang. Negara2 jang membe- 
rikan suara blanko jalah In- 
dia, Pakistan, INDONESIA Ya 
man, Mesir Birma dan Argen- 
tina. , 

Amandemen Tjekoslo- 
wakia ditolak. 

Keputusan ini menurut kala 
ngan “Barat merupakan kli 
maks dari pada perdjuangan me 
gara2 Barat di PBB untuk me 
rebut inisiatif perdamaian, jg. 
ditahun? jang lalu senantiasa 
dimonopoli oleh Russia. Usaha 
terachir dari blok Sovjet untuk 
menggagalkan program Barat   

“amandemen Tiekoslowakia 
. menghendak:. 

supaja berun- |. 

ini telah ,agal pula, karena 

dibitjarakannja 
djuga rentjana Sovjet. -menge- 
nd soal persendjataan dit 
dengan perbandingan suara Jl 
lawan.6 dan 8S-blanko. — 

Jang mendjadi pokok | 

Sepertisd'ketahui, Rentjana 
Baruch itu menghendaki diada 
kannja  penilikan bebas atas 
persediaan dan pembuatan sen 
djata2 atom sebagai langkah 
pendahuluan kearah pengawa- 
san internasional. Pihak Sovjet 
dalam pada itu pertamag meng 
hendaki diadakannja larangan 

rat atas bom atom. 
Dengan tetap. terdapatnja 

pertentangan paham ini kala- 
ngan2 PBB berpendapat, bah- 
Wa kesediaan Sovjet utk ikut 
serta dalam komisi pengurang 
an persendjataan 12 negara itu 
belum tentu akan menudju ke 
arah tertjapainja pengurangan 
persendjataan jg memuaskan. 

V. ishinsky akan adju- 
kan usul2 baru. 

Dalam sidang Djum'at sore 
menteri luar negeri Sovjet Uni, 
Andrei Vishinsky, menerang- 
kan pula kepads Sidang Umum 
PBB, bahwa is akan mengadju 
kan usul2 baru kepata Pani- 
tya Politik sebagai usaha un- 
tuk mentjegah petjahrja 
rang baru, memperkuat perda 
maian dan memperteguh per- 
saudaraan d'antara bangsa2. 

Ia menambahkan bhw. usul2 
nja jang baru itu akan diadju 
kannja dalam sidang pada hari 

     
Harian Umum — Anggauta 5. P. 

peroleh 

jang segera dan tiada bersja- | 

pe. 

  

s, 
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IS aRice God- 
Ka - 

Lis .dess" 
“8 

  
MIENEN LUAR NEGERI 

Menurut pengumuman ke- 
-menterian luar negeri Amerika Tag 

"pembesar itu telah mem 
“kemadjuan banjak” 

dengan tiada mentjapai “putu- 
San2 jang tegas dan tjepat'. Da 
Jam pertemuan terachir anta- 
rg Acheson dan Eden hadlir pu 
la penasehat kementerian luar 
negeri Amerika untuk perdjan 
djian perdamaian Djepang, 
John Foster Dulles. 

Iran. 
Sebelumnja itu kedua mente 

ri luar negeri tersebut telah 
membitjarakan krisis minjak 
Iran dan persengketaan Ingge 
ris dengan Mesir. Mereka mem 
bitjarakan pula rentjana2 un- 
tuk mentjoba mengatasi djaian 
buntu jang lama dengan So- 
vjet UNI mengenai sjarat2 per 
djandjian perdamaian Austria. 
Menurut sumber2 tidak resmi 
Amerika, Calam pembitjaraan2 
nja mengenai Timur “Tengah 
Eden kabarnja telah menegas- 
ikan kesediaannja untuk berun 
ding dengan perdana menteri 
Iran Mohammag Mossadeg un 
tukmengusahakan suatu penje- 
lesaian tiengenai sengketa mi- 
njak Iran. : 

Mesir. 
Selain itu menteri luar negeri 

Eden kabarnja dgn tiada lang- 
sung telah menolak saran Ame- 
rika supaja Inggris berusaha 
mengadakan periamatan dgn. 
Mesir dgn djalan mengakui Fa- 

Amerik 

  

rouk sebagai Radja Sudan. Se- 
bagai gantinja pemerintah Me- 
sir.diharap akan melepaskan op 
posisi-nja terhadap usul ovem- 
bentukan komando pertahanan 
Timur Tengah jg diadjuken 
oleh 4 negara (Amerika, Ing- 
gris, Perantjis dan Turki) Ada 
pun alasan2 Eden utk menolak 
usul ini katanja ialah dJidasar- 
kan kepada djandji2 Inggris 

Saptu ini. (Antra—UP). 

Gagal 
Komentar Pravda" Me- 
'naenai Perundingan 
Truman—Churcbill “ 

    
ARIAN PARTAI Komu- 5 e : nis ,,Pravda” pada hari bahwa rakjat Sudanlah jg akan 

Djum'a'| menjataka: bahwa | Memutuskan hari kemudian me- 
surat2 kabar dan kamtor? beri- reka sendiri. 

ta Amerika terpaksa harus me- 
ngakui bahwa  pembitjaraan?2 : 
antara Truman dan Churchill , dan Djepang 
baru? ini sesungguhrja telah, Sementara itu menurut bebe- 
herachir dgn kegagalan. Per-, rapa harian di Washington Ame 
njataan Pravida itu jg disiarkan | Yika Serikat kabarnja telah me- 
oleh kamtorberita Tass selan- | N£usulkan kepada Inggris Supas- djutnja mengatakan kedua pem | ja pemerintah Tiongkok Nasio- 
besar ifa tidak berhasil mentja- ' 
pai sesuatu persetudjuan :renge 

  Tiongkok Nasionalis 

batas mengambil bagian dalarn 
penanda tanganan perdjandjian     nai segala masalah jg mereka erdama'an Djepane. 

bitjarakan. (Antara-Reuter). 2 an Dikatakannja bahwa Armeri- 

  

3 Div. Vietminh Akan Serang 
Pada hari Rebo jang lalu se- 
rahgan2 hepba:s terhaadp kubu? 
pertahanan cari pcs jang terke 
pun” itu dipukui mundur dgn 
tembakan2 meriam mortir dan 
serangan2 pembalasan oleh px 

sukan2 djalan kaki Perantjis, 

nang pada garis pertempuran 
Hoa Binh jang 25 km pan- 
djangnja ketika pesawat2 pem- 

| bom-pemburu menghudjani me 
riam2 penangkis serangan uda 
ra dan kubu2 pasukan Viet- 
minh. Pihak Perantj's selama 
gerakan2 tersebut kehilangan 
sebuah pesawat terbang, Pasu- 
kan2 dari ketiga divisi jang ki 

Diberitahukan, bahwa 'pasu- 

kcom2 Vietminh tinggal agak te 

    
   

i 
baba aa 

DNAN Wetan, 3 

30 

  

nalis diperkenankan setjara ter! 

  

    
Dalam suatu pesta di Royal Albert Hall London, oleh se- 
orang gadis Timor telah dipertundjukkan satu tarian asli 
Timor jang kemudian sangat dikagumi oleh para hadlirin. 
Tarian itu ialah tarian ,,Rice Goddess” atau Dewi Padi. 
Pesta ini telah diselenggarakan oleh ,,English Folk Dance 

and Song Society”. 

Acheson-Eden 
Amerika. Budjuk Inggeris Supaia' Akui 

Farouk Sbg Radja Mesir-Sudan 
Eden Menolak Karena Sudah Djandji Bahwa Sudan 
Harus Pilih Nasib Sendiri Dgn Djalan Plebisit. 

Inggris Anthony Eden pada ha- 
ri Kemis jl. telah mengachiri perundingan2nja selama dua 

hari dgn menteri luar negeri Amerika Dean Adheson guna mew 
bitjarakan detail2 dari beberapa masalah jg diperbintjangkan 
dim pertemuan antara Truman dan Churchill baru? ini. 

ka Serikat telah minta kerdja- 

“ha untuk memperbolehkan djen 
Geralissimo- Chiang Kai Shek 
menanda-tangani perdjandjian, 
tetapi hanja untuk Formosa dan 
pulau2 lainnja jang sungguh2 
berada dibawah pengawasannja. 

Harian2 itu menjatakan bhw 
sekalipun Inggris tidak begitu 
gembira dengan 'usif Amerika 
itu namun sangat boleh djadi 
Inggris akan menjetudjuinja ka 
rena ia mengakui bahwa Ameri 
ka Serikat mempunjai tang- 
gungdjawab militer dan ekono- 
mi iang lebih besar terhadap 
Djepang daripada Inggris. 

(Antara—Reuter) 

rjerang. 

HenriBonnet: 
Ada Pemusatan2 Pasu- 

kan RRT Ditapal - 
Batas Indo—Tjina 

D UTABESAR PERANTIIS 
di Amerika Serikat, Henri 

Bonnet, pada hari Kemis menja 
takan dimuka ,,/Cverseas Press 
Club of America”, bahwa tanda 
tanda jg menggelisahkan telah 
terdapat, bahwa RRT akan we- 
lakukan serargan setjara besar 
besaran terhadap Indo-Tjina. 

Tanda2nja, ada demik'an 
Bonnet, bahwa pasukan? Tiong 
hoa dipusatkan Csepandjang 
perbatasan Indo Tjina, dan apa 
bila serangan jang dichawatir- 
kan itu terdjadi maka Peran- 
tjis akan meminta bantuan PB 
B, dan dunis akan menghada- 
pi Suatu “masalah Korea” jang 
baru. Bonnet menjatakan, bah 
wa tidaklah mungkin untuk me 
ngetahui maksud2 Tiongkok jg 
sebenarnja, akan tetapi petun- 
cLuk2 jang ada pada kami itu, 
tdaklah terlalu menggembira- 
kan”. (UP). 

Hoa Binh 
ni Sedang dikonsentrir, sampai 
sekian djauh hampir belum di 

| pergunakan dalam pertempu- 
|ran2 untuk merebut “daerah- 
kantong” dekat Hoa Binh, di- 
pinggir sebelah barat darj dae 
rah penjerangan didelta Ton- 
kin. Pertempuran? ini kini su- 
dah berlangsung sebulan lama 
nja, (Reuter). 

  

h 1 kan suatu penjelesaiar. 

Sama Inggris dalam suatw usa- f 

  
»5l 2 Utk Lawan Stalin 

Wedemeyer 'Menghasut Supaia 
Amerika' Memberi Bantuan Bagi 
Anasir2 Jg''Mau: Menggulingkan 

Russia 
EKAS PANGLIMA angkatan udara Amerika di Tiongkok, 
djenderal Albert Wedemeyer, 

menerangkan, bahwa ,,setiap orang Amerika jg sehat” tidak 
akan menjukai perwtainan politik, dimana kepada Rusia harus 
diberikan kesempatan utk memilih tempat dan waktu guna me- 

  

Penting Hari Ini: Produksi Pesawat2 Jet Rusia Di: 
balik Tabir Besi — Perundingan Dgn Belanda Dimu 

lai — Balapan Mendaki Puntjak Himalaja — Di" 
mana Letak Istana Ratu Sheba — Document2 Sof- 

jan Djatuh Ketangan Kita DU. 

a Merasa Segan 
Pasukan2 Amerika Untuk Mengirim : € 

:Ke Indo-Tjina Seandainja Terdjadi 
Serbuan RRT un 

ARA PEMBESAR militer dan diplomatik Amerika in 

nentang tiap ikatan untuk mengirim serdadu? 
ke Indo China andaikata terdjadi penjerbuan oleh 
RRT, demikian menurut sumber? jang mengetahui di Wash- 
ingon pada hari Djum'at. Pendirian Amerika itu diumumkan 
pada waktu kepala? staf militer Amerika, Inggris dan Peran 
tjis memu'ai konperenni rahasia mereka digedung kemente 
rian pertahanan Amerika untuk membitjarakan keadaan 
ter jang berbahaja dj Asia Tenggara 

Dalam konperensi strategi . | 
Perundingan | tinggi itu Amerika Serikat di 

8 ' wakili oleh ketua gabungan ke 

Dgn Djepang pala2 staf djenderal Omar 
Bradleyy Inggeris oleh pepala 

Ditunda Sementara: | staf tentara keradjaan, marmer 
Delegasi Indonesia 
Akan Peladjari Dulu 

'kal William Slim, dan Peran- 
tjs oleh djendsral Alphonse 

Kontra-Usul Djepang 
U NTUK kedua harinja ber- 

Juin. Australia New Zealand 
dan Canada mengirimkan. pe: 

turut2 ini perundingan? 
mengenaj penggantian ke 

nindjau2. Tan 

Dikabarkan bahwa djenderal 

rugian perang antara Indonesia 
dar: Djepang pada hari Djumat 
telah ditunda lagi utk memberi 
lebih banjak waktu kepada de- 
legasi Indonesia guna mempela- 
djari usul kompromi Djepang 
jg oleh perrerintah di Tokio di 
djadikan dasar utk mendapat- 

lagi seruannja untuk mendapat 
djandji2 akan adanja interven 

lakukan offens'f setjara besar2 
an terhadap Indo China, Tetapi 
menurut tanda2 sedikit sekali 
kemungkinannja bahwa 'pemim 
p'n2 mifter Amerika maupun 
pemimpin2 militer Inggris akan 
menjetudjui rentjana demik'an 
itu. 

Atas permintaan ketua de!e- 
gasi Indonesia Ir. Djuanda, ke 
tua delegasi Djepang Eiji Waji- 
ma pada Djum'at pagi tinggal 
lebih dua: djam lamanja dige- 
dung Perwakilan Ihdonesia gu- 
na memberi pendjelasan menge 
nai usul kompromi Djepang, 
dan sore harinja dia kembali .a 
gi. Pada waktu ini tidak tam 
pak tanda2 jang tegas apakah 
delegasi Indonesia akan berse- 
dia membuka kembali pembitja 
raan2 mengenai usul baru itu 
pada hari Sabtu ini. Menurut 
sumber2 Djepang jang dapat di 
pertjaja ,.kesulitan2 kini makin 
bertambah dan ketua delegasi 
Djepang Wajima berusaha mem 
beri pendjelasan mengenai usul 
rja”. (Antara-UP) 

Mediasi Arab 
Dim Pertengksran Ing- 

gris—Mesir? 
ADJA. IBN SAUD dari 

AS, Arah Saudi telah menga. 
dakan hubungas: dengan Lon- 
don dan Washington mengemai 
penjelesaian jang segera dari 
sengketa Inggeris—Mesir, demi 
ktan pada hari Kemis diterang 
kan oleh sumber jang lajak me 
ngetahui di Kairo, Sumber ini se 
landjutnja menjatakan, bahwa 
hasil daripada usaha2 jang te- 
lah dilakukan Arab Saudi ini, 
dengan tulisan telah diberitahu 
kan kepada radja Farouk dan 
perdana-menteri Nahas Pasha 
dari Mesir. Hasil? ini kini se- 
dang dipeladjari oleh pemerin- 
tah Mesir. (AFP). z 

Tudjuan konperensi siasat 
itu jalah untuk mentjari djalan 
guna memperkyat keamanan 

militer negara2 Sekutu di Asia 
Tenggara untuk menghadapi se 
tiap kemungkinan agressi 

rintah2 Indo China dan Birma, 
telah banjak mengalami gang- 
guan dari gerakan2 gerilja 'Ko 
munis' dan pada minggu2 bela 
kangan.ini pasukan2 RRT ka- 
barnja sedang dipusatkan dlise 
pandjang perbatasan Indo Chi 
na. 

Walaupun para pembesar mi 
liter Amerika insjaf akan Ke- 
mungkinap terdjadinja. Suatu 

China, namun mereka kabarnja 

kemungkinan bahwa, pasifkan2 
Amerika akan dikirim ke pepe 
rangan? "seteinpat” lagi Seba- 
gai perang di Korea. Pembesar 
pembesar tersebut djuga mera 
sa bahwa pasukan2 bersendja- 

selama perang Korea masih ber 
langsung. 

Kemungkinan jang masih 
terbuka jalah bahwa Anggara 
Serikat dapat bila peflu mMen- 
djandjikan satuan2 angkatan 
udara dan angkatan lautnja un 
tuk membantu pasukan2 Peran 
tj.s untuk memukul mundur pe 
njerbuan RRT. Menurut warta- 
wan UP baik pemimpin2 militer 
Amerika maupun: pemimpn2 
militer Inggeris rupa2nja tidak 
Chawatir tentang kemungkinan 
adanja penjerbuan RRT terha 
dap Indo China, karena menu- 
rut pendapat mereka penjerbu 
an RRT terhadap Asie” Tengga 
ra lebih banjak kemungkinan- 
nja dilakukan terhadap Birma, 
Dikemukakannja bahwa Birma 
kini berada dalam kekatjauan 
politik dan negeri itu djelas 
bukanlah sahabat RRT. 

(Antara—YP), 

  
pada 'hari Kemis malam 

Bekas djenderal tersebut me 
nguSulkan, supaja pemerintah ' 
memberikan sendjata kepada 
para pedjuang gerilja dinegara ' 
negara dibelakang Tirci Besi, 

Alphonse Juin dalam konperen — 
si itu bermaksud mengulangi 

si bersendjata Amerika dan Ing 
geris, djika pasukan2 RRT me 

Tudjuan konperensi., , 

ko- « 
munis dikemudian hari. Peme- 

penjerbuarr RT terhacap Indo” 

Sudah “merasa takut” terhadap " 

ta Amerika tetap akan terbatas - 

dan mengandjur?2kan mereka 
supaja melakukan pemberonta- 

kan terhadap "para. penindas 
komunis”, 

Menurut Wedemeyer, maka 
bahaja petjahnja perang dunia 
jang ketiga itu hanja dapat di 
elakkan dengan mendjalankan 
politik jang demikian agressif- 
nja, sehingga “Stalin terantjam 
dari dalam negerinja sendiri jg   
achirnja akan membatalkan ni 
atnja jang djahanam itu”...... 

Achirnja Wedemeyer menja 
takan, bahwa dengan memper 
gunakan 'pasukan2 bangsa A- 

sia untuk melawan tentara RR 
T di Timur Djauh dan pasu- 
kan2 gerilja untuk melawan Ru 
Sia beserta negara2 satelitnja 
di Eropah Timur, akan dapat 
dihindarkan bahwa Amerika ke 
hilangan banjak sekali djiwa 
manusia didalam perdjuangan 
melawan komunisme itu. (UP). 

ANGIN PUJUH DI DJEMBER. 
Berita terlambat dari Ken- 

tjcng, Djember menjatakan ba 
hwa belum selang lama daerah 
tersebut diamuk oleh angin pu- 

mM ENTERI LUAR negeri Ing 

gontjang itu, dan “karens itu ! 

  juh selama setengah djam, de- 
ngan disertai hudjan es. Seba- 
gai akibat imi telah roboh 21 | 
rumah, 8 gudang, 90 meter pa- 
Yar tembok, 21 pohon kelapa 
dan ribuan pohon buah2an lain ! 
nja. Semuanja ditaksir lebih 
dari Rp. 15.000-—, Korban ma-   nusa tidak ada. 

- Eden Peri! 
ngatkaniRRT 
Kalau Indo— Tjina-Di- 
serbu, PBB Pasti Akan 

Bertindak 

8 gris Anthony mem 
peringatkan kepada RRT 23 
hari Djum'at, bahwa p2 
agressi di Asia Tenggara akan 
ditentang oleh PBB seperti jg 
telah terdjadi di Korea Eden 
mengemu peringatannja 
itu da am pidato sambutannja 
setelah menerima gelar kehor 
2 aa daa ilmu hu- 
um dari Balai Perguruan 

Tinggi Columbig, «da 

Dikatakannja, bahwa kedu: 
dukan2 Perantjig di Indo China 
dan Inggeris di Malaya jang te 
lah 2 kali ditimpaj oleh pepera. 
ngan internasional jang lama, 
harus dipertahankan sekuat2- 
nja, Selandjutnja Eden menge 
mukakan, bahwa djika pasu- 
kan2 RRT adgkan intervensi di 
negara2 Asia Tenggara, sekali 
pun djika berkedsk diri seba- 
gai pasukan2 sukcrela, maka 
PBB pasti akan menentangnja, 
seperti jang terdjadi di Korea, 
Bagaimanapun djuga keadzan- 
nja, PBB akan menentang 
agressi itu dengan segala kets 
guhan hatinja demikian Eden 

(Antara-UP), 
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Aan Logaritma 
Dari Panggung Peristiwa Sedja- 

in Dunia 1 

  

f 'ARD 
Types MAS Kasi a & MAS 3 

. | mobarn — SUPER” WITA: 
valves # 1 — wavebands “ 
“watts output x Magic eye: 

PE  wregarko-aaaknn, Iscale) : 
. Dowble-cone loudsi cakes 
WORLWIDE RECEI 7 

.GF BN Rice. 
tuning Excellent sound # Tropic — proof « 

i, wooden cabinet of dignified 4 
MAN AP OAT ae THIS IS RADI 

Dapat dibeli dari: 
N. V. ,K OK”, Dj. Segara 19: 
»PENG MIN”, Dj. Pintu Air : 
"SIN SEN”, Petjenongan 59: 
ATURER RADIO”, Dj. Hajam Wuruk. 

: ORIENTAL, TRADING COYX, Na n 
NV. »D.K.W.”, Dj. Gunung Parang 2A. 

. sMASCOTTE" Duwet 26: :RADIO SuccEs 
“Duwet 1A. Radio ,,OMEGA” Di: jl. 
SRADIO SALATIGA” Dj. Bringi 
»HGK & SOEN” Petjinan ar 

“Fa. ,,TAN YAM AN”, 
“nMASCOTTE” Djalan Slan 
»BING & CO” Ondomohen Ta 

IMPORTERS: 

/N.V. Intraport 
'P.O. Box 707 — (Djakarta-K ae IN 

Sokgs. 
30. 

Bo Ba du £, £, jokja aa SD ng a Purwodis Djol 

(SALON LAFAYETTE 
MEKENAN 164 — SEMARANG. 
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Anggur ini, 'rasanja enak 
dan menggenggam dzat2 
kehidupan jang sangat pen- 
ting i bagi! sesuatu, sorang 

p punja , 'kesehataa. 43 4 | 
£ Dikeluarkan” oleh: EC 

Chemicalien Hande! 

TE'KIM'TIE 
Tinplein 6-3 - Tilp. 1316 N. 

“SURABAJA: 2 
  

". Amat perlu bagi perempuan jang 
an Ba kepalg suka pusing. sakit per 

Gil. Sakit lemah dalam waktu bunting. 

p agar badan ibu tinggal sehat daa bar 

Inja darah dalam badan mendiadi bersih: 
sar muka mendjadi segar, menam” 

bah nafsu makan. Terutama bagi per 
beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

Ini anggur obat Rhetimatiek dibi” 
aa” termashur turun menurun. Dibikin 

oa jang mahal dan mandjur. dengan di” 
na, obat melulu untuk sembuhkan se- 

LODJ Ir 3 

ke Tee em jan! 
. Jagore Algebra PRA NA Ta 2 Gaon 

ana 35.— 

  
     

    

   

  

   

  

   
   

SEMARANG 121 Ta 
Duta2 Kita. 
ma PS Aa Berita2 jg. ente ini an MumM: Seakan 
bahwa dlm dinas perwakilan kita di luar negeri akan Bi Manan 
mutasi besar2an. Kedudukan par aan dip er, sedan 
sementara pos kedutaan jg-m: ikoson, Dalam 
fada itu menarik sekali perhatian bahwa pos kedutaan'Peking, 
akan murgkin di-isi oleh seorang PNI. 

    

  

      

     

  

    

: -oleh- se- 
orang PNI” ini-lah ig pantas dikadii lebih" ainesi eban dengan- 
nja, sendirinja: timbul pertanjaan: adakah pos2 kedutaan kita 
itu suatu pos jg harus di-isi dg. suatu mpolitical -appointee” sua- 
tu benuman politik, ataukah suatu 'pos jang harus di-isi 
oleh siapa sadja orangnja jg bisa mewakili kepentingan nega- 
ra kita di luar negeri.setjara capabel dan representatief. 

— — ——— Vak diplomat. dan diplomasi adalah-suatu ba- 
rang baru bagi-kita. Untuknja: kita belum'bisa mengatakan 
meropunjai tjukup orang2 jg pantas dan bisa memberi djami- 
nan akan dapat melakukan pekerdjaannja dgn-sempurna.. Oleh 
karena itu, pilihan kita terhadap se-seorang tjalon duta sangat 
terbatas. Dan pembatasan ini akan-lebih sempit lagi, bila -sesua 
tu pentjalonan di-ikatkan dg. sesuatu partai. Pula apakah sudah 
mendjadi djaminan, bahwa -se-seorang-duta jg diambil-dari se- 
suatu partai.itu, “akan dapat. melakukan pekerdjaarmja lebih 
baik dari pada sesuatu duta jg non-party atau orang jg dibe- 
num bukan karena sesuatu partai? 

Malahan kita. berpendapat, bahwa se-seorang 
jg bukan dibenum.karena. ke-partaiannja akan lebih baik buat 
mengisi sesuatu pos. kedutaan. Karena-sebagai seorang jg »mer 
deka”, dim .keadaan2 jg. mendesak, bila.mana -ia tidak adain 
struksi dari kementerian luar negerinja, ia bisa mengambil lang 
kah2 dan tindakan2 improvisoris jg menurut.) -akan 
lebih sesuai dgn djalan politik-luar-negeri negara kita. jg diwa- 

      

   
     

    

  

    

   

      

   

                

-wedanan “Djuwana. 

| Seteran 109 — Telf: 1123-Smg.' 

| SENG Hwa. Perlu diminum perempuan sesu" j 

(Hongsiep atau Sta naa Pa 
bagan dan. baik jang sudah lama atau 

Do tentu nanti kelihatan mandjurnjia 

dan tindakannja dim Pesan 

Gulu.   
-kan satu2nja matjam golongan 
isi pos2 kedutaan kita itu. 

kilinja itu, dari pada seoran g duta-partij :jg.djalan fikirannja, 
jg sebagai diatas itu, bewust 

| -atau onbewust, pasti akan dituntun | oleh Ikonsepsi partai-nja 

Mumpung sekarang sie akan diadakan mu- 
tasi di kalangan duta2 kita, apakah tidak pantas soal2 tadi dii 
perhatikan? Dengan mengisi pos2- kedutaan dgn orang2. non- 
pariy, kita pun akan mendapat keuntungan djuga, ialah bahwa, 
dg. djalan demikian kita akan mentjiptakan' bibit-generasi baru 
dari ,,career-diplomats”. jg kelak achir2nja toh-akan merupa- 

is memang sepantasnja meng- 

  

Kabar Kota 
MUTATIES PEGAWAI. : 

Dengan surat putusan dari ig bery 
walijib telah dipindahkan: 3 1 

IL sar RS . Sefjiohadikusimosduri: 
Pendidikan Misjarakat Keta.pradia 
Semarang ka Inspsksi Perd,d: kan 
Masjarakat Propinsi. 

2, Sdr. Pandan Pitoio Jari Inspek. 
si Pendid kan Masjarakat Kudus. ke 
Kotapradia Semarang. 1 

3. Sir, Asnawi dari Inspeksi Pen- 
didikan sMasjarakat Diepara ke /Ka. 

4, Sr. Sudarsono dari Inspeksi 
Pendidikan Mesjarakat Blora ke Ka 
panda Diepara. 

    
| 

  

(Rp. 2000— DISEROBOT. 

Kemarin siang kira2 djam se- 

Itengah dua belas terdjadi penje- 
-robotan uang tunai miliknja se- 

orang pegawai »Weeskamer” 
sebesar .Rp. 2000.—. sewaktu 

pegawai tsb. menerima uang da- | 
ri kantor. Uang. sekian banjak 
itu, menurut. 'keterangan, dima- 

/ sukkan dalam tas jg pakai rit- 
sluiting, tapi si tjopet toh ber- 
hasil monguonan Re, ab 5: 

.matjam anggauta: 

ngan) dari 

Sar. 

tus partainja sebagai 
| eksekutif”. 
   

| karang MEMEYANY tingkatan 

|. Elemeng jang progressif 
dan anggauta2 dari 

  

'kan: rentjana? " RRT 
RRT berdiri. 3 

Konkurensi: dim. lain 
'Tindaan — kader? Komunis 

achir2 ini mendjadi tidak menje 
nangkan karena anggauta2 ka 
der satu sama lain ridak rukun, 
Satu sama lain ber ebutan. kedu 
dukan jang tinggi. Pemimpin | $ 
RRT, Mao Tse Tung mengeluar 
kan siatement jang dimuatkan 
dalam harian ,,People's Daily” 
At Ne, jang . menerangkan 
ahwa perebutan kursi kekua- 

saan itu akan mempengaruhi 
djalannja revolusi. Ia memerin 

an kepada para anggauta 
partai supaja kesa ahan2 tsb. 
jang. mungkin membawa bahaja 
besar djangan dilakukan. Kete 
rangan2 ig seterusnja kita da 
pat menjatakan, bahwa ada 5 
tingkatan dlm kader2 RRT itu. 
Tingkatan rtinggi dipegang 
oleh gerombolan 'Tsinkiang. ig. 
anggaura2nja terdiri dari mere 
ka jang telah turut ber'empur 
melawan kaum Kuo Min Tang 
Gi bukis Tsinkiang, Kiangsi dan 
jang-pula teah ikut dalam per 
tempuran menalukkan 7 pro- 
pinsi-di-ahun 1934-1935 jang di 
sebutkan. ,,mars 25.000 mil”. 
Tingkatan kedua dalam kader 
itu terdiri dari mereka “jang 
sangat ekstreem golongan Ye- 
nan, Golongan jang djuga kuat. 
dari 5 tingkatan itu ialah goo 
ngan Kiangsu-wara jang telah 
mendapat latihan dari jendral 

Chen Yi. 
Selama peperangan, R.R.T. 

djuga telah melatih sedjumlah |, 
besar. anggauta2 kader di dae- 
rah sungai timur, pertahanan2 

Kwantung dan Kwangsi. Keba- 

aa dari mereka selama pe- 
g saudara di Manchuria ter- 

cake dalam Tentara ko-4 
RKT. Golongan Kiangsu Utara 
dan Yenan dalam Tentara ke-3 
ini kerap kali ,,bertjakar2an” 
satu sama lain, pula mereka 
'masing2 selalu ramai terhadap 
golongan Tsinkiang. 

' Meskipun pemerintah Peking 
telah berkali2 mengumumkan 
'keputusannja untuk meniada- 
kan tingkatan2 dan klas2 di 
RRT, namun sebenarnja dengan 

  
'Isadar atau tidak sadar ia telah 
hmentjiptakan keada'an itu sen- 

IPENJERAHAN BEBERAPA 
DJAWATAN PADA PROP. 

DJAWA TENGAH. 5 

Tidak lama lagi beberapa dja- 
watan, antaranja Djawatan Per 

'industrian, Perchewanan, Kese- 

-hatan don beberapa lainnja Ia 
gi akan diserahkan kpd. Pem. 
O:cmoom Djawa Tengah.. 

Penjerahan djawatan2 itu cha 

'barnja telah disetudjui oleh 
Kem. Dalam Negeri, soalnja ki- 
Ini hanja menunggu ketetapan 
Jebih landjut dari Kementerian- 
nja masing2. 

| IL Anggauta? reservg ( tjada- 
Partai Komunis | 

"Fiongkoh dan-anggauta?2 ,,New | 
| Demoeratic Youth Corps” jang | 
dipandang sebagai kader2  da- | 

9: Anggauta2 New Party 
|adan-angganta2 Youth, Corps' | Thang kini telah dinaikkan Sta- | 

skaderg 5 

| 3. Angganta2i Jama: gang | 
. Jaah mengambil bagian nan, 

4 | emans:30000 mil” (tahun 1984) | 
. Ijang bersedjarah dan jang se- | 

tinggi dalam dunia politik RRT. || IT 

-partaid | 
| demokrasi dan jang kini meng- | 
ambil bagian dalam pemerintah || 
Pekina turut menjelenggara- | 

La | 
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| Rusia putuskan ikut serta 
| di Helsinki. 

Panitya Olympiade Rusia me 
njatakan dalam sebuah surat 

. kepada ketua Panitya Organi- 
| sasi Olympiade ke-VII, Erc von 
Frenckell, bahwa Rusia akan 
mengikuti dalam perlombaan? 
Olympiade di Helsinki, demiki- 
an diumumkan di Kgea, Su- 
rat itu tertanggal 
ber, dan. ditanda-ti 
K. Andranov: 

      
    

   

    

  

       

   

    

   

  

    
     
    

     
Bataljon 

Di: Sulawesi 

Pp 

Pandangan bangga gembira 
tampak pada wadjah perdjurit 
perdjurit jang “baru tiba itu, 
mereka sudah 'tunaikan kewa- 

djibannja sebagai tentara Indo 
nesia, membela sang Merah Pu 
tih tegak berkibar disegenap 
pelosok tanah air kita dan si 
ni kembali kembali untuk seke 
dar beris.irahat sedjenak an 
kemudian entah akan bertugas 
dimana ,jagi : 

Mereka tentara, “Siap ...... 
Siap mat S teriak seekor bu- 

rung kakatua jang d bawa oleh 
perdjurit I Waltam, katanja bu 
rung tadi selalu mengikuti ge 

rakan2 militer bersama dia. Hi 

buran satu2nja ja, itu djuga 

burung militer   
Backing rakjat 

“Helicopter Raksasa” mi lik Inggeris, jang baru2 ini di 
. fjoba kelantjarannja. Pesawat ini nantinja akan diper 
sana aa Baba pn t pengangkut dan peumpang, 

“Sesudah”Bertugasi (Selama 10 8ulan 

EMANDANGAN jg mengharukan tetapi djuga membang- 
gakan telah berlangsung tadi pagi di pelabuhan Sercarang, 

waktu kapal motorboot ,,Wilhelmina” jg membawa 5 peti tanah 
djenazah angganta2 bataljon 411 telah merapat di kade Boom 
Ketjil. 5 Orang anggauta Bataljon 411 telah gugur selama ba- 
taljon tsb bertugas di Sulawesi dan Ceram dibawah pimpinan 
major Sruhardojo dan kemudian digantikan oleh maj. Panudju. 
Bataljon 411 ini, jg dulu terkenal ikut membersihkan gerakan 
AVI Sumolangu telah meninggalkan Djawa sedjak tg. 2 Pebru- 
ari 1951, mula2 bertugas Sulawesi 
membersihkan sisa? gerombolan ,,RMS” di Ceram. 

     RRI SMG TG. 1 DAN, 
17.00 Pembukaan, 17.05 Taman 

Kusuma, 17.30 Pengumuman ' dan 
warta daerah, 18.00 Uraian 
Staf Pen. Div. Dip., 18.15 Rajuane 
alam Nusantara, 19.00 Tanda waktu 
warta berita, 19.15 Penerangan rak 
jat oleh Djapen Kotapradja, 19,30 
Malam meraju, 20.00 Sari warta 
berita, 20.05 Siaran Pemerintah, 

    

  

       

  

  

  

     

          

   

  

    
    

411 Tiba   
20.30 Klenengan Manasuk: rawi- 

Berita | tan studio, 21.00 Dan: “Ceram   
   Is 

: Ne     
AI 
uj 
   

    

    HARGA EMAS DAN KARET. 
Djakarta, 11 Djan. na 2G      

    

     

  

Emas kwal A .. 2 2125 
Han aro AN 1 Ro. 3020 
Emas kwal. C RP. selama 4 bulan, kemudian Katob.easah 1 RD... :7,85 
Karet sheet 2 Rp. 7,60 
Karet sheet 8 ....... “Bo. a1p30 
Karet-etepe sRp. 18,40 

    

   

      

Surat dari RMS. 
Kota Ahiolo, jang tadinja dja 

   

       

  

   
   

  

     

       
   

  

di pusat “pemerintahan RMS” anna Ha - ga sudah diduduki bataljon 411 se| emas No: $ 4 Ie sg Rp. 20— 
djak tanggal 5 Djanuari 1952 
Memang wakt, mula? datang | DARI KALANGAN 
di Ceram, pernah didekat Honi | TTIONGHOA.    

    Usul dari Hotelbond untuk menje 
diakan 72-kamar dengan tarip seren 
dah2-nja untuk pegawai2 “dinas dan 
djawatan2 telah ditolak oleh fihak 
Kantor UruSan Perumahan, ..karena 
'katanja  menjimpang 'dari “apa jang 
dimaksudkan. 

Berhubung dengan itu, 'CHTH 

    

tetu dan Imabatai, sesuatu com 
pi Bataljon 411 menerima su- 
rat jang dilemparkan dengan 
panah dari orang2 RMS jang 
bunjinja sbb. : 

"Orang2 TNI supaja menje- 
rah sadja pada RMS. "Engkau 

   

    
           

    
         

  

      

        

  

diperbudak. Lihat sadja hidup 
pemimpin2mu jang mewah, Se 
bentar lagi Ameriky akan -da- 
tang di Ceram menolong RMS, 
Sesuai dengan Perundingan Pe 
rantjis”. 

Mengenai diri Soumokil ada 

akan panggil -rapat kilat Koksshia- 
thoan pada Rebo sore, tg. 16 j.a.d. 
djam 18,30, guna: merundingkan soal « 
permintaan goodwill itu. £ 

PENTJURIAN PADA 
» SANDAL MATJAN”. 

Dua orang M. dan K, ma- 

    

     
       

       

         

S
a
 

  

     

     pelbagai kabar ada jang me- 
ngatakan masih bersembunji 
dihutan2 di Ceram ada pula jg 
memberitakan, bahwa Soumo- 
kil sudah kabur keluar negeri, 

ta'ada. 

Kemudian dalam suatu per- 
tjakapan dengan wartawan ki 
ta, kapten Sudarso dan Let- 

: tahun 3-bulan dan: 6 bulan, ka 

sing2 oleh hakim “telah didja- 
tuhkan hukuman -pendjara 1 

   

   
    

       

           

  

   rena dipersalahkan mentj 
sedjumlah barang2 inka 

  nan Suparman dari  bataljon 
411 jang baru datang tadi me 
nerangkan, bahwa k.ni rakjat 

Ceram sudah insjaf bahwa ke 
datangan TNI disana tidak un 
tuk “meng-Islamkan” orang2 
Nasrani seperti propaganda 
palsu orang2 RMS. Orang2 “R 
MS" kini tinggal sebagian ke- 
tjil tentaranja sadja jang su 
Gah tak mendapat backing sa- 
ma sekali dari rakjat: itulah 
sebabnja maka d'sana gerakan 

| pembersihan lebih mudah dari 
pada di Djawa sini “Tentara 

RMS” ini tak diketahui kekua- 
tannja, dan ada dibawah 'pimpi 
nan “Majoor” Nusi, dulu bekas 
sersan major MP Belanda. Di- 
antaranja banjak djuga terda- 
pat orang2 Belanda dan Belan 
da Indo, tetapi mereka sudah 
kehab'san peluru. Biasanja me 
reka mendjauhi pertempuran 
frontaal dan honja mengada- 

  

dem'yianibapten Sudarso. 
Selandjutnja dapat diterang 

kan bahwa 800 anggauta Bat. 
411 sebagian besar terdirj dari 
anak2 berasal Purworedjo dan 
Gombong sedang datangnja 
kembali ini '. dgngan menum- 

pang kapal “Van Riebeek”. 
Selamat datang Pahlawan! 

“Sandal, .Matjan'?, An ja... 
800 Kg karet sheet, 15 : 
guni seharga Ik. Rp3. 18450. | 

PENGGEDORAN TOKO 
DI AMBARAWA 

Kemis malam Djuma'at “berselang 
tengah malam di Ambarawa telah 
terdjadi penggedoran pada dua' toko : 
Tionghoa, jaitu “Toko Atom --dan 
Toko Son, jang letaknja sebelah me 
njebelah di Djl. Mergoagung. Pada 
toko. tsb. dulu telah. digasak barang2 
dan uang kontan, sedang pada jang 
tsb. belakangan tjita2 serta arloc 
jang harga2-nja tidak dketahui, Tata 
pi menurut taksiran lebih Rp 10.000. 

Pemilik Toko Atom, jang setelah 
memberi uang, menolak untuk menje 
rahkan barang? perhiasan jg dimin 
tanja, telah ditembak oleh kawanan 
penggedor, mengenai dadanja, 'demi- 
kianpun saudaranja mendapat. temba 
kan ditangannja. Sementara pemilik 
toko Son kabarnja sembunji hingga 
selamat, tetapi seorang pegawainja 
jg masih anak2 dipukuli. 

  

      ( 

       
          

   
    
    DARI RUANGAN 

PENGADILAN. 
Oleh hakim kemarin telah di 

periksa 26 pedagang ketjil dan 
besar, jang “dipersalahkan me- 
langgar peraturan penetapan 
harga, jaitu sebagian besar dari 
mereka ini mendjual barang2 da 
gangamnnja lebih dari harga jang 
ditetapkan oleh jang berwadjib. 
Mereka didjatuhkan hukuman 
denda antara Rp. 50-— sampai 
Rp. 1000.—. 

Telah diperiksa djuga perka- 
ra mempunjai timbangan zonder 
pembaharuan tanda tera, huku- 

                 

     

    

  

   
   

    

     
   
    

   
     
   

  

      kan penembakan2 tersembunji 
sadja. | 

Ketika jang berwadjib melakukan man jang didjatuhkan jaitu den pengedjaran telah terdjadi “tembak da sebesar Rp. 1.000.— 
  
    

    

Ms RAHAT BANIA Rp. 10.5 sebulan, TAPI SJARAT MUTLAK: BERES Rn 
MM. . : 1 ati ACCA! 5 

—'TABIB Dn aa oa Idjazah Mengelik, MASSA” | “Toko MAYA-DEWI 
Tabib jang paling terkenal di. 
Indonesia dan dapat: banjak pu- | 
djian. Specialist untuk “Wasir ' 
(Aamberen) ASTHMA, KEPU- " 
TIAN. IMPOTENTIE dan: |lain2 ' 
Penjakit. 
ZONDER OPERATIE. 

O— 

Di. bikiara (Ses -1! 
  

22x.» 

  

'koewat (Peloe) - 

Nah yi 
Tangong bisa bikin. vaia, : 
Segala waktoe kita bisa kir | 
sbat2. "1 
1. Obat Sakit L Ml 
2. Obat Keputian " O: Ou 

dak «tjotjok 
orang Mae” 
Obat Kuat orang 

sc... na Du 

TB Surat2. 
uang f 2.50. buat. 
Djam bitjara: 

. 

  

tg 
Spg 4 

IPOTENTIE | BE 
orang Karan daki 3 Km 1 

ETIAN dan 

   

pa Ii 

| TJERMAT-RADJIN membuat juiken 
call, “pakaian sendiri- tjepat-praktis. 
mudah dimengerti ambil: 

peladjaran PAGI & Sore 

" KURSUS POTONG MEMOTONG 

»DALLA   “jabang SALATIGA — Gladagan 684. 
PETERO TERONGAN “TENGAH No. 105 
LAMPERSARI — SEMARANG, 

  an 

Ka 

  
    

Pinggir 8, Titp. 
atja ZEISZ 

"AMERICAN OPTICAL: Crookes A, B, BB. Cruxite A 
aa ae DAN KANTOR2 dapet korting!!!!1! : 

Persediaan aah 

: Kita sudah merdeka, tetapi deradjad kita tidak akan ' 
naik, kalau kita tinggal terbelakang. 

. Berlanggananlah bulanan: 

SARI" 
Digest. warna sari berisi” pengetahuan “serba neka, - 

kumpulan karangan para terpeladjar kita. Kirim Rp.. 5.501 
untuk 3 bulan. 

Alamat: Tromel Pos 51 — Surabaja. 

ia 

  
Torrican 

(GEDIPLOMEERD 
OPTICIEN) 

2226. Semarang, 
(Djerman) 

  

— DALAM 
TELF,   sana 2.   KP. & », diseluruh Indonesia. Aaja 

   
   
   

Pee re : 
   

  

“BSA, SEWA: TRUCK UNTUK 

T.O. Kalimas-Seteran 55 — Semg, 

ha 

“&
 

- KOTA . 
911 

“ 

  
Nonongan 3 — Solo 

| Sedia Speciaal untuk TAHUN 
BARU: 
Seventh heaven - Shantung 

:linnen 
| Zijdelimnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Sharkskin 
Imitasi wool dan 100174, wool 
dll. matjam2. Harga melawan! 

ea aa LA 

  

  

LL AA EL EL LL aa aa 

IDjual bebas: 
FMASIN DYNAMO , SINGER” 

(baru) 
Persediain terbatas. 

MASIN DJAIT ,SINGER” 
baru & lama. 

(roko INDRA” 
Dj. Mataram 482 (Krg. Turi) 

SEMARANG. 
Pe 

    

RAMBUT PUTIH DJADI: HITAM 
100, Garantie Tida Luntur! 

KING OF HAIRDYE: 
(RADJA OBAT PULAS RAMBUT) 

»Tjap Photo — Tiga Bintang” 
Manufactured by 

G. M. SHEIKH SAHIB 
Dj. Kebon Djati 114 Bandung 
Agen-Agen: HARGA SAMA. 

TN Bela SABTU keonoanda R. 20,— 
5 gr. .onusaua R. 30,— 

IR Tenan R. 50,— 
AMA, 3 Br nm ba Ru 2n0 

8 81. vesenaana R. 20,— 

PESANAN BISA DIKIRIM 
KE SELURUH INDONESIA.   
Pa aa aa aa an at ah of 

  

| 
menembak, 

BE TAHUN BARU SUDAH DEKET! - 
Kita sediakan: 

POLS HORLOGEs 
LAKI dan PRAMPUAN -jang paling baru modesnja, pejaa 
HARGA BERSAINGAN! 

TOKO ,PADANG" 
Djurnatan 28 Semarang. 

Pen Ae AA AL SL ALL 

Mau beli/sewa 
RUMAH 
didjalan BODJONG SEMARANG 
jang berhalaman LUAS, untuk KANTOR 

Penawaran pada sk. ini no. 3/1076 : 

ari nh 

      

  

  

       
   
     
   

Berhubung dengan senantiasa naiknja ongkos2 exploitasi 
untuk pusat tenaga caloris (calorische centrales), kami, 
maka terpaksalah kami menetapkan biaja bahan : bakar: 

mulai 1 Djanuari 1952 
sebagai berikut: 

1'/, sen tiap? kWh. 
3'/, sen tiap2 51VA. 
1 Electriciteitmij. ANIEM, N, V. 

. 3.8 Semarang FT 
GA Kinta A 

Ha 
& 

23       
    



  

     
  

ka 

pada sesuatu toko besar di 
terbakar pada hari Natal j   
Gerilja 

Tembok2 hangus, besi rangka melengkung jg bertum- 

pang-tindih tidak keruan, itulah sisa2 menjedihkan dari 

boom) telah djatuh terguling tersentuh dgn tak senga- 

dja oleh mereka jg mera jakan hari Natal di loteng ke-3 

dari toko tsb.. itulah sebab dari 

mana 34 orang tewas dan Ik. 100 orang luka2. 

  “Pendidik 

Tijuma (Mexico) jg habis 

|-Satu pohon terang (kerst- 

kebakaran hebat di-   
Malaya 

TidakjAkan Membahajakan'Indonesia, 
Kata Mc Donald-Komisaris Agung 
- Inggeris Utk Asia-Tenggara 
aan DI MALAYA dal 

dalam hutan-rimba terdapat se 
gerilja jang bersendjata jang 
cari beberapa golongan pendu 
djuk?2. bahwa mereka menda 

geri. Pemberantasan terhada 
njak kesulitan? karena Mala 
terdiri dari hutan belantara, di 
dengan leluasa” damikian dite 

am tahun jang lampau tidak 
ataupun tidak mengalami banjak perobahan Di 

djumlah 4 sampai 5000 orang? 
disana sini mendapat bantuan 
duk. Tidak terdapat petun. 
pat bantuan materiil dari !uar 
p kaum teroris mengalami ba- 
ya untuk tiga perempat bagian 
mana mereka dapat bergerak 
rangkan oleh Ma colm MacDo- 

  

an Diplomat: 
Usaha 

| Luar Negeri 
T NTUK MENDAPATKAN 

tenaga? jang telah terdi- 
dik bagi djabatan?' dinas luar 
negeri dan diplomatik, dalam 2 
tahun ini Kementerian Luar Ne 
geri telah mengadakan berbagai 
kursus dan perguruan. Dari 
“Kursus Diplomatik dan Kan 
soir” pada tahun pertama te 
lah lulus 30 orang, jang berasal 
dari kalangan pegawai Kemen- 
terian Luar Negeri dan Kemen 
terian Pertahanan, 

Untuk tahun kedua jang ki 
ni sedang berdjalan turut gida 

lam kursus ini 65 orang dari 
kalangan pegawai Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Per 
tahanan dan Kementerian Per 
buruhan. 

Dari ,,Kursus Kamselir” dim 
tahun pertama telah lulus udji 
an 6 orang dan buat tahun ke 
duanja telah lulus 13 orang. 

Buat tahun ketiga, jang akan 
dibuka pada tanggal 20/1-52 
telah diterima 15 orang pela 
djar. Dim “Kursus Sinologie” 
jang lamanja 2 tahun dan kini 
seclang berdjalan, tertjatat un 
tuk tahun ke-II, 16 orang dari 
Kementerian Luar Negeri dan 

  
.—
 

| Kementerian Pertahanan. 
Untuk tahun ke-I 21 orang dari 

Kementerjan2. Luar Negeri, Dalam 

Negeri Pertahanan dan dari Polisi. 
Akademi Dinas Luar Negeri” ang 

| Katan pertama diikuti oleh 20 orang 
peladjar angkatan kedua oleh 34 
orang dan angkatan ketiga oleh 38 
prang. Dengan demikian didalam 2 
tahun ini Kementerjan Luar -Negeri 
akan dapat memperoleh tambahan 
tenaga buat d'nasd Iuar Megeri dan 
diplomatik Ik. 250 orang, Demikian 
berdasarkan keterangan2 dari Ke- 
menterjian Luar Negeri, 

Sebaga'mana diketahui . Akademi 
Emu. Politik” dahulu telah diga- 
bungkan kedalam Perguruan Tinggi 
Gadjah. Mada”. 

KERUGIAN A.S. DI KOREA. 
Kementerian pertahanan A.S. 

mengumumkan hari Rebo bah- 
wa djumlah kerugian AS di 
Korea kini adalah 104,031 
orang. Dalam angka tsb terma 
suk 15,950 orarg tewas, 15,374 
orang luka2 dan 121760 orang 
hilang 

  

  

PEMBITJARAAN PERDJAN-   nald Komisaris Agung Inggeris untuk Asia-Tenggara atas 
pertanjaan9 jang diadjukan oleh wakii?2 pers Medan waktu 
kundjungannja kekota tadi baru? ni 

Eau : pi 
Menurut MacDonald soal jang gan  laind pemuka dari golongan 

penting diselusuh Asia sekarang 
lalah lahirnja sekian banjak 
negara? merceka. Ja berpenca- 
pat bahwa berargsur2 telah di- 
tjapai- kemadjuan di-mana2, se 
kalipun terdapat kesulicanZ be- 
sar, hal mana memberikan ba- 
njak harapan. ,,Sekalipta ada- 

nja kesulitan2 tersebut. namun 
keadaan diseluruh Asia Tengga 
ra tidak begitu djelek” 

Sekalipun di Malaya sedang 
berlangsung perkelahian2, teta 
pi dilapangan pembanguran ba 
njak jang sndan diusanakan di 
sana, demikian Maletim Mac 
Donald melardjutkan. Ber-ba- 
gai2 bangsa kini sudah saling 
mendekati dalam gerakan menu 
dju ke pemerintahan sendiri dan 
barnjak “jang sudah ditjapai da 
lam lingkungan tjita2 membsn- 
tuk satu bangsa di Malaya. Dju 
ga di-lapangan2 lain telah ui- 
percleh banjak kemadjuar2. 

: £ rs 1 

Komisaris djenderai Inggeris 
achirnja atas pertanjaan mene 
rangkan, bahwa kaum geri ja 
di Malaya dewasa ini tidak me 
rupakan suatu bahaja bagi In- 
donesia Mengenai sendjata? 

penduduk. 
hubungan setjara perseorangan” 
demik'an ditegaskannja. 

Selandjutnia 
menundjukkan pula, 

gkungan 
bah 

            

   dunja ii. 

Malaya. 
sa Sa Na aa 

sehingga umum susah meng, 

tumpuk itu. Artinja ialah 
Armaments Commission, 

dan Sendjata? Biasa. 
# 

AECAC beberapa waktu jang 

lalu telah diusulkan sebagai na 

ma panitya tersebut oleh men   gerilja diterangkannja, bahwa | 
sendjata?2 ini adalah material ' 
jang diwaktu peperangan jang . 

telah dibuang oeh pesa. | 
Inggeris diatas 

perang gerilja terhadap Dje- | 
DANG: | 

ah tidak mempunjai tudjuan isti- 
wa, 

mengenai pelkundjungannja: perta. 
ma, untuk melihat-lihat pemandan. 
gan di Sumatera. dan kedua untuk 
mengadakan perkenalan setjara per. 
seorahgan dengan para pembesar di. 
sini. Ia menerangkan, bahwa ja se 
djak dahulu ingin 
Sumatera. tetapi sebelumnja ia ti- 

dalam | 

Ia memberikan dua alasan - 

mengundjungi | 

teri negara Inggeris mr. Sel- 
wyn Lloyd, didalam suatu per 

dekatan didalam panitya poli- 
tik PBB di Paris mengenai so 
ai pengurangan perSendjataan. 

“Saja rasa bahwa mengingat 

kebiasaan kita didalam panitya 

ini komisi itu baik kita nama 

$$ sx Ykan AECAC atau salah. satu 

'nama lainnja jg kurang enak 

(kedengarannja”, kata mr. 

-Lloyd $ 

is Perkataan2 jang terdiri dari 
| huruf2 singkatan itu telah men 

djadi kesukaran orang sedjak 

petjahnja perang dunia jang 

kedua. 

ty Organ'sation), jaitu Organi 

sasi Pakt Atlantik Utara, kini 

telah mendjadi biasa gidalam 

bahasa Inggris. Organisasi j8. 

Ong pernah mendapat kesempatan 
untuk  mewudjuikan keinginannia 
itu. Berhubung pada hari2 permu. 
laan tahun kebetulan ja berada di 
Penang. maka ini merupakan kesem. 

jang baik baginja untuk 
ber .,week.end” ye Medan. Lagi pu. 
la ingin " mengadakan kundjungan 
kepada Gubernur Abdul. Hakim dan 
Kol. Simbolan dan berkenalansden- 

Dulles: 
Djepang Utk Lawan 

Kominisme 
JUTA KELILING Amerika, 

uiltuk kerentingan keamanan 

(bersama ini sendiri telah me- 

njebabkan pula timbulnja ban 

djir huruf2 singkatan. 

  

'| mittee atau Dewan Sementara) 

'|jang terdiri dari    3 
Dewan ini : lib 

Dewan A'tlantik. jaitu 

Rebo menjatakan ramalannja 
babu Ta 

(Djepang akan Segera didalam bulan muntjul sebagai faktor pentin : itu adalah untuk dalam siasat Pertahanan Aa Painan TO ia Ma adi 
menwan Sonyunisme Mil racilkan” oleh negara? Barat 

liter, Dan itulah tudjuan dari 
politik Amerika, kata Du'les. 

Mengenai pesane Tahun Baru 
Stalin kepada rakjat Djepang, 
Dulles katakan, bahwa itu me- 
rupakan bukti terhadap hasil- 
nja politik Amerika jang dila- 
kukan di Djepang. Sebelum itu, 
kata Dulles, pemimpin? Sovjet 
memperlakukan Djepang se- 
tjara menghina. Dulles berbi- 
tjara dalam djamuan makan 
jang disediakan oleh Perhim- 
punan College2 Amerika. (An- 

tara-UP), : Wa kiki 

poni pertahanannja dengan "I 

ada menga'jaukan perekonomi 

an. Maksudnja ialah agar po 

las negara itu dapat dipersama 

kan. Fungsi jg terpenting dari 

da “TCC ia dipimpin “oleh 

TB. suatu biro pelaksana jang 

terdiri dari 3 orang. dan jang 

lebih lazim disebut "Kom'si Ke 

tiga orang Alim”. Ketiga orang 

itu adalah 

duta istimewa presiden Truman 

tang mendiadi  kd'ua komisi 

tsb, Jean Monnet, komisaris ren 

tjana pembangunan kembali Fe   
  

terdiri dari 12 negara anggota 

Salah satu diantaranja ialah 

TCC (Temporary Gouncill Com 

wakil2 kedua- 

38 nerara. anggota NATO. 

pelas Ne eiah dibentuk oleh 
badan 

John Foster Dulles, hari politik NATO jang tertinggi: 

da persidangannja di Ortawa 

Adalan September 1951. 

ti 

litik persendjataan dikeduabe- 

& 

.Saja sangat menghargai 
, 

komisaris djenderal 

tanggung.djawabnja 

ti seluruh Asia-“Tenggara dan 
wadjib memberi laporan 
erintahnja tentang .per, 

kemp di pelbagai Megara Gd 
Oleh sebab ! 

itu ia telah bertukaran keterangan2!| 

mengenai keadaan di Sumatera dani! 

AECAC-TCC-EB 
MSA-PICMME.... 

Apakah itu Semua Artinja? :: 

: URUF2 SEBAGAI singkatan nama, sebagai UNO dan 

ki NATO, kini makin banjak membandjiri berita? sehari2, 
utinja. AECAC 2 Ia an 

Tae jusul singkatan? nama iainnja jang telah bertum, 

Bana Sa : Atomic Energy and Conventional 

atau Komisi urusan Tenaga Atom 

8 K 

NATO (North Atlantik Trea 

| DJTIAN PERDAMAIAN ANTA 
| RA DJEPANG DAN INDIA. 
| Beberapa pembesar kemen- 
|terian Iuar negeri Diepang te- 
lah menemui pada hari Rebo 

anggauta2 perwakilan India di 
Djepang, guna 

pendapat D'iepang tentang ren- 

ana perdjandjian 'perdamai- 
an jang telah diadjukan oleh 
India. Baik pembesar? Dijepang 
maupun pembesar? India me- 

nolak untuk memberi state- 

ment tentang pertemuan tadi. 

ranijis, dan Sir Edwin Plow- 
den, ketua Dewan Planning 
Ekonomi Inggris Raya. Averell 
Harriman dim pada itu djuga 
mendjadi | koordinator ' MSA 
(Mutual ' Security. Agency 

atau Kantor Keamanan Bersa 
ma) jang telah menggantikan 
ECA (Economic - 'Cosperation 
Aciministration). 

Kementerian 

menjampaikan | 

    

  

Iran Tetap 
Bergolak   Kita” 

  

Suatu pemandangan pa- da gedung parlemen Iran. Para 
wartawan dari golonga N Opposisi kelihatan sedang me 

nanti berlangsungnja si dang parlemen Kemis kemaren, 
dimana Dr. Mossadegh akan memberikan djawabannja 
terhadap mosi pihak op posisi. Sebagai kita muat beri- 
tanja, Tr. Mossadegh ti dak djadi hadlir, karena tersiar 
nja berita tentang satu komplotan jg bermaksud mem   bun uh dia. : /   

Kenalkan: 
Le LL MY TN LA MM NA LL at ME 

tu-Satunja Orang.Djepang Jg Per- |:: 
nah Terima Hadiah Stalin 

(PANA-Byline). 1 

nang daam mendapatkan hadiah perdamaian dari Sta- 
lin, dalam intervieuw exclusif dg Pana menerangkan bahwa ia 
akan , gembira” sekai menerima hadiah 100 ribu rubel itu, 

karena ,,hadiah itu dimaksudkan untuk perdamaian dalam ma 
na saja telah 30 tahun turut.serta memperdjoangkannja”. 

Akan tetapi saja tidak akan, Dalam th. 1932 Oyama pergi 

menerima hadiah itu sebagai |ke Amerika Serikat dan selan- 
penghargaan untuk kepenting- | gjutnja selama peperangan du 
an peiseorangan diri. Saja haia" kedua beraka Setjara "diam 

akan menerima itu atas na did dk 
F1 « 1 5 e 

Se Na ea me |. Setelah perang berhenti 
lawan Imperialis dan untuk ke ka pemimpin itu kembali 

pentingan perdamaian” Gemiki- 

an pemimpin sosialis kiri itu 

menambahkan keterargann'a. 
Disamping ia seorang pedjo- 

ang Sikalangan komunis aau 

setidak2nja bersimpati kepasa 

laliran-komunis, maka bekas gu 

'ru besar-pada universiteit .itu 

| menambahkan kejakinannja, 
bahwa ia memudji Stalin atas 

/ »sDolitik Stalin jang sutji itu 

dengan rela menjediakan ha- 

diah dengan tiada tudjuan meng 

harapkan pengaruh kembali 

atau sesuatu jang mengandung 

politik.” Sa 

Oyama, jg sebelum perang 

dunia kedua Ian selama perang 

kedua itu mendjadi pemimpin 

kaum tani dan buruh melawan 

militarisme dan imperialisme 

bersama2 dengan kawan2nja ko 

mumis, menjatakan, bahwa ia 

mengharapkan agar supaja te- 

man2 seperijoangannja selalu 

bergerak untuk turut mentja- 

pai hadiah Stalin itu. Ia selan- 
djutnja mengatakan, bahwa ia 

merasa sajang sekali, bahwa se 
orang seperti Senji Yamamoto 
djiago tua pemimpin komunis 
terkenal itu kini sudah tidak 
ada lagi. 
Dalam pada itu pemimpin ki 

ri kuat dan anggauta dari De : Na |nerangkan, bahwa salah suatu 
Man akilan Rakjat itu me | tjara sadja untuk mendapat 

bahwa ia sangat “ari kedua peristiwa besar jg 

ma 
ke   

—O0YAMA— 

Diepang untuk menggabungkan 
diri dengan partai sosialis di 
Djepang. Dalam th. 1949 dalam 
asia 71 tahun pemimpin itu te 
lah ditahan polisi untuk mem 
berikan keterangan jang ber- 
hubungan dengan pendudukan 
Serikat. Pada waktu itu ia me- 
laporkan. bahwa hanja suatu 

kan perdamaian dunia, bahwa 
Sovjet Umi telah memiliki bom2 
atom”. Oyama selandjutnja me   

menghargai pada perdana men 
teri India Nehru, dengan poli- 
tik luar negerinja untuk mele- 
paskan negerinja dari gengga- 
man kapitalisme. ,,Selama kapi 
talisme masih selalu meradja 
ftela di Asia, maka di Asia tidak 
akan tertjapai kemerdekaan da   

MSA telah “didirikan pada bulan | 
October '51, ketika presiden Truman | 
mengesjahkan sebuah undang2 me. | 
ngenai rentjana bahtuan Amerika 
Serikat sedjumlah £ 1717.65.700 ke. ' 

“pada negara2 jang bukan komunis. ' 
Tidak lama kemudian umum ha. 

rus pula mengenal nama PICMMN, 
iang artinja jalah Panitya Interna. 
Fional Sementara urusan Peminda. 
ban kaum Emigran darj Eropah. Or. 
panisasi ini telah  d'bentuk dglam 
bulan Desember 1951 untuk me 
ngurus soal penempatan kaum emi- 
Kran ' datTj Eropah dinegara2 lain, 
serta “untuk mendjalankan tugas. 
jang mula2 dipegang oleh IRO, Im 
ternational.  Refugee ' Organisation 
atau Organisasi Pelarian Internasio- 
nal, IRO akan meletakkan peker. 
djaannja pada achir tahun ini. 
  

Pesawat bomber terbaru 
jg dibangga-banggakan 
oleh “angk. udara Ame- 
rika, ialah bomber X-B 
52, sebuah bomber berat 
jg - digerakkan oleh 8 
buah mesin jet. Bomber 
tadi istimewa digunakan 
utk mengangkut bom2 
atoom, dan dapat ter- 
bang beribu-ribu mil zon-” | 
der- perlu mengadakan . 
pendaratan utk menam- 
bah bahan-pembakar. 

    
Averell Harriman, | 

| 

hja” demikian Oyama menam- PA 
bah komentarnja. Sebaliknja 
pemimpin pclitik itu mengata- 

ia tidak menjetu- 
negerinja 

lam arti kata jang Lae 

kan, bahwa 
djui politik dalam 
Nehru. 
Oyama jang pernah mendja- 

bat guru besar pada sekolah| Dan semua ini 
tinggi Waseda itu mendapat jang bersengketa”. 
pengaruh besar dalam memberi : 1 1 
kan kuliah2nja, pula dari para Karena besarnja selisih pa- 

ham ia katakan, bahwa pada 

P3) 
v 

Irian 

  

mahasiswa di Djepang. Pernah 
kedjadian suatu huru hara de-s| Saat ini tidak mungkin diper 
monstrasi dari para mahasiswa 
nja terhadap kundjungan kai 
sar Hirohito pada Universitet 
Kyoto, universiteit jang ia pim 
pinnja. 
Dalam th. 1926 Oyama ielah 

Cipilih sebagai ketua dari Par- 
tai Buruh, satu2nja partai jg 
pada waktu itu merupakan 
partai proletar jg terkuat di 
'Djepang. Beberapa waktu sebe 
lum terdjadi insiden Mansju- 
ria, maka Partai Buruh-Tani 
itu telah bersama2 dgn Partai 
nasional buruh-tani  lainnja 
memimpin pergolakan nasional 

' status Irian Barat, maka pa 
tut d-tjari prosedur jang me 
mungkinkan terdapatnja kom 
promi dibelakang hari. Karena 
adanja kesulitan ini, ia menge 
mukakan saran untuk minta 
bantuan pertimbangan nega- 
ra2 lain misalnja Australia, 
Amerika India. 

Goedhart menulis sebagai 
berikut: “ aa 
| "Dua pihak jg berperkara 
ini pertama2 harus mentjari 
tjara     melawan militairisme. 

  

    : an 

kan perkaranja. Tetapi ada 

  

Churehil. pada hari 

:K 
Presiden. Amerika Serikat di- 

bantu oleh sekretaris2 negara 
untuk urusan lay negeri. ke- 

uangan, pertahanan oleh Char- 
les Wilson dan Averell Harri- 
man. Dengan perkundjungan 
perdana menteri dan para 
menteri Inggris itu, maka be- 
berapa pembitjaraan tidak res- 
mi telah cijuga dapat dilang- 
sungkan. Sehabis pembitjara- 
an2 jang diadakan antara pre- 
siden Amerikg Serikat dan 'per-   dana menteri Inggris itu, da- 
patlah diumumkan sebagai he- 
rikut: : 

Didalam tempo dua hari jang 
terachir ini, kami telah menda- 

“pat kesempatan: untuk bertu- 

Propesor Universiteit WasedajSbglSa- 

| kar pikiran dengan setjara jg. 
, sangat terbuka dan persoonlijk, 
berkenaan dengan masalah2 jg. 
terasa pada masa jang genting 
ini. Pembitjaraan2 itu telah di 
lakukan didalam suasana jang 
sangat menjenangkan dan ber- 

sahabat. Oleh karena itu kedua 
belah pihak telah sempat mem- 
peroleh gambaran jang lebih 
tepat dan telah mentjapai pe- 
ngertian jang lebih dalam akan 

2 djuan masing2. 

Persatuan didunia jang 
merdeka. 

Negara2 jang merdeka di 
dunia telah bulat pendirian- 
nja, untuk mempersatukan te- 
naga mereka guna menjelamat- 

kan perdamaian dan keamanan 

didunia. Kami tegaskan disini, 
bahwa pemerintah dan rakjat 
kami masing2 bertekad untuk 
memberikan bantuannja dalam 

hal ini, sesuai dengan tugas- 

kewadjiban serta azas2 sebagai 

mana jang tertjantum didalam 

Piagam PBB. Ikatan2 jang de- 

ngan kuat mempertalikan ne- 

geri kami masing2, adalah, me- 
rupakan suatu sumbangan jg. 

besar bagi pembangunan ke-   kuatan dunia merdeka. Telah 
disetudjui bahwa untuk kepen 
tingan pertahanan dunia, Ame- 

rika Serikat akan “mendapat 

beberapa pangkalan didaerah 

Keradjaan Inggris. Telah di- 

dapot kata sepakat, bahwa di- 

telah menjelenggarakan sedja 

rah kebudajaan duaia baru? ini, 

adalah tentang telah dimiliki- 

nja bom atoom oleh Sovjet uan 

lainnja ialah telah diproklamir- 

kannja negara RRT di negara 

Tiongkok oleh Mao Tse Tung. 

Ke'ika diminta untuk sedikit 

bersenjum dimukalens PANA 

maka pemimimpin kiri terke 

nal itu berkata: ,,Saja bisa ter 

senjum karena telah berhasil 

mendapatkan hadiah Stalin, 

akan tetapi sebaliknja bagair 2 

nakah saja bisa tersenjum apa 

bila saja ingat akan keadaan 

sekarang di Djepang”. 

Achirnja professor Oyama 

itu mengatakan, bahwa ia akan 

tetap berdjoang sampai mati 

untuk mentjapai   

oleh persetudjuan mengenai , 

mai. 

Masih Ter-Katung? 
Pieter Het Hoen Tentang Soal Irian 

DJUGA JANG akan terdjadi, sc 
kanlah ' SOAL JURIDIS SEMATA-MATA”, 

kata Pieter 't Hoen (F. Goedhart jang pernah mengundjungi 
daerah pedalaman semasa revo-usi dan menulis buku ,,Te- 

$ yan Djokja”) “memulai karangann ja jang berkepala ,,Zwe 
an harian ,/Het Na. .tanggal 1 j. 

ian Barat pertama tama rkara politik, selandjut- 
nja EKONOMIS. KEUANGAN, ti P ISILAAN b kat 

soal Irian Barat bu- 
demikian 

»Soal 

masa'ah KESUSILAAN, 
akal sehat dari dua pihak 

akik 

djuga segi jjuridis dalam per- 

sengketaan ini. Pihak Indone- 
sia mengatakan, bahwa dia 

mempunjai hak kedaulatan de 
jure atas Irian Barat itu. Be- 
tul Belanda de facto meme- 

ang daerah tersebut, tetapi bu 
n hasil dari keadaan hukum 

jang diakui, tetapi akibat dari 
pendjadjahannja. Orang dapat 
mengirakan bahwa dewan pe- 
ngadilan jang bebas, akan me 

ngambil putusan lain, apabila 
perkara dihadapkan kepada 
nja. Menurut hukum bangsa2 

mungkin kedua 'pihak itu tidak 
'ada jang benar, tetapi status   .bagaimana “menjelesai- 

        

   

  

   

              

   

  

   

ketatanegaraan dari Irian Ba 
rat harus ditentukan dulu se 

38 ok 
dalam. hal . dipergunakannja 
pangkalan2 ini, maka persetu- 
cijuan daripada “pemerintahnja 
Keradjaan Inggris telah diper- 
capat. 

Perang dapat di- 
hindarkan. 

Denyan sungguh? kami meng 
hargpkan, agar sudtu pepera- 

ngan dengan segala kekedja- 
nannja, djangan sekali lagi 
menimpa umat manusia, dan 
kami aka tetap berhubungan 
dengan setjara rapat. berkena- 
an dengan perkembangan? jg. 
kiranja dapat:  membahajakan 
kepada perdamaian dunia. Ka- 
mi tidak pertjaja, bahwa pepe- 
rangan tidak dapat dihindar- 
kan. Kepertjajaan ini men- 

djadi dasar daripada beleid 
politik kami . masing2. Setiap 
waktu kami “bersedia untuk 
mempertimbangkan setiap usul 
jang pantas, jang kiranja da- 
pat menghilangkan ketegangan 

didalam suasana didunia dewa- 
sa ini.   

dijalan pikiran dan maksud tu- | 

Bantuan bagi perta- 

hanan Eropah. 

Pemerintah Amerika Serikat 

menjetudjui seluruhnj, panda- 

ngan, sebagaimana jang dinja- 
takan didalam keterangan ber- 
sama pada achir perundingan2 
Inggris-Perantjis pada tanggal 
18 Desember 1951 di Paris. 

Kedua pemerintah akan te- 
rus memberikan bantuannja 

kepada langkah2 jang diambil 
pada waktu sekarang guna 

membentuk suatu rangka per- 
tahanan Eropah, dan akan ber 

buat sedapat-dapatnja “ guna 

melaksanakan rangka itu dida 
lam prakteknja. Kami berpen- 

rian, bahwa “ini merupakan 
djalan jang sebaik2nja untuk 

menerima negara Djerman jg. 
i demokratis didalam suatu or- 
ganisasi jang semata2 bersifat 

pertahanan, sebagai teman jg. 

berderadjat sama sepenuhnja. 

Pertahanan dunia merdeka 

akan diperkuat dengan pemben 

bukan suatu lingkungan perta- 

hanan di Eropah. jang kemu- 

icon akan tumbuh mendjadi 

suatu lingkungan Atlantik. 
Kemudian - komunike . terse- 

but menjebutkan tentang ke- 

adaan di Timur Tengah dan Ti- 

mur Diauh. (Harap mengenai 

berita Timur ' Tengah perhati- 

kan berita jang termuat disebe- 

lah ini). 

  

MESIR AKAN BEKUKAN, MI- 
LIK DAN SAHAM INGGRIS 
DI MESIR. -, . : 

Harian ,,Al Ahram” mewarta 
kan hari Rebo, bahwa Mesir 
mungkin akan membekukan mi 
lik dar saham? Inggeris di Me 
sir, djika Inggeris mengurangi 
pembajaran balans srerling, jg 
dibekukar tahun ini. Dikata- 
takan bahwa Inggeris hendak   

tudjuan da- ! 

  

mengurangi pembajaran tsb. jz 
berdirmlah 10.000,000 pound 
mendjadi 5.000,000 pound. 

hingga soal itu pala saat ini 
masih terkatung2. 

Di Indonesia orang2 jang fa 
natik dengan kebangsaannja, 

jang — menurut Goedhart — 
telah madju dengan konsepsi 
ikaperialisme — Indorjegip, su- 
dah tentu akan menentang ke 
ras pendapat jang serupa itu. 
Dinegeri Belanda jang oraag 
nja menjangka lebih herpixi- 

ran djernih “Jlaripada orang 
lain, partai progressif dan li 
beral akan menentang penda- 

pat ini. 

Kalau Supomo gagal. 
Djika nanti missi Supomo 

kembali dengan pesan, bahwa 
soal Irian Barat tidak dapat 
diselesaikan dengan Belanda 
sama sekali, maka konsekwen 
sinja akan mentjelakakan. Pen 
deknja perhubungan Indonesia 
— Belanda tidak akan mesra 
lagi, /) dan dua pihak hanja 
akan mendapat kerugian dgn 
buruknja perhubungan ini. 

Karena pada saat ini tidak 
mungkin diperoleh persetudju 
an tentang status Irian Barat 
maka patut  ditjari prosedur 
jang akan mentjegah. timbul- 
nja perpetjahan dan jg akan 
mejmungkinkan  terdapatnja 
kompromi dibelakang hari. 
Djika kedua pihak mau beker 
dia keras dan mengakui, bhw 
status: Irian Barat belum da- 
pat “ditetapkan, dan kedua pi 
hak selandjutnja bersedia men 
tjari penjelesaian, maka kan 
adalah beberapa negara jang 
mau memberi bantuan. Migal- 
nja Australia Amerika, India 
dengan meminta pertimbangan 
negara2 ini, achirnja akan di 
dapatlah hasil “jg menjenang 
kan masing2 pihak. Dengan tja 
ra ini, maks untuk sementara 

perhubungar Belanda dan In- 
donesia ticlak segera menemui 
dialan buntu”. 

| Demikian Pieter 't Hoen.-— 
(Antara), Sa 

  
ke ha Be ma 

en Truman dan perdana menteri 
rkan keterangan sebagai breikut mengenai ha 
erikat dan perdana mendexi 

PerangBisaDihindarkan. 
Keterangan Bersama Truman-Churchill 

HNABIS PEMBITJARAAN antara presid 
Rebo telah dikelua 

si? jang telah ditjapai. ,/Presiden Amerika $ 
Y-dan 8 Djanuari 1952 teah melakukan pe 
Ferdana menteri Inggeris teah ditema 

Winston 

j Inggeris, pada tg. 
perundingan empat kali bertempat di Gedung Putih. 
ni oleh menteri luar negeri 

angan Commonwealth Lord aj dan oleh kepala djawatan inspeksi keuangan Lord Cher 
. well, aa 

Anthony Eden, menteri 

Komando Ti- 

IDALAM KETERANGAN 
resmi jang teah dikeluar 

kan mengenai hasil2 pembitja 
raan antara presiden Amerika 
Serikat, Harry 'Truman, dan 
perdana menteri Inggeris Win 
ston Churchill dikatakan me- 
ngenai Timur Tengah dan Ti- 
mur Djauh: 

»Pemerintah kami masing? 
telah memutuskan utk mempbe- 
rikan sumbangannja bagi sta 
bilitet, kemadjuan setjara a-' 
maj serta kemakmuran negara: 
negara Timur Tengah. Rentja' 
na? kami untuk daerah injaada 
lah sama sekali serupa, dari: 
kedua menteri luar negeri akan. 
bekerdja.bersama utk, melaksa 
nakannja. 

Kami berpendirian, bahwa 
pembentukan suatu 'komar?c 
Sekutu di Timur Tengah verlu 
dilaksanakan dengan setjepat 
mungkin agar rentjana2 kami 
bersama dapat dilaksanakan. 
Berkenaan gengan Mesir kami 
pertjaja sepenuhnja, bahwa 

usul empat negara-lah jang 
mengandung paling banjak ke ' 
mungkinan untuk menghilang 
kan ketegangan jang Sekarang " 
ini. Kami harap, agar inisiatip 
Bank Internasional untuk pem - 
bangunan” dan perkembangan, 

akan dapat menjelesaikan ma 
salah minjak Iran derigan Setja 
ra jang dapat diterima oleh se 
gala pihak jang berkepenting- 

an. 
sx rt 

Selain itu kami telah membi 
tjarakan masalah2 jang pen- 

ting, jang dihadapi oleh kedua 
negara di Timur Djauh. Pembi 

tjaraan2 kami mengenai soal 
ini, teah menghasilkan perse-: 

suaian jg besar. " 
Kami mengakui, 

tingnja usaha untuk mengatasi 
bahaja antjaman komunis di 
daerah ini adalah melabihj se- 
gala perselisihan faham dida- 
lam be'eid politik kami masing2 
berkenaan dgn Tiongkok. Ka- 
mi tetap akan memberikan ban 
tuan kami- sepenuhnja kepada 
tindakan2 PBB melawan agresi 
di Korea. hingga tertjapainja 
perdamaian can. keamanan di. 
daerah tsb Le nak 
'Kami njatakan kegembiraan 

kami. bahwa para kepala staf? 
angkatan perang Amerika &eri 
kat, Serikas Keradjaan Inggris: 
dan Perantjis, akan bertemu di 
dim tempo beberapa hari ini, 

' untuk mempeladjari tindakan2: 
istimewa mana jg harus diam- 
bil guna memperteguh keama- 
neh di Asia Tenggara. 

(Reuter). 

ae INI terdjadi di seki- 

  
  

Bojolali. Seorang penduduk jg. 

baru? ini sedang mengadakan 

pesta dgn ,menanggap” kle- 
engan, telah kedatangan seg2- 

rombolan grajak jg bersendja- 
ta. . 

Sebeluw melakukan aksinja, 

'Isemua ,,nijogo” (pemukul game-- 
lan) diperintaikan utk bertia- 
zap (dlm bahasa Djawa ,imeng- 
kureb”), sedang selama itu ge- 
xombolam grajak itu telah nie- 

raaksa kepada si-empunja Tu- 
mah utk menjerahkan hartaben 
danja dgn disertai penganiajaan 
Ggn tjara memukul dsb. Sesti- 
dah . seluruh isi rumah, diram- 
pas habis, mereka keluar 1- 
mah dan memerintahkan kepas 

da para ,nijogo” utk berdiri, 
Djuga pakaian para ,,Mijogo 

  

   
mur Tengah. 

bhw. pen-' . 

tar desa Ngemplak daerah 

ita jg ditinggalkan tidak luput 
Hari sasaran mereka. Sementara   mereka mengambil pakaian? pa,   

|zda lagi jg ketinggalan, diperin 

f(ramnja di waktu malam jg su- 

2 sijogo” itu, seorang dianta- 
ra gerombolan grajak itu  te- 
lai. menabuh ,,gender”, sedang 
cemua hadlitin dipersilahkan 
mendengarkannja. Setelah tidak 

lahkan kepada para ,jnijogo” un 
tuk memperdengsrkan lagu 
Pangkur Palaran. Dan dihantar ' 
oleh gending .Pangkur Palaran 
jsusangat meraju-raju kedenga 

n
g
a
 

aji itu, gerombolan grajak i 
meninggalkan tempat tsb d 
Hada gangguan Seliki Dua. 

Kn aan 

tg, E-BKOR IKAN tenggiri 
besar, jang dalam perut- 

nja diketemukan sebagian ang. 
gcta marusia telah tertangi 
oeh anak9 buah kapal-ikan 
»Virgen del Carmen” di San 
Sebastian baru2 ini Waktu 
ikan itu, jang beratrja lebih 
dari 110 pound, d Ng, ma, 
ka diperdapat dalam badannja 
tangar manusia, Pada sifah 
satu djari tangan ita ada se- 
buah. tjintjin . suasa dengin 
incriptie , La Mabama”. Menu- 
rut dugaan, ikan ifu telah me- 
nelan bagian badan crano fa 
dari seseorang jarg kapalnja 
teah karam atau dari sesp. | 
orang jang mendapat ketjela, 1 
kaan kapal-udara di Teluk Biss” 

  
     4 cayo, 

 



ag dio klas 1 at: la, | tata au klas 2 

m (Kan di India dalam bulan Desem 

DAttara” mendapat kabar, 
bahwa pada Saptu malam Ming 

. jang lalu, 12 orang tahanan 
melarikan. diri dari rumah | 

j Glodok. Tidak diper- 
keterangan. tjara bagaima 

na ke-12 orang tsb. bisa melari 
diri, tapi F akibat kaburnja 

-orang2 tahanan ini, maka se 
orang anggota tentera jang ke 

| dalam rumah pendjara Glodok, 
i ditahan guna diminta »er- 

: 'upyran TELEGRAPIS mang 

' han 

Ikovperensi INTERNASIO 
| PENJAKIT KANKER ar 

. C DIBUKA DI MALANG 

en aa Piirebone 

Kantor Pusat P.T.T. di Bandung 
mengumumkan. bahwa udjian2 utk mendapatkan idjazah telegrapis ra 

2 an id'azah 
Kn Ba EU akan dia 

ndung pada rte 
bulan Pebruari 1952 Pe ak 

|. Djaw, Sega Kedutaan Ina |di Djakarta, mengabarkan, bahwa | menurut berita jang diterima dari New Delhi, konperensi internasional 
penjakit kanker akan  dilargsung 

ber 1952 dimana utusan? dari ham 
| pir segenap negeri,ftermasuk djuga 
apa di harapkan menghadiirj 

KURSUS ADMINISTRASI BAGIAN 

Pada tg. 15 jad di Matang akan 
dibuka kursus administrasi hagian 
C utuk pegawai2 negeri. Kursus itu 
dipimpin oleh Arwoko. bupati di 
perbantukan di Malang. Jr akan 
mengikuti kursus tersebut ter 
tiatat 40 orang. Diharapkan Men 
aa Dalam Negerj Iskag dapat pe 
alir £ 

TANGAN KANAN IBNU 
HANJAR MENJERAH. 
Dari sumber resmi didapat 

kabar, bahwa tiga hari jg lalu, 
pemimpin gerombolan Hulu Su- 
ngai, Daeng Beradjut, jg men- 
djadi tangan kanan, Ibnu Ha- 

IANAN GOWA sangar 

baglan Pap mem un 
in. rang2 import dns Tung eri. 

Adapun Pantai j 
| kan pada Pem. Pusat, 
memperbanjak haven, 
nantinja akan dibagi 
gian, ja'ni haven ke 
dan $ gp jan, 

pakai hanja an 3 : n 3g 
nja. Dalam pelabuhan baru itu, 
nantinja dapat kapal2 umpama- | 

nja kapal KPM dan lainnja ber- 
labuh,. sedangkan utk kapal2 
besar, seperti "Oceaanschepen” 
akan diadakan djuga speciale 
haven. Selain dari ini, akan di- 
sediakan pula sedjumlah besar 
tanah chusus utk mendirikan 
perindustrian, djugz disamping 
itu disediakan tanah lapang utk | 
mendirikan rumah2 (woonwij- 
ken). : : 

TENG SEGERA SELESAI. 
Diduga bahwa dlm bulan ini 

djuga landasan baru atau lebih 
baik sambungan “dari landasan 
jg sudah ada di lapangan ter- 
bang Kalibanteng itu akan sele- 
sai. Djika demikian maka pesa- 
wat2 Convair jg lebih besar da- 
ri Garuda Indonesia Airways     djar, telah menjerah kepada fi- 

mana sekarang ia ditahan. De- selesai pada achir - Desember, 
ngan menjerahnja Daeng Bera- akan tetapi disebabkan oleh hu 
djut ini, diharapkan kekatjau- djan jg turun terus-menerus, 

ae berachir. 

900.000 MOBIL. 

Anggota senat — Amerika, 
Biair Moody, "memberitahukan 
pada hari Seasa, bahwa dewan 
produksi nasional telah mem- 
berikan idzin pembuatan 900. 
600 buah mobil penumpang utk 
kwartaal kedua 1952 

Ini berarti 108000 lebih ba. 
njak daripada rentjana semula. 

— Mulai hari Senin jl. harga 
"“ Iberas di Makassar diturunkan 

lagi sebagaimara ' diumumkan 
oleh Jajasan Bahan Makanan. 
Harga beras diturunkan dari 
Rp. 2.— mendjadi Rp. 1,80 per 
liter. Tiap2 pembeli dapat meng 
ambil sebanjak lima liter pada 
salah satu tiga toko dan tiga 
kepala kampung jang telah di 
tentukan lebih dahulu. 

— British Broadcasting Cor 
poration pada hari Minggu te- 
lah membuka siaran luar nege 
rinja jang paling baru, jaitu jg 

ditudjukan kepada Vietnam. 
'Programma siaran jg pertama 
Jitu terdiri dari kata pembukaan 

: ““Gjenderal-major Ian Jacob, ke 
(pala dinas seberang lautan BB- 
'C, pesan John Morris, kepala 

Ba bagian Timur Djauh dari sia- 
(ran radio Inggris dan warta be 
rita. Programma tersebut tiap2, 

— Ihari akam berada diudara sela 

I (nja, untuk menjelidiki keadaan | 

ima seperempat djam. 
— Inspektur djenderal kemen ' 

terian luay negeri, mr. Icksan 

telah bertolak ke Australia pa 

: Ida hari Selasa..Ia akan tinggal 
disana kl. dua minggu lama | 

'keuangan kedutaan besar In- 
““Idonesia di Australia. 

'Des Indes ke Djalan 'Teuke 

hari Rebo. Karena kekurangan 
perumahan menteri Mononutu 

' | djak ia mendiadi menteri. 
I— Dengan diberi name “Jaja- 

san Pembangunan Masjarakat 

Nasional Indonesia" Si Ban- 

dung 
kan suatu badan jang dalam 

2 usahanja memegang azas pem- 

, |bangunan kesedjahteraan ne- 

| gara, — menolo: penderita2,   # (mendirikan perusahaan2 kope 

'rasi jang merupakan moda 
nasional. 
— Panitya polisik Senat aa 

“rika Serikat pada hari Selasa 
telah memberikan keutamaan 

bagi rantjangan2 undang2 me 

ngenai status politik Alaska 

dan Hawaii, akan tetapi didu 

ga, bahwa pembitjaraan2 me | 

| ngenai soal ini akan diputus- 

| kan djika yratifikasi perdjandji 
an perdamaian   -harus Tanah 

1 

  
| 

»..I— Menteri penerangan Mono- | Fs 
TuMa. | nutu, telah pindah dari Hotel| 

Umar no. 72 Djakarta pada | Kw 3 

tinggal di Hotel Des Indes se-| 

sekarang sudah didiri f 

an di Hulu Sungai dgn segera maka pekerdjaan mendjadi ter 
lambat. Kini kurang lebih 300 
pekerdja dari djawatan peker- 
djaan umum propinsi -sedang 
menjelesaikan landasan itu. Pan. 
djang seluruhnja Jandasan jang 
membudjur barat-laut-tenggara 
ada 1.406 meter: selain dari itu 
di kedua udjung masih terda- 
'pat tambahan dari masing2 60 
meter di sebelah selatan dan 
100 meter sebelah utara. 

KESATUAN KAUM PEN- 
SIUNAN BERBAPAT. 
Dalam rapat jang diadakan | oleh 

Kesatuan Kaum Pensiunan Daerah 
"Semarang pada tg. 9 Djanuari 
dan - 

Europese Pensiunbond dan kaum pen 
siunan terkemuka, telah didjelaskan 
perdjuangan KKP dewasa ini: 1. 
Menentang 

supaja diadakan amandemen, jaitu | 
pensiun Bandung dan pensiun Djo-| 
kja dimasukkan dalam rentjana pen- 
siun baru. 3. Parlemen supaja mem- 
bentuk panitya urusan pensiun ber- 
sama2 dengan KKP. 4. Menghilang- 
kan sistim dualistis dari urusan pen- 
siun. 5. Mengandjurkan supaja Kan- 
tor - Kementerian Keuangan bagian 
Tundjangan dan pensiun serta kan- 
tor urusan pegawai/pensiun Bandung 
kedua2nja dipindahkan ke Djakarta. 

kan ke Djakarta. 6. Padjak pensiun 
dan gadjih minta. dihapuskan. 7. 

-Mengandjurkan kepada semua kaum 
pensiunan seluruh Indonesia bersatu 
kedalam  K.K.P. “pada  pemilhan 
umum jad., supaja wakil K.K:P. da- 
pat menduduki kursi di Dewan2, uta 
ma parlemen, karena menurut ba- 
njaknja Kaum pensiunan di Indone- 
ria, sudah selajaknja menduduki kur 
si sekurang2nja 6 buah. 

Selandjutnja didjelaskan, besok tg. 
10 Februari. 1952 pada djam 8.30 
akan diadakan rapat raksasa K.K.P. 
digedung Kesenian Tr guna 

LANDASAN BARU KALIBAN | 

pun akan dapat mendarat di- |: 
sana. Menurut rentjana semula —X 

ihak kepolisian di Tandjung, di sambungan landasan itu akan 

dekan Ba Kedaulatan 
| Negara kita, pelabuhan Sema 
rang mulai ramai kembali, jg. 
dikundjungi oleh kapal2 besar 
dan ketjil rata2 850 buah. Un 
tuk tahun jang akan datang 
ini, kundjungan kapal besar 
dan ketjil akan bertambah pu 
la. Dalam pada itu Djawatan 
Pelajaran dan Indonesia Lloyd 
telah banjak memesan kapal 
dari luar negeri kapal mana 
nantinja akan dipergunakan 
mengangkut barang2 untuk ke 

perluan rakjat dan sebagainja. 
— 

PENGGANTI MAJOR 
| PRAJOGO. 

Menjambung berita kita me 
ngenai kepindahan major Pra- 

Tiogo, komandan CPM seluruh 
Djawa 'Tengah, lebih tandjut ki 
ta terima kabar bahwa jang 
akan mendjadi penggantinja ia 
lah kapten Sutardio, bekas ko- 
mandan CPM Solo, jang sedjak 
beberapa lama mendjabat wakil 
komandan CPM Djawa Tengah. 

  

BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan 3 — Solo 

Sedia Speciaal. untuk TAHUN 
BARU: 
Seventh. heaven - Shantung 

linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
|Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Sharkskin 
Imitasi wool dan 100”, wool 

PL LL ma 

“Igauta SB Obat Seluruh Indone | 
| |sa tgl. 10 jang lalu susunan | 
| Ibaru tjabang Semarang sbb.: 

Itrowirjono, penulis Isjadi, ben | 
dahara Kasran Sen NA Pe 

| Mukidin. 

#marang dapat menerima murjd2 Para 

! dan akan ditutup tg 

, forang matador di negara2 Ame 
“Irika Selatan, 

(| Matador2 ang, Maa" sebagai 
'pahlawan, tapi bila ia sudah 
(suram bintangnja, mendjadi pe- 21 
'nakut, pun lalu dihinakan oleh| 

4 ll Bea Harga melawan! | 5 

   PENGURUS SERBOSI. 

Menurut putusan rapat ang- 

ketua Suntjoko, wakilnja Sas- | 

9 

Sm, UU, PUTERA RAKJAT. 

Pemimpin Sek. Menengah Umum | 
Putera Rakjat, di dil. Widosari Se.: 

“untuk kelas I dan menjediakan tem. 
pat chusus untuk pegawai/bdruh, 
pendaftaran | Anna “dikerimah 

tg, dian, he 
tempat di SR. Drama dan 

| Kp. Gendong, uang pangkal Rp. 1 
1 tiap murid. un : 

: Na banteng melawan se- | 

terutama djuga 
'di Mexico merupakan  kesena- 
ngan rakjat jg paling digemari.   orang2 jg tadinja memudjanja 
itu. Film ,,/The Brave Bulls” jg 
kimi sedang diputar bersama2 di 
(Grand dan Lux ini mendasar- 
kan tjeritanja atas pengalaman 
suka-duka seorang matador ke-   jg tiap2 kali harus menantang | 
maut utk mempertahankan ke- 

| beran'annja. Dalam film ini pe- 
'monton dapat saksikan aduan2 
| banteng jg mengerikan di are- 
na2 Mexico, disamping itu pun 
'tjara2 perternakan banteng2 
aduan jg bengis dari turunan 
San Matin, 

. 

  

  

'Bisa dapat beli lagi: 
" Reserve 

vulpotloodstifjes 
buat Parker dan Sheaffer 
Juwelier Horloger 

ok SIG 

aa Lnta: Bekerja 
SATU TUKANG:-CARIS KERIAS 
jang berpengalaman, tida ada 

'ketrangan djangan lamar. 

perah Ta di: 

Toko MALTA 
BODJONG   

    
| rentjana undang2 baru 

1952 dari Kementerian Urusan Pe-| xx — 
gawai. 2. Mengusulkan kepada DPR | 

Dana Pensiun Djokjakarta dipi-| “ 
dahkan ke Bandung. Atau dua2nja| “ 
Kantor Dana Pensiun tsb dipindah | d. 

enam: 

Kepada semua Saudara2 j 
il bathin, benda, tenaga, fikiran, karangan bunga dan mengantar- 

jang dihadliri oleh-pengurus kan djenazahnja sampai dipemakaman Tjantung (Tegalsari) 
dengan djalan ini kami TAnpa mengutjap beribu-ribu teri- 
ma kasih. 

UTJAPAN TERITA KASIH 
Telah pulang ke Rochmatullah pada tanggal 6-1-1952 

,djam 18 dengan tenang, dalam usia 3 tahun, anak kami jang ke 

R.r. SOERIASTOETI WIRANINGSIH 

.Djalan Hawa 20 — Semarang. 

TAN   ang telah memberi sumbangan 

Jang berduka-tjita: 
Keluarga SOEMANTRI 

  

kaokuda Indonesia 
KUASAILAH: 

daftaran untuk kursus baru: 

: Warga negara Indonesia. 

Umur 18 sampai 24 Lena 

Belum kawin. 

polisian setempat. 

Pengalaman pendidikan dll. 
Nama dan Alamat jang ter 

£ 

&- 

h. 

Pelamar jg akan ditrima, me 
riksaan dokter. 

Mengetahui: 

|. MILONO   en mosi. 
  

JoB.. 

dari minjak milik Jane Horner. 
— Sheriff, djika dulu aku tahu, 

Tanpa malay,   dgn kn : 

3 Rogers 440 
NO, DOC STiTeH/ THAr 

- BOOMERANG WALLABY 
HIT ME-WITH DID TH/ . 

5 sUM DVIN!/ HE. 
yA DIDNIT WANT TO SHARE 
WLJANE'!S OIL LAND WITH. 
Crepes Aa 

' Lautan Indonesia 
Sekolah Pelajaran kini telah dioper oleh Djawatan Pelaja- 

ran R.I. bag. Pendidikan POngperang Laut dan membuka pen- 

. Sjarat2 untuk mendjadi murid: 

Idjazah S.M.P. atau jang sederadjat. : 
Surat keterangan adat/kelakuan dari Pamong Nana 

Pendaftaran ditutup pada tg. 15 Pebruari 1952. 

Permintaan hanja dengan surat dan disertai surut? ketera- 
ngan tsb. supaja dialamatkan kepada Kantor Sekolah Pelajaran : 
Semarang, Dj. Kali-baru No. 34. Semarang. 

SEKOLAH PELAJARAN SEMARANG 

tt. K.W. SOEDIONO. 

ang. 

hg 

nunggu panggilan untuk peme- 

s.. Pomimpin Umum: &     

Tp HAvE GIVEN You 
Y- THE LAND 

“ WMOULD Ne appa 
ya Ter IA 

ILLING 4 

Sa ST 
Ta 

aa . Lp COPR, JSI KING FBATURES SYA SYNDICATE, Inc aa RIGHNTS RESERVED 

Tiga aa 3 dulu dengan enak, Sheriff. 
— Tidak, dokter, ta” mungkin bagiku. Boemerang Wallaby Karnss. 

telah mengenai aku demikian tepatnja. 
tidak mau membagi dengan aku keuntungan 

. aku mati, dokter: Wallaby 
jang akan didapatnja 

apa jang  sebenarnja kau-ingini 
hingga berkali-kali terdjadi pembunuhan, kaogasi cela am DAN ' 

Jalah buku ' Njanjian 
Noot-angka dan dibubuh petun- 
djuk Tekanan Gitar. 
Telah terbit djilid 1 s/d. 7 

— 

Imamaan, bernama Luis Bello, | 

Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 
ta'lebih mahal. 
Tiobalah PUSAKA. sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh?an 

Dari bahan Indonesia-—oleh TNI Indonesia 
untuk rumah “tangga Indonesia 

51“ PU/r.-05- 2 

Telah menikah: 
Soeharto Mahesworo 

dengan 
Soebantie Pn ooodliiino 

“|Semarang 

Solo 
Sa ma ma 3 

'Pelah lahir dengan selamat | 
pada tg. 8-1-52 anak prempuan 
kami: 

Ning Satmidatosn 
Atas pertolongan Ptn. Majoor 
Dr. Supandji, Bidan & Djuru- 
rawat di Rumah Sakit Tentara, 
kami utjapkan banjak terima 
kasih. 

— Famili HIRLAN 
Pontjol Dalam 15 

  

»HIBURAN MASA” 
dengan 

harga a R. 3.50 
Onkos kirim a R. 0.50. 

1Dapat dibeli pada: 
Toko Buku Lauw — Solo. Tsko 
Buku Widjaja — Madiun. 
Beka-huis 
Buku Santosa 
Toko Buku Kukuh Subardi — 
Salatiga. Toko Buku Ans 
Pati. Toko Buku Radja Murah 

Het 
Djokja. - Toko 

Magelang. 

Pekalongan. Toko. Buku 
Minora — Tegal. 
Daftar Lagu dapat diminta tju- 
ma2 pada Penerbitnja: 

Toko Buku PAK ROES 
Semarang. 

JL 

  

Tn G460 004 

"er te 

  

WE ALL GOT WAT W WE 
EARNED, JANE 7 WALLABYI!S 
DEAD...AN! YOUIRE RICH, 
THANKS TO ROY/ HE WAS | 

RIGHT ALL THE WAY? 

  
— Tidak Jane. Dalam dunia 

ini orang tentu akan mendapat 
bagiannja sesuai dengan per- 
buatannja sendiri. Wallaby se 
karang meninggal... dan ka- 
mu akan mendjadi kaja berkat, 

. pertolongan Roy Rogers. Dari 
“permulaan sampai kini ia se- 
lalu bertindak berani dan dju- 
djur. 

Ta 

” 
2 

1 SmaRTep IT 1. WHICH THERE 
, NDIN" | OUGHTA BEA 

TO LOCATE A 
WATER WELLY 
IP BETTER Stick | 
TO SELLIN My 
ELKIR 7 

LAW AGAINST, 

A EKSY, NOW, 
POC! ».DON/T 

— Sebenarnja aku jang ber- 
salah dalam hal ini semua, dgn 
mengatakan bahwa aku telah 
menemukan sumber air. Sebetul 
nja lebih baik aku tetap ' me- 
ngerdjakan pekerdjaanku 
lama: mendjual obat. 

jang 

— Pekerdjaan mana ' berten- 
tangan dengan hukum, pertjaja 
lah Willie. Atau namaku bukan 
Dokter Stitch! ! 

-« Sabar, berhentilah dulu 
bertengkar mengenai itu, dokter. 

P Ih A.. MARGARINE 

sungguh njaman 
gjika ditaruk cirati 

pula ai 
£ 
Ba 

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa. 

Agar lauk-pauknja 
kering-empuk: 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering: 
empuk: pun keraknja mendjadi beroang 
kuning-emas. Menggoreng dengan PESAN 
lantjar segala-galanja, 

  

  
AKAN PINDAH pada tgl. 15 JANUARI 1952. 

Modes & Costuumschool “,,LA CONGA” | 
dari Purwodinatan IV/4 ke GANG PINGGIR No. 58 
Harep para lengganan2 dan murid2 ne tau. 3 

H4 

Para Pembesar Pamong Pradja jang ingin & 

Rakjatnja Madju 
Daerahnja aman tenteram, subur, giat membangun, andjuritah 
SERA kepala dan pegawai desa serta penduduknja berlang- 

.aPenjabar- Semen 
Madjalah jang mudah dimengerti. Langganan 3 bulan ag 2 

A 1 amat: daan Bt 81 — Sen nana 
f 

BE CITY CONCERN CINEMAS : 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. Ia 

ROBERT ROSSEN'S 

  

dgn: Mel FERRER — Miro SLAVA ya Anthony | 

»THE BRAVE BULLS” 
Menarik Heibat dan Menggemparkan 

5.—7.— 90— Ini Malam Premiere (17 
Charles Can  sMonsieur Verdoux 
INORA 5.—7.—9.— lai Malam D. M. B. Tu. 13 

— 

LUX 

    

  

  

EPISODE KE :i. (TAMATI 
COLUMBIA SUPER-SERIAL 

»Atomman versus Superman" 
LEBIH HEIBAT LEBIH GEMPAR! 

BESOK MALAM: Premiere INDRA 5. — Ti 9, 

Penas Harer dia. s»TM8 - Tougheri They Come" - Preston Foster dim, 

ROYAL 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. fu. 7 Tah) 
Maria P. Ramlee Rokiah — D, Harris 

sPenghidupans: 
Satu film Istimewa jang menggemparkan ! 

og 

mt 

Miss Li Uu Hwa 
Chang Ching 

an 

sing Liah 1 uan” 
  

Ba tete to ter 
SOLO 

djam : 

3 — 5. To 

  aan Besok malim premiere Besar 
»Rex” 5-70. (17 tah.) 

Ray Milland —- Hedy Lamarr 
Macdonald Cary .- Mona Freeman 

.COPPER CANYON" Teks Irdonesia 
Paramount' 8 "Fechnicolor x 

Ini Malam Tom! 5 
5.00 —7 00. 9.00 (13 tahun 

Jobo“ Lund — Corinne Calvet 

,My Friend Irma Goes West' 
INI MALAM D.m.B. 
Mstropole 4.45-7-9 1567) 
Ertol Elyon Ann Sheridan 

,Edge Of f Darkness" 

ORION 5 0276 0c-9.00 f17 tj 
Linda Daraeli Sbarles Boyer 

La he 3ih Letter" 
AKAN DATANG, 

Fla Perang jang HEIBAT | 
The Rats Of. Tobruk' 
|Djagslan 5 7.0. (17 tah) 

| Sia Mson | iotany ig. Tjantik) 
Yean Cheuo-Kung Cbio Shia 

NN JONJA" 
(Pakai Tekst Indonesia) 

Film Tiongkok Paling Baru dan dapat 
Succesiluar biasa dimana-mana, Tje- 
ritaan seorang wanta HWA-KIAUW 

  

A 201h Century-Fox Pictuta with 
TYRONE  LORETTA 

POWER - YOUNG 
ANNABELLA 
J3. EDWARD BROMBERG 
JOSEPH SCHILDKRAUT| 
HENRY STEPHENSONJ| 
SIONEY BLACKMER)| 

: SIG RUMANN 
MAURICE MOSCOVICH 
NIGEL Bruce 
MILES MANDER 
SEORGE 7UCCc0 

Ne) ZANYGK 4 

-— 

  

  
Be na eta noAanon 

Druk, VII No. 584/1IIJA/718. "      


