
$ 

  
Ga 

. 

0. 
. 

. 

NY ,Suara Merdeka Press” Ltd. 

: Purwodinatan Barat 1-20 
Tilp. Redaksi : 1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang. 
Tilp. Administrasi-Ekspedisi 2087 Semarang. 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.-— didalam kota. 
Rp. 1l.— luar kota. Advertensi 80 sen per mm kolom. 
Harga Etjeran 60 sen per lembar. 

  

Baru 
Mungkin Akan Dia- Dania 

  

Ikan Inggris Untuk 
Tembus Deadlock 

—.. Mesir 
P EMERINTAH Inggeris da- 
lam png 10 hari akan Ke 

baru untuk menjelesaikan perti- 
kajian Inggeris-Mesir, demikian 

dalam kalangan 
pers Mesir reaksi2, jang tak ba- 
njak berbeda. Semua surat ka- 
bar Mesir mengemukakan peng 
harapan bahwa pembitjaraan? 
di Washington antara menteri 
Juar negeri Inggeris, Anthony 
Eden dan menteri luar negeri 
AS, Dean Acheson, mudah?2-an 
akan dapat mendatanvkan sua- 
tu sikap umwam Ingseris, jang 
bersifat damai terhadap Mesir. 

Al Ahram mewartakan bah- 
wa putusan untuk mengemuka 
kan usul2 bary kepada Mesir te 
lah diambil, setelah parg pena- 
sehat militer presiden Truman 
menegaskan bahwa Terusan 
Suez "akan dapat didjadikan 
suatu pangkalan, jang berguna 
untuk negara? Barat, hanja dji 
ka garis2 perhubungan, di da- 
rat Igut dan udara tidak men 
dapat gangguan, dan djika ter 

" djamin adanja perbekalan ba- 
han makanan dan air, dan &ji- 

ke tersedia tjukup tenaga bu- 
ruh. (Mengenai masalah Suez 
harap lihat, djuga di pagina II 
— Red.). : 

KETERANGAN PEME- 
RINTAH. : 

Dalam sidang pleno tertutup 

akan memberikan keterangan 
tentang situasi pada waktu se- 

y 
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£ 

8 Past 
Nan 1m 

lnudon. Dan Dj 

berikan korsesi 
fa 

kakan dim suatu 

  

Mungkin Akan Me- 
ngundjungi Iadonesia 
pEDANA MENTERI ta- 

kistan Kha,paja Nazimud 
din mungkin akan mengundju- 
agi Indonesia setelah selesai 
sidang membitjarakan rentjana 
anggaran belandja Pakistan di 
Dewan Perwakilan Pakistan, 
Demikian APP mengabarkan 
dari Karachi hari Djumaat. 
Atas pertanjaan pers PM, Na- 
zimuulin mengatakan belum 
ditentukan tanggalnja bila “ia 
datang ke Indonesia atas an 
dangan pemerintah Indonesia. 
Akan tetapi dikatakannja dju- 
ga, bah,pa mungkin ia akan da 
pat kundjungi Indonesia sete- 
lah sidang membitjarakan ang- 
garan belandja Pakistan dalam 
parlemen, 

Dapat diterangkan, bahwa 
biasanja sidang anggaran “ses 
'andja jang dimaksud itu sele 
sai pada achir bulan April hes 
perti perhah dikabarkan,  an- 
dangan pemerintah. Indonesia 
kepada PM Khawaja Nazimud- 
din. disampaikan oleh Menteri 
Luar Negeri Indonesia - Subar     djo waktu kundjungi Karachi. 

  

“Taktik Gerilja 
Sofjan Cs. Gagal 
Karena Tak Ada Bantuan Dari Rakjat. 

ALAM MINGGU dim hudjan lebat terdjadi lagi tembak- 
menembak antara TNI dan kaum pemberontak di dae- 

rah distrik Bandongan, Magelang. Bagaimana akibainja, hing- 
ga Minggu pagi kamaren belum diketahui. Dalam pertempuran? 
jg sudah kaum pemberontak menggunakan taktik gerilja: ge- 
rombolan?2 mereka terpentjar2, bertjampur dgn rakjat. Warta- 
wan Antara jg turut menindjau 

rangan?, bahwa taktik tsb tidak ada 'hasilnja, 
membantu tentara. 

Mengenai gerakan pembersi- ' 
han hari Djum'at jang laly le | 
bih landjut dapat dikabarkan, | 
bahwa kaum pemberontak me- 
larikan Giri kearah barat-daja 
Kaliangkrik masuk daerah ke 
tjamatan. Windusari didekat 
hutan tutupan. Dipihak tentera 
tidak ada korban. Sebagai aki- 
bat pertempuran, beberapa ru- 
mah penduduk terbakar. Lebih 
kurang 39 matjam perlengka- 
pan tentera kepunjaan pembe- 
rontak, sebagaimana kita ka- 
barkan hari Sabtu djuga terma 
suk sebuah sendjata anti tank 
dengan pelurunja, - terdapat 
oleh TNI. Demikianpun bebera 
pa dokumen. 

Selandjutnja menurut berita 
dari Jogja pembersihan jang 
dilakukan oleh pihak tentara 
pada pagi Djum'at disekitar 
daerah Kaliangkrik (Mage- 
lang) dimana kaum pemberon 
tak bersembunji telah mengha 
silkan beberapa sendjata berat, 
dengan pelurunja dapat diram 
pad 

Setelah mengalami pengepu 
ngan dari TNI pada hari Djum 
'at itu pemberontak2 melarikan 
diri ke Utara dan kemudian 
memasuki desa Kembangku- 
ning, ketjamatan Windusari, 
17 km sebflah Barat dari ko 
ta Magelang. 

Pada Kemis 'sore (Mdesp 
Djangkungan: seorang pegawai 
polisi jang sedang melakukan 
tugasnja dianiaja oleh pembe 
rontak. Pegawai polisi itu dgn 

mendapat luka2 dapat melolos- 
kan diri ke Bandongan Sebelah | 
Barat Magelang, demikian "An 
tara”, : 

Mean KANAN 

INJEKSI BERAS DI- 
- SELURUH DJAWA, “ 

Dari kalangan resmi “Anta 
ra” mendapat kabar bhw mu- 
lai hari Sabtu jakan Gimulah 
pendjualan beras sedjumiah 
besar melalui pedagang?-n be- 
sar kepada. pedagangan ketjil. 
Pendjualan beras ini dimaksud 
kam sebagai dnjeksi untuk se- 
minggu lamanja. Nama2 gros 
sier dan detailist jang akan 
turut dalam pendjualan beras 
sebanjak 1100 ton akan sege 
ra diumumkan. Untuk injeksi 

di daerah ini mendapat ketiz- 
karena rakjat 

Li Tsung Yen 
Dikeluarkan Dari 
Party Kuomintang 

EKAS wakil presiden Tiong 
B kok Nasionalis, djenderal Lu 
Tsung Yen, telah dipetjat dari 
partai Kuomintar - menurut ke 
putusan Central Committee Par 
tai Kuomintang pada hari Ming- 
gu. Sebagai alasan dari perme- 
tjatan ini dikemukakan bahwa 
djenderal Li, jang sudah ? ta- 
hun ini menetap di A.S., tidak 
memenuhi kewadjibannja untuk 
mentjatatkan diri sebagai ang- 
gota Kuomirtang, setelah pada 
tahun 1950 diadakan pembaruan 
partai tsb. (Antara-AFP). 

  

Di Malang Selatan kini 
sedang dikerdjakan pem- 
bangunan  djalan - baru 
menudju - desa Nglijjep, 
suatu tempat istirahat 
jang banjak dikundjungi 

orang. Gambar: para 
pekerdja pembangunan 

djalan baru tsb. sedang 
menunggu pembagian na 

si pada waktu makan. 

  

MENURUT kalangan? kem 
pang dan Indonesia pada 

    Smg. Seneu 14 Djanuari 1952 

Saling Memberi 
 Konsesi? Baru” 

epang Berusaha Menem- 
bus Deadiock Perundingan Sekarangini 

Djuanda Masih Menunggu Instruksi2 
Djakarta Lagi. 

  

hari Sabtu telah saling mem- 
x setjara lisan. Kiji Wajima, kepala kantor uru- san Asia dari kementerian jaar negeri telah mengadjukan usul kompromi ketiga kepada delegasi Indonesia. Usul ini dikemu 

1 pertemuan dgn ketua delegasi Indonesia, ir Djuanda, Pertemuan itu ber langsung dua djam lamanja, 

Menurut kantor berita. Kyo- 

p akistan | do 'rentjana kompromi baru 
ini disusun berdasarkan usul 
balasan delegasi Indonesia azas 

usul kompromi jang kedua Ya 

ri Djepang. Selandjutnja Kyodp 

mengabarkan, bahwa dalam pe 

rundingan2 antara Ir. Djuanda 

dan Wajima itu, Indonesia te- 

lah memberikan konsesi terha 
dap pendirian Djepang menge 

nai “djasa2 dalam lapangan pre 

duksi” jaini, bahwa djasa2 jg 

akan diberikan oleh Djepang 
itu tidak akan merugikan per 
hubungan dagang Djepang” jg 
normal, Bahan2 pembakar, Yg 
diperlukan untuk mengangkit 
kapal2 jang tenggelam selan- 
Gjutnja akan disediakan oleh fi 
hak Indonesia. 

Diduga, bahwa menteri bju 
anda dan Wajima akan berun- 
ding lagi pxda hari Senen ini. 

Dapat dikabarkan djuga, bhw 
ketua delegasi Indonesia Ir. 
Djuanda hari Djuma't meminta 
lagi pendjelasan tentang usul? 
kompromi Djepang, jang rupa- 
nja telah dapat menembus dja 
lan buntu selama dua minggu   

  

enterian L.N, Djepang fihak Dje 

   
  

  

    

  

Soal Kea 
  

  

  

Mr. Sudjahri sekretaris “Gjendrai Kementerian Sosial, 
baru2 ini telah menindjau kebun? penduduk desa Wono- 
redjo (Semeru Selatan). Perlu kita terangkan, bahwa pen 
duduk desa tsb terdiri dari orang2 jg akibat revolusi '45 
dulunja perlu mendapat barnituan pemerintah. Kini mereka 
telah mempunjai rumah serta kebun sendiri dan tidak la- 
gi mendapat bantuan pemerintah. Gambar: Mr. Sudjahri 
sedang melihat2 salah satu kebun.   . 

    

  JL, dan mungkin dapat tnelahir 
kan persetudjuan dalam 

rang jarg harus dibajar oleh 
Djepang kepada Indonesia. 

Kalangan Djepang umum- 
nja menduga ' bahwa satu per- 
Setudjaan pada pokoknja akan) 
membolehkan Ir. Djuanda se- 
gera pulang ke Indonesia dan 
soal2 lain akan diperbintjang- 
kan dibelakang hari. Harign 
dagang Djepang ,Nihon Kei- 
zai “menerangkan bahwa dian- 
tara tuntutan2 Indonesia per- 
tama adalah Indonesia menije- 
diakan bahan? mentah, tetapi 
Djepang membajar tenaga lis- 
terik dan alat lain2 jang berhu 
bungan dengan  rantjangan2 
pembangunan Indonesia. 
Dan kedua, 
sementara waktu akan memba- 
jar dehgan wang asing ongkos 
perdjalanan ahli2 technik Dje- 
pang ke Indonesia dan ongkos 
penghidupannja di Indonesia, 
Tetapi sebaliknja Djepang ha- 
rus mengadakan fonds, sebagai 
balasan," untuk membelandjai 
sturlemn2 Indonesia jang bela- 
djar di Djepang. (Antara) 

di 

Tunggu instruksi 
Djakarta. 

# x 

. Sementara itu kalangan Dje 
pang menduga bahwa delegasi 
Indonesia sedang menunggu in 
Struksi dari Djakarta. Djuga 
tak adanja instruksi — damiki 
an AFP seterusnja — menje- 
babkan perundingan mengenai 
verdjandjian perikanan ' hari 

|Saptu reses” untuk kelima ha 
rinja. Djuru bitjara delegasi In 

dones'a menjatakan bahwa pe 
rundingon akan . dimulai lagi, 
tetapi bilamana belum diketa- 
huinja, 

1   
Indonesia untuk : 

e soal | 
pembajaran ganti-kerugian pe- ' 

- Iran Bertindak 
PerintahkanPenutupanKonsulat2Inggris 

Kalangan Washington Tjemaskan keadaan 
Jang Sulit. 

EMERINTAH IRAN pada 
P 

itu terpaksa diambil karena 
sud hendak t#jampur-tangan 

Pembukuan Dgn 
Bhs. Tionghoa 

F KDERASI Tionghoa Si 
Hwee -eluruh Indonesia 

jang bertindak selaku wakil “8 
ri para pedagang Tionghoa, da 
lam suratnja kepala Djajpat 
Padjak dan kepala Inspeksi Ke 

Dela meet ena Demi: 
tah agar dinerkenankam kepada 
pedagang? Tionghoa untuk se- 
mentara menggunakan bahasa 
Tionghoa dalam  pembukuan- 

'nja. Permintaan ini adalah ber 
| kennaan dengan keteutuan jang 
' telah diambil oleh pemeritah 
mengenai bahasa jang dipakai 
dalam pembukuan keuangan pe 
rusahaan jaknj dimana. harus 
dipakainja bahasa Indonesia, 
dan dengan ketjualian djuga   Sebagai alasan dikemukakan, 
bahwa penggantian tjara pem- 
bukuan ini akan membawa ke- 

kan perusahaan Tionghoa. De- 
mikian pula akan membawa pe- 
ngangguran luas di kalangan pe 
gawai pemegang buku ig hanja 
dapat melakukannja dgn baha- 
sa Tionghoa. Disebutkannja se- 
bagai alasan, dari mana dgn se- 
gera akan dapat diambilnja te- 
naga2 pemegang buku jg dapat 

tahkan, supaja mulai tg: 21 Djanuar! jg akan datang se- 
mua konsulat Inggeris di Iran ditutup. Perintah penutupan itu 
termuat'dim nota jg disampaikan oleh pemerintah Iran kepada 
kedutaan Inggeris. Sebagai alasan dinjatakan, bahwa tindakan 

: dim soal? dim negeri Iran. Dikata- 
karnja, bahwa pemerrintah Iran tak dapat: membiarkan inter- 
vensi?2 itu, karena pemerintah harus 

hahasa Belanda dan Inggeris - 

sulitan besar bagi para madji- |. 

malam Minggu telah memerin- 

Inggeris tetap bermak- 

memperlindungi kepenti- 

Dalam pada itu kalangan jg 
mengetahui di London. pada 

hari Minggu menjatakan pen- 

dapatnja, bahwa keputusan pe 

merintah Iran untuk menutup 

konsulat2 Ingger:s di Iran ada 
la' didorong oleh keinginan un 
tuk mendapatkan “backing” u- 
mum dalam menghendaki oppo- 
Sisi dalam negeri. Kalangan itu 
menjatakan, bahwa 'pemerihtah 
Mossadegh “ingin mejakinkon 
chalajak ramai,bahwa opposisi 
terhadap pemerintah sekarang 
ini adalah mempunjaji pertalian 
dengan kepentingan? Inggeris. 

Achirnja kalangan tersebut 
menarik kesimpulan, bahwa "se 

R
D
 

Harian Umum — Anggauta 8. Ia 
LM 

| Atas pertanjaan apakah peme 

| kan dengan tidak mengundur- 

    

Penting Hari Ini: Dari Ged 

Me EN en 

a
a
 

ai 
FP 

ung PBB — Apa Maks 
Djepang Sesungguhnja?, — Perampokan di Inter . 

5 K 2 Rahasia Konp. Militer di 
Chang Kagumi Presiden Sukarno DIl. 

Tahun Ke VI — No. 267 

Mma Mamanana man ge na 

natio Terbongkar Kedoknja — Iran Bertindak — 

  

Washington — Proj. 

laa 

  

manan D.N. 
  

» Saptu 
ADA HARI Sabtu pagi ka- 

p binet telah bersidang utk. 
membitjarakan antara lain ma- 
saalah keamanan. Djuga telah 
Iibitjarakan program pemerin- 
tah, demikian kabar jg diper- 
oleh PI-Aneta dari tihak jang 
mengetahui. Selandjutnja telah 
dibitjarakan rentjana peraturan 
pemerintah mengenai kedudu- 
kan pegawai2 pemerintah bu- 
kan warganegara dan rentjana 
peraturan pemeriatah tentang 
penghasilan dan usaha pegawai 
negeri dlm lapangan partikelir. 

rihtah bermaksud limit waktu 
untuk memperpandjang bagi pe 
rundingan2 dengan fihak Belan 
da tentang masaalah Uni dan 
Irian, menteri penerangan, Mo 

nonutu mendjawab bahwa pe- 
merintah berusaha supaja per 
selisihan2 jang sekarang ada 
dengan Nederland itu diselesai 

kan waktu, 

Perundingan2 di 
Den Haag. 

Sementara ANP memperoleh 
kabar dari fihak resmi dj Den 
Haag, bahwa pada hari Djuma 
hat telah dilangsungkan perte- 
muan pertama antara delega- 
si Indonesia dan delegasi Be- 
landa. Dengan demikian dimu- 
lailah 'perundingan2 tentang 
masalah Uni dan Irian Barat 
itu, Pada rapat itu diputuskan 
untuk. mengadakan sidang leng 
kap pada hari Selasa. Hasil2 pe 
rundingan ini, jang bersifat in 
'formil, apabila mungkin vakan 
disampaikan kepada ke- 
dua pemerintah dalam bentuk 
rentjana2 (pendahuluan) jang 
konkrit. Diduga, bahwa perun 
dingan2 ini akan dilangsungkan 
dalam suasana persahabatan 
dan bahwa perhubungan baik 
ini akan menambah kemungki- 
nan ditjapainja kerdja sama jg 
membawa hasil? baik. 

Tidak dibitjarakan 
di Washington. 

Sementarwitu atas pertanjaan 
"para wartawan perdang mente 
di New York, bahwa seki 
tar tuntutan Indone- 

bahwa sekitar tuntutan Indone 
Sia atas Irian Barat. jang se- 
karang sedang dirundingkan di 
Den Haag antara kedua delega 
Si, tidak ada tanda2 jang me- 
mundjukkan adanja desakan   pak terdjang” Iran jang ter- 

achir ini merupakan bukti bah 
wa pemerintah Iran kini bera 
da dalam kedudukan jang “ti 
clak enak” dan “membahaja- 
kan”, 

Reaksi Amerika 

Dari Washington UP mewar 
takan, bahwa “para “pembesar 
Amerika merasa terkedjut dan 
chawatitr, setelah mendengar 
tindakan pemerintah Iran jang 
memrintahkan ditutupnja kon- 
Sulat2 Inggris mulai tanggal 21   berbahasa lain" dari Tionghoa. 

Oleh karenanja Federasi Tiong- 
hoa Siang Hwee ini dlm permo- 
honannja. itu djuga meminta 
supaja diberi tempo utk meng- 
adakan- persiapan2, sehingga 
orang jg biasa berbahasa Tiong 

hoa akan dapat melakukannja 
dgn bahasa Indonesia. 

PERINGATAN TUNISIA 
PADA PERANTJIS 

Tunissia telah memperingat- 
kan kepada Perantjis, bahwa 
kepentingan2 Perntj's di Tuni- 
sia jg selalu akan diakui dan 
dihormati eleh rakjat dan pe- 
mer'ntah Tunisia itu, tidak .bi 

  

KE-   sa mendjamin ikut sertanja Pe 
rantjis dalam badan2 perwaki- 
lan dan eksekutif negeri tadi. 

  

   

Djanuari jang akan datang. Me 
reka berpendapat bahwa putu 

.San pemerintah Iran itu akan 
' lebih, menjulitkan usaha? untuk 
menjelesaikan — persengketaan 
minjak Inggeris—Iran. Bank 
Internasional baru sadjy me- 
mulai dengan usahanja jang ba 
ru, untuk mendekatkan ke dua 
belah fihak, Rombongan bank 
itu tak lama lagi akan bertolak 
kembali ke Washington dam 
“kan memberikan saran penje 
lesaian kompromi jg mungkin 
dapat tertjapai. : t 

Shepherd kund jungi 
Mossadegh 

Selandjutnja 
rintah Iran mengataka: 
Minggu, bahwa duta 
Francis Shephera pada harj Minggu pagi telah mengundjungi perdana menteri Mossadegh dan minta kepa- . danja supaja menarik. kembali pe. 
rintah Iran “untuk menutup semua 
konsulat Inggris di Iran D'katakan, 
bahwa Messadegh telah menjatakan 
kepada Shephera, bahwa nota Iran 

n pada hari 
besar Inggris 

djurubitjara peme. | 

Supaja so&l ini dibitjarakan di 
Washington, demikian UP New 
York. 

Drees, jang bermaksug me- 
ngadakan pembitjaraan ting- 
kat tinggi dengan Truman dan 
Acheson tiba dikota ini Saptu 
jang lalu. 

DJAWATAN SOSIAL DI DJA. 
WA BARAT DAN SUMA. 
TERA UTARA TERBAIK? 

Kepa'a Inspeksi Sosial Suma- 
tera Tengah/Utara jang baru 
RST Brotosajogyo mengatakan 
bah,,a diukur menurut nilainja 
sampai pada achir tahun jl. ma 
ka usaha2 djawatan sosial di 
Diawa Barat dan Sumatera 
Utara termasuk mempunjaj ni 
lai jang terbaik dari seluruh 
Gjawatan? sosial jang ada di In 

  

Pokok Pembitjaraan' — 
Dewan Menteri Hari 'a 

Saptu kemaren dulu. Setelah 
melakukan tugas di Indon. ' 

mendukung gumpalan tanah 
bungi oleh Sang Merah Putih.   

Resolusi dalam bentuk-achir 
jang diterima itu diantaranja 
memuat amandemen2 dari 11 

negara Barat jang meniadakan 

usul? Sovjet jang menghendaki 
supaja Dewan Keamanan “de 

ngan segera” mengadikan si- 
dang utk membitjarakan dead 
lock dalam perundingan2 gen 

tjatan sendjata di Korea dan 

jang “menghendaki - penghapus- 
an Panitya Tindakan? Bersa- 
ma 

Resolusi. Tindakan2 

Keamanan Bersama. 
Sidang — Umum- - kemudian 

mula, dengan perdebatan  me- 
ngenai resolusi Amerika ten- 
tang Tindakan2 Keamanan Ber 

sama, jaitu jang pada pokok- 
nja mengandjurkan supaja ne- 

gara2 anggota PBB menjedia- 
kan satuan2 bersendjata un- 
tuk digunakan dalam pasukan2 

PBB untuk menghadapi setiap 
kemungkinan agressi bary di- 

kemudian hari.. Sebelumnja itu 
Sidang Umum menjetudjui re- 
solusi negara2 Barat jang mem 
beri kekuasaan kepada Sidang 
Umum dimana tidak ada hak 
veto itu guna bertindak djika 

terdjadi agressi baru sebagai 
di Korea. Resolusi ini diterima | 

dengan 51 suara lawan 5 (blok 

Sovjet) dan 3 blanko (India, 
Indonesia dan Argentina), 

    
Bertentangan dgn po- 

litik Indonesia. 

Wakil Indonesia L. N, Palar 

menjatakan bahwa ia memberi 
Suara blanko “dalam pemungu 
tan Suara mengenai resolusi   Gonesia ini Tindakan2 Keamanan Bersa- 

  

D ELEGASI2 PBB dan Korea 

selama diadakan perletakan se 
suatu kemadjuan kearah perse 
ma 70 menit, sidang lalu ditua 
Nuckols, djurubitjara resmi PB     ig memuat penutupan konsulat2 Ing gris itu merupakan putusan kabinet 

nja, 
meno'ak perm'ntaan Shepherd untuk 
memerdekakan kembali koresponden 
Reuter jg ditahan pada hari Saptu 
ig lalu dan dinjatakannja, bahwa 
masaalah itu ada'ah merupakan soal 
faridis ig melampau kekuasaan pe. 
mer'ntah. 

bit pada hari Minggu pagi meramal. 
kan, bahwa perintah untuk menu.     tup konsu'at2 Ingegris itu akan me. 
rjebabkan  putusnja perhubungang 
dengan Inggris. 

ig tak dapat diubah, Ditambahkan. 
bahwa Mossadegh djuga telah 

| djata 
Pe'bagai harian di Teheran jg ter | Pahwa mereka akan i 

temuan itu tak ada soal? jang 
belah fihak. 

Dalam pada itu pembesar2 
Amerika kabarnja menjatakan, 
bahwa negeri? sekutu Amerika 
Jang ikut bertempur di Korea 
telah menjokong perletakan sen 

jang disertai antjaman 
kut djuga 

dalam aksi militer terhadap Ti- 
ongkok djika persetudjuan per 
letakan sendjata tersebut kemu- 
dian dirusak oleh pihak Utara. 

  

AHASIA MASIH menjelu- 
bungi Wasil2 perundingan 

militer, jang telah g'adakan di 

Washington pada hari Djuma   di Djawa selama bulan Djanua 
ri telah disediakan: untuk Dja 
wa Barat, termasuk Djakarta, 
21,650.ton, Djawa Tengah 15. 

hat oleh wakil9 staf umum AS, 

Inggeris dan Perantjis. Anggo 

ta2 perutusan Inggeris clan Pe 
| rantj's mengemukakan bahwa 

Kabuf Rahasia" Me 
ja djangan mengumumkan sesu 

|atu. Sementara itu pembesar2 
kementerian pertahanan AS 
membenarkan, bahwa konpeyren 
si tadi jang telah dimulai pada 
hari Djum'at pagi dan berachir 
pada malam Saptu, telah mem 
bitjarakan keadaan Asia Teng 
gara, Pembesar2 tersebut me- 

000 ton dan utuk Djawa Ti- | oleh negara, jang mengundang nerangkan bahwa t'dak akan 
jakni AS, mereka diminta supa Vdiatlakan perundingan? lagi. mmy 10.000 ton, 

“ 

       

njelubungi 

ington 
Kalangan jang dapat menge 

tahui di Washington berpenda- 

pat bahwa pembitjaraan2 tadi 

semata2 bersifat tehnis, dan 
bahwa tidak diadakan perdeba 

aa MAN Me Un EPL na 

ke Fri 8! 

Akom B 

yan Sunset   Minim ni maba nb enim sn Be 

Konp. Militer Wash- 
tan2 pol tis. Kalangan tersebut 
membantah kabar2 jg menga- 
takan bahwa sebab dari tidak 
dikeluarkannja “suatu state- 
ment resmi tentang hasil2 kon 
perensi tadi jalah karena para 
wak'l ketiga negara tersebut ti 
dak dapat mentjapai. kata sepa, 
kat. Berita2 ini katakan bahwa, 
terutama mengenai permintaan 
Perantjis supaja pasukan? AS 
BN , 

“Indonesia 

seh Gangorcehap 
NW pientchabpan   Hening Bi 

dikirim ke Indo China te'ah me 
nimbulkan perselisihan paham. 

Kalangan tadi mengemuka- 
kan bahwa, menurut berita? se- 
belum konperensi maka Peran 
tjis tidak bermaksud begitu sa 
dja mengadjukar permintaan 
mengenai bala bantuan AS pa 
cdla waktu krisis sekarang ini, 

aa, (Antara — AFP).   

,Cease Fire” De- 
ngan, Anitjaman 

Disetudjul Oleh | Negara2: Sekutu ! Utk 
Dasar Peletakan Sendjata Di Korea 

merundingkan masaalah pembuatan lapangan? terbang 
Utara pada hari Minggu telah 

ndjata, tetapi tidak mentjapai 
tudjuan. Selelah berunding sela- 
da. Brigadir djenderad Wiliam 
5, mengatakan, bahwa dlm per 
baru, jg diadjukan oleh ke-2 

  
Menurut berita pers dari Was 

hington, Amerika Serikat telah 
adiukar usul tersebut .. 
17 negeri jang ikut bertempur 
di Korea. Akan tetapi kepada 
Korea Utara tidak akan «.. 
kan ultimatum jang menja. 
bahwa djika Korea Utara tidak 
lekas adakan persetudjuan, ma- 
ka sekutu akan luaskan perang 
Korea hingga Tiongkok. 

Menurut berita pers tersebut, 
pembesar2 Amerika jang ber- 
tanggung djawab menerang- 
kan, bahwa Amerika Serikat 
serta negeri2 sekutunja sudah 
ambil putusan untuk berusaha 
supaja rundingan di Panmun- 
jom mentjapai persetudjuan. ' 
Djenderal Ridgway kabarnja di 
beri instruksi supaja tidak pu- 
tuskan rundingan tersebut. Dji 
kalau rundingan ini putus, bi- 
arlah Korea Utara jang memu 
tuskannja supaja ig bertang- 
gung djawab untuk akibatnja.   

Kedatangan Bn. 411 di pelabuhan Semarang pada hari 

ke Djawa. Pada gambar: nampak 5 orang angg. Bn, 41i 

Kedatangan 
Bataljon 411 

1 th. lamanja bataljon tsb. 
Timur, kini mereka: kembali 

teman2nja js gugur, diselu-   
GemaSidangPBB 
Resolusi Soviet Diterima—Sekitar 
Tindakan Keamanan' Bersama" Dan 
Soal Pelarangan Sendjata Atom 

SANG UMUM PBB pada hari Sapta telah menerima 
baik resolusi Sovjet jang telah dirobah dengan amaade 

men? Barat, dalam mana diandjurkan supaja dalam waktu? 
tertentu diadakan sidang2 Dewan Keamanan untuk menghi- 
langkan ketegangan internasional, Resolusi tersebut diterima 
dengan suara bulat, ketjuali dua negara jang memberi suara 
blanko, jaitu Tiongkok Nasionalis dan Argentina. 

ma karena dalam Panitya Poli 
tik dengan djelas telah diperli 
hatkan oleh negara2 Besar hah 

wa memberi suara setudju atau 

menentang resolusi ini adalah 
sama dengan memilih safih sa 

| tu dalam pertikaian (antaras 
| kedua blok dunia) dan dengan 
domigian makin . menambah) 
tegasnja garis pemisah antara 
kedua pihak itu. 

Ini akan bertentangan dgn 

plitik Indonesia jang mengi 
kuti politik mendamaikan dan 

Resolusi bara 
. Sovjet. 

geri Sovjet Andrei Vishinsky 
paca Saptu malam mengusul- 
kan supaja PBB mengandjur- 

an alat2 
waktu bersamaan. Usul baru 
Sovjet itu termuat dalam sebu 
ah resolusi baru mengenaiype 

ngawasan atas sendjate2 asem 
jang diadjukan dalam sidang 
Panitya Politik PBB Saptu 

malam ini. Setelah mendengar 

pidato Vishinsky, wakil Ameri 
ka Ernest Gross minta lebih ba 
njak waktu lagi untuk mempe 
ladjari usul baru Sovjet tsb: 

Isi resolusi. 
Usul2 lainnja “jang termuat 

dalam resolusi Sovjet itu anta 
ra lain ialah! 1, Komisi Pengu 
rangan Sendjata harus menju 
sun naskah konvensi pelarang- 
an dan pengawasan sendjato2 
atom untuk disampaikan 'kepg 
da Dewan Keamanan pada tgi 
1 Djuni 1952 (dan tidak pada 
tanggal,1 Februari sebagaj di 
usulkan semula), 2, Sovjet. Uni 
menjetudjui pembentekan sua 
tu badan pengawasan interta- 
S'onal jang tetap sebagai dike 
hendakj oleh negara? Barat, te 
tapi dalam pada itu ditegaskan 
bahwa badan tersebut tidak ho 
leh mengadakan tjampur ta- 
ngan Yalam masalah? dalang 
negeri negara2 jang bersang- 
kutan. 

| 3. Badan Pengawan Internasional itu hendaknja did'rikan dalam rang ka Dewan Keamanan. Kewadiiban badan ii ialah untuk mengawasi pe. nglaksanaan putusang latanyan sen 
djata serta pasukang bersendiata, dan utk memerksa kebenatan ke 
terangan2 ig diberikan oleh negara negara mengenai keadaan “psp diataan dan pasukang heran 
mereka. 4 Suatu Konperensi Pernutju tan Sendjata Sedunia antara negara anggota PBB dan necaradehu kan-anggota PBB hdrus diadakan selambat2nja, pada tg. 15 Djuli '59 

- Netty Soviet” itu mengulangi 
bahwa semua hegara ig 
bagian dalam perahg Kou rea harus segera mengadakan gen. tjiatan sendjata dan menarik mundut 

pasukan2 mereka dari garis lintang 88 deradjat dalam waktu 10 hari, se. 
Cangkan semua pasukan2 asing dan pasukan sukarela harus ditarik mundur datj Korea dalam waktu 8 
bulan sesudah gentiatan sendjata, 
Seterusnja resolusi tersebut menje. 
rukan pengurangan Sepertiga darj per 
sendjataan dan pasukan? bersendjata dari 5 anggota tetap Dewan Ke. amanan (Amerika Serikat 
Perantjis, Ti 

Resolusi 
pula usur 
mengambil 

, Ingperis, 
T10Nngkok Nasionalis dan Sovjet Rusia). Semua negara2 harus 

sudah memberi keterangan2 resmi mengenai persendjataan mereka, ter masuk alat2 sendiata atom dan pangkalan2 militer diluar negerj, da. lam waktu satu bulan sesudah pu. 
tusan pengurangan sendjata diambil 
Ooh Sidang Umum. 

Achi'nja resolusi Soviet itu ber   (Antara—UP)., 
seru supaja diadakan Pakt Perda. 
matan antara negara9 5.Besar, (AFP) 

   

  

mempertahankan . 'kenetralan, 
demikian Palar (Antara — R 
EP. MN AR Gn 5 

Seterusnja menteri luar ne 

kan pelarangan dan pengawas . 

sendjata atom “pada 
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. Bung Karno Ahli Pedato T. 

e ng Menjamakan Presiden Kita | 
engan Demosihenes |“... : 

— 

' Kebudajaan dan Tjara Berfikir Indonesia Banjak “Persamaannja Dengan 
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pan pada 

    

   ari Sebtu pag 
sia ! ara? 2. E) nnja 

Matan onomi dan perkembangan iimu 
“ dari tudjuannja semula, Perke mbang 

H ialah keamaran 

atur, dan dalam pada itu h 
. Sadja pada permulaan 

nja, profesor ' 

sadja karena a 

  

  

    

di Indonesia sebagai orang par 
menjatakan minatnja 

annja mesjarakat 
Tionghwa. mejakinkan kepada- 
nja, bahwa . sebagian besar 
bangsa Tionghwa disini sudah 
berakar — dan telah merupa- 
kan baitysa Indonesia sepenuh- 
nja. Mengenai penolakan terha- 
dap kewarganegaraan Indone- 
sia, profesor itu menjatakan, 
bahwa hal ini tampak djelas 
pada jang muda?, terutama pa 
da kalangan2 peladjar Tiong- 
hwa jang menurut pendapat- 
nja didalamnja terdapat wli- 

  

itu menjatakan, regara? 
Tiongkok dewasa 

Profesor. Chang jang datang 

Tiongkok. 

shwa dan pembentuk pariai sosia! demokrat 
menjalakan keperijajaannja terhadap perkembangan | 

sangat dibutuhkan pertama seka- 
pengetahuan dengan tiada menjimpang? 

an negara? Asia harus berdjalan dalam saluran? ter- 
besar dari negara? | Asia 1 
an dengan keadaan ditarah yir- 

Asia tidak boleh menghabiskan tenaga “dengan pepe 
| ini menurut profesor Chang, tidak lagi stabil bukan 

pengorbanan manusia, tetapi djuga sebagai akibat ekonomi jang !abil 
asi jang semakin memuntjak : 

“Dikatakarnja bahwa japg 

“dipikirkan bahwa sebagian 
kemerdekaannja, Pula berkena 

rand sesuatu propaganda” 
Tionghwa tertentu. Kebudaja- 
an Indonesia dan tjara berfikir 
Indonesia dalam banjak hal 
menundjukkan persamaan de- 
ngan kebudajaan dan tjara ber 
fikir di Tiongkok. : 

Faham demokrasi 

di Indonesia. 
Di Indonesia, sebagaimana 

djuga halnja dengan negara2 
Asia lainnja, faham demokrasi 
itu adalah baru demikian selan 
djunja profesor itu maka Ler 
lulah dalam tiap2 tindakan 
orang bertindak perlahan-la 

han dan waspada. Terkatung2 

SUARA 
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Teen 

ea
r 
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SEMARANG 14 DJANUARI 1952 

    KIE rataan hope 

TARI ,DEWI PADI” 

Di Albert Hall, London, baru2 
imi diadakan pameran tari2an 
rakjat, volksdansen. Agaknja se 

“Turuh dunia ikut djuga. Dan ten 
tu sadja Indonesia, jg di Ingge- 
ris diwakili oleh His Excellency 
Dr. Subandrio, Ambassador at 
St. James, jg dim hal soal2 ka- 
budajaan dibantu setia banget 
oleh Cultural Attache-nja, jaitu 
tak lain Lady Subandrio sendi- 
Ii, tak mau ketinggalan ikut 
serta. , 1 

Diantara veserta Indonesia, 
tampil kemuka nonah, di Ingge 
ris.ini disebut miss (tapi ini ti- 
dak sama dgn miss kethoprak 
loo) Ruth Sanu. Gambarnja di- 
mua di halaman muka ,,Suara 
Merdeka” hari Sabtu jl. 

Ia menari. Pakaiannja, kaluk 

tjara bahasa Djawanja: danda- 
ne, — memang orisinil banget. 

Jam soal2 pakaian penari. 
"- Kainnja parang rusak putih. 
Diwiru kajak model srimpi,.pa- 
kik ,.sleep”. Diatasnja pakik 
kemben pelangi model Bali, tapi 

  
“dja tarian 

mahkota, jg berbentuk diadeem 
dan tiara. Diatas mahkota ada 
gambainja sebuah lilin menjala. 
Pada lehernja dilekatkari se: 
buah kalung gemerlapan. Kaluk 
Lady Subandrio, tentu sadja ti- 
dak menjebut kalung. Tetapi, 

eh, ,/Collier”. Kan ia cultural 

Lantas miss Ruth Sanu, me. 
nari tari lilin, alihans menu- 
rut tjawan dan lilin jangia 
bawa menari, kelihatannja tak 
"ain ja menari tari lilin tadi. 

Sajang tidak ditjeritakan, mu- 
sik apa jang meng'ringi tarian | 
tadi. Mungkin boogie woogie, 
dengan njanjian Doris Day 

atawa Lena Horne, 
Dan sebagai etiket dari ga- 

do2 cultureel ini, diberikan na 
ma (mungkn deh cultural 
attache kita) “Rice Goddess”, 

alas Dewi Padi atau Dewi 

Be PL Siri 

Kaluk usulnja Raden Aju Sir 

pong, jang ambak ambak djuga 
ikeluaran dari Akademi Aesthe- 

Betul-betul new Look sekali da- | tika loo, kiranja lebih tepat ka 
juk tar2an tadi dinamakan sa 

"Dewi mendem ge- 

Tapi Sir-pong jakin, kaluk 
cultural Attache kita di Lon- 

    

  

WA jg. terkenal profesor dr, Carson Chang, seorang mahaguru il- 

Tap kok, da am pertjaka- 
di Indone 

Asia baru 

dari faham satu kefaham lain 
akibatnja menjesatkan dan me 

rintangi. Kepartaian di-negara 
negara Asia mungkin masih 
dapat d'sederhanakun. ' Diba- 

njak negara, ada partai2 jang 
tidak menganut saty aliran fa 
ham, tetapi mengandung kom- 
binasi antara pelbagai aliran 
fikiran, Partai2 serupa itu da 
pat membentuk pemerintahan2. 
Akan tetapi perpetjahan tena- 

ga, senantiasa merugikan. Me 
nurut pendapat profesor itu 
sentfri, kepartaian jang se-ba 

ik2nja ialah 2 sampai 4 partai 

partai besar sadja, jang lambajy 
laun dan dengan melalui pro, 

sedure sjah mentjapai tudju- 

annja, 

Presiden Sukarno ahli 

pidato jg terbesar. 
Pembentukan negars kesatuy 

an Indonesia disebut oleh prof 
fesor Chang Iangkah jang ba 

ik, dalam mana dikatakannja, 
bahwa pemerikitahan2 daerah 
dapat menghasilkan peladjar- 
an baik untuk tjara memimpin 
negara. ! $ 

Status otonomi jang tjukup 

untuk daerah2 adalah sedjenis 
djaminan untuk pendorong ke 
arah perkembangan perekono- 

mian. Profesor dr. Carson, jg 

pernah beraudiensi pada presi- 
den dan wakil presiden, me- 
njatakan selandjutnja, bahwa 
presiden Soekarno salah se- 

orang ahli pedato terbesar da 
lam abad ini, jang dipersama 

kannja gengin Demosthenes. 

Presiden Soekarno mempunjal 

| tjara menjusun pedatonja se- 

tiara orator dan unik jang 

sukar bantdingannja, demikian 

katanja. Mengenai diri Wakil 

presiden Hatta dinjatakannja 

bahwa Ha'ta disamping stimu 

lans politik dari presiden Soe 

karno adalah salah seorang jg 

terpenting untuk perkembang 

an ekonomi Indonesia. 

Riwajat prof. Chang. 
Partai sosial demckrat Tiongkok 

didwikan oleh prof. Chang pada ta 

hun 1932. Selama perang 18 beker 

dja sama dengan pemerintah Chiang 

Kai Shek utk persatuan Tiongkok. 

angan djatuhnja kekuasaan dita 
ngan Mao Tse Tung ia meninggal 

kan Shanghai dan sediak th ..1949 
berdiam di India, dimana ia mem 
berj kuliah pada beberapa. unjvetsi 

tet. Sedikit hari lagi bukunja me 
ngenai Kong Hu Tju (Confucionis- 

me), Taosme dan Ghandi.isme akan 
di tjetak di India, Pada “awal 
minggu depan profesor Chang akan 

   

  

  

   

tuhkan di Sumatra karena   tjara pembukaan tadi. 

Kabar Kota 

Grombolan Rampok 
  

  

I 7 Djanuari jl. di Medan telah dibuka dgn resmi Per- 
guruan Tinggi Islam Indonesia, jg memang sangat dibu- 

para pemuda tidak usah melandjutkan peladjarannja dgn 
datang di Djawa. Tampak: Gubernur Abdul Hakim, ketua 
Dewan Kurator tengah mengutjapkan 

Pembukaan PTII 
Di Medan 

   

    

  

dgn adanja sek. tinggi tsb. 

pidato pada upa- 

| 

  
Terbongkar Di Smg. 
Seorang Pegawai Kotapradja Dan Seorang 

eladjar SM Ikut Tersangkut 
Na | " P 
EORANG PEGAWAI Kotapradja Semarang dan seorang 
murid Sekolah Menengah Gi Semarang pada tanggal 12 

Djaruari kemaren dulu telah ditangkap dan setelah 
ternjata ikut djadi biang keladi perampokan 

1 diselidiki 
, Inrerratio” be- 

berapa bulan ji, jang menjangkut djumlah Rp.110.009 Penang 
kapan ini adalah 
lan tadi jg dapat 

ekor dari 'erdjebaknja pemimpin gerombo 
ditangkap pada tg. 2 Djanuari 1952 di Pur- 

wekerto, Pemimpin gerombolan tadi adalah seorang peladjar 
djaga berumur 21 tahuz, kabarnja baru Cuduk klas II di SMA. 

Hingga kini atas kegiatan 
CPM Semarang telah dapat ai- 
bekuk oleh fihak jg berwadjio 
5 orang anggauta gerombolan 

tadi dan kini masih sedang dja- 
di ,buron” 2 orang lagi. Dianta- 
ra 5 orang jg sudah ditangkap 
tersangkut perampokan ,,Inter- 
natio” tadi, ada seorang djuga 
jg ikut terseret. dim peristiwa 
penggarongan jeep DKA dalam 
bulan Desember 1951 bl. ini. 
Sebagai barang bukti pada diri 
pemimpin gerombolan tadi da- 
pat disita 3 polshorloge (jang 
membuktikan, bahwa dia djuga 
tersangkut dlm perampokan to- 
ko arlodii ,,Liem” di. Bodjong 
tahun jl. Mengenai uang Rp. 
110,000 itu, kabarnja sudah ha- 
bis “dibelikan pakaian, 

dil. barang2 lain. Dalam pada 
itu djuga dapat ditahan seorang 
»tukang tadah” barang gelap 
Gari Purwokerto, demikian hasil 
penjelidikan wartawan kita. 

RAMPOK DAN MALING. 
Semalam Ik. pukul 

kwit di Kaligawe 

ta repolper, 
Sambil mengantjam mereka itu bu 

ka lemari pakaian dengan paksa, 
digasak ba- 
Rp. 300.— 
uang tunai 

Rp. 2000.— Sehabis itu mereka me- 

dari dalam mana telah 
rang2 pakaian seharga 
Serta peti uang ' berisi 

larikan diri. 
Malam Minggu toko   sepeda | 

al
as
an
 

8 pabrik bis-: 
53 telah didata- 

ngi oleh sedjumlah lima orang ber- 
pakaian hidjau, semuanja bersendja- 

Djakartaco   

BERDJUTA-DJUTA RUPIAH 

KERUGIAN PETANI. 
Keterangan jg- kami peroleh 

mengatakan bahwa dalam tahun 
jang baru lalu ini, didaerah2 Pe- 

kalcongan, Kedu, Banjumas, Jog- 
ja, Solo dan Pati sedjumlah Ik. 
120.090 pohon kelapa jang dise- 
rang peniakit atau.hama Arto- 

na (ulat daun ke'apa), 
Menurut penjelidikan, bahwa 

akiba: rata2 tiap pohon kelapa 
didaerah stb hanja dapat: meng 
hasilkan Ik. 40 butir kelapa da- 
lam 1 tahun. Djadi hasil rakjat 
akibat serangan Artona itu, ha- 
nja ada 40 X 120.000 — 4.800. 
000. kelapa atau uang sebanjak 
k Rp 2,400.000,— (bila harga 
kelapa ditaksir Rp. 0,50 sebutir 
nja). 

Selain dari ini didaerah Peka 
longan, Kedu dan Semarang 
sada tiap2 musim, tanaman padi 
telah banjak djuga dirusak oleh 
tikus. Luasnja tanaman padi jg 
diganggu oleh-tikus itu Ik. 5000 
Ha. dgn kerugian rata2 254. 

Bila kerugian ini dihitung 
uang, a rakiat telah kehi- 
langan 25 X 50 X 15 kw. padi 
— 18750 kw. atau dihitung dgn 
uang sebesar 18750 X Rp. 100 
— Rp. 1875-000.—. hn 

KEPALA PENDJAHAT 
TERTANGKAP, 

Atas kegiatan polisi Smg, kema- 
rin dahulu telah ditangkap seorang 
bernama  M. tinggal di Kampung tjuma imitasi sadja, mungkin bi | don tentu t'dak akan setudjui | berangkat ke Sidney utk petkundju | X 

kinan Tjan Kok Dhay Solo. Pe- | nama tadi. Maklum, ia belum | ngan Ta “kemud an akan berto|di Purwodinatan Barat II telah ke-, (Mranggen), orang mana telah lama 
langi ini di-ikatkan di badan | daa Jak lak ke Amerjka. Dinegeri ini antara fmasukan maling dengan djalan me- | ditjari oleh pihak berwadjib.. Menu- 

5 Mara , : pernah Y SOLOK asetat, lain akan mengadakan it mandjat tembok rumah. Sebegitu dja | rut keterangan M. tsb telah baniak 
presis tjaranja penari2 ketho- sesudah mana ia akan kembali ke 3 1 203 , 5 

5 Ia Di kabutoni akik | Sir-pong. India guna meneruskan pekerdjaan (Uh diketahui telah -ditjuri sedjumlah | melakukan pembunuhan dan perarr 
ng y Tea P 3 nia. (Pia). | 64 kemedja seharga Rp. 2460.—. pokan didaerah sekitar Mranggen. 
  

rig 

SIS 

: Impotentie 
| 'beh, makanan tidak hantjur, 

entjok, linuZ, muka putjet, 
tut mata kurang terang dan 

ka darf itu, kita bikin speciaal 
langkan bahaja penjakit2 jang tersebut 

Harga: 1 botol viranol 30 bidji: f 25.—. 

kekolotan R: 10-— 

injak tangkur adjaib buat laki2 untuk Naa Panen, Ta Pakai,Luar R. 5— B. R. 10— 
Pit Gumbira istim. buat laki jang tida bisa plesir 3 

: » sama pramp. 2 Ta 

r hitamkan ramb ngg. tida luntur 2 gr. R. 10— Piyler ut, tangg a lun na 

“ Minjak gatal, exceem koreng kudis luka2 .............. R. 5— | 

Pil Asli buat Premp. jang mendapat penj. Kaputihan i 

: (Pektay) R. 10.— 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40, Bandung 
Abdul Aziz — Lolongok 16, Mohd. : 

E Aid: Djember. Toko Thio Piek “ 
oafi nt: 
oo degan "Hg ee 

- Djalan Perniagaan 10 Bogor. Hotel Garut kamar No. 

ah Winkek dil. Pasar Antri 1532 Tjimahi. sdam, — De Nieuwe 
pem 

  

Zalf hilangk. hit, di muka Panu Kukul Djeraw. dan 

  

VIRANOL La 

buat Laki2 jang kurang tenaga, lemah Sjahwa 

(Tjong Jang). Alasan Penjakit: Badan 

sering marah2, o 

kaki-tangan dingin, sering sesemu- 

berkunang2, penjakit senuw. Ma- 

PIL VIRANOL buat bikin hi- 

terlalu tja- 
kepala pusing, 

diatas. : 
Djuga sedia lain2 Obat 

Bogor. Agen2: Mohd. : 

1 Ta- , 

Amma 

PT KE ma 

  

P.U.D. DJAWA TENGAH 

Pengumuman 
2 00 No. 152 
“Pemilik kendaraan-motor prioriteit jg sip.-nja didapat dari 

Psfitya Pemerintah ig lampau, dalam sip. mana disebutkan 

ALAMAT TEMPAT DILUAR KARESIDENAN SEMARANG, 

- tetapi kendaraannja hingga sekarang didaftar dengan NOMOR 

POLISI H pada Polisi Lalu-Lintas Karesidenan Semarang. 

engan ini diperintahkan untuk mendaftarkan kendaraan- 

nja pada P.U.D. Djawa-Tengah Bodjong 2, 
marang. 

Pendaftaran memenuhi pengumuman ini dibuka SAMPAI 

kamar 33, di Se- 

DENGAN TG. 26-1-1952 dan maksudnja lain dari pala Pengu- 
muman kami No. 4 tahun jg lampau. 

Semarang, 12 Djanuari 1952. 

Panitya Propinsi Djawa-Tergah untuk 

Pembagian Kendaraan Bermotor, 

F 

“(Bapindo Smg.) 

    

Ketua, 

MILONO. 
Si Pat ea un ag 

va | 
Gi 

« 

  
2 para 3    

peruntukkan 

    TJARA TEPAT UNTUK 
2 MENGURUK TANAH 

Setiap ban Goodyear jang istimewa ini ditjoba 

« terlebih "dahulu untuk djenis pekerdjaan jang di- 
diperlengkapi 

telapak-ban jang istimewa pula, dan dibuat untuknja 
tangka chusus jang benar-benar tjotjok dengan djenis “3 

pekerdjaan uruk-menguruk tanah jang telah di- aa 

baginja: ia 

tentukan baginja itu. : 

- Menjelaraskan setiap ban dengan djenis pekerdjaan 
jang telah ditentukan baginja, berarti menghemat 
pengeluaran uang pembelian ban, dan disamping Itu 
menambah pula awetnja ban Tuan. 
Bukti jang tak boleh dibantah dari 
jalah, bahwa: 

    

  

       
dengan 

  

      

'uraian diatas 

| kini lebih banjak barang? diangkut dengam 
ban" Goodyear dari pada dengan lain merek. 

  

aka 

     Se EA 3 5 Kenya   

BackgroundPem- 
brontakan: Sofjan 

Ingin Membentuk Suatu! Negara 
Tai 

“8 Dalam Negara 
Ada Hubungan Dengan D.I. Djawa Barat. 

EMBERONTAKAN SATALION 426 dibawah pimpi- 
nan Kapten Sofiah jang mula -mula hanja dipandang 

sebagai suatu pemberontakan militer sadja jang perlu disele- 
saikan dengan 
beberapa waktu lamanjaternja ta, 

ula setelah “ berdjalan 
Wa pemberontakan itu 

bukaa hanja menrupakan pemberontakan wiliter sad ja, akan 
tetapi benar-benar merupakan pemberontakan terhadap nega- 

ra dengan maksud untuk mendirikan suatu negara didalam ne- 
gara. 
ngan setjara "militer me 

Oleh karena itu panel Sajannja pun tidak #jukup de- 
ulu, tetapi adalah mendjadi tang 

gung djawab seluruh masjarakat untuk mengatasinja. 

Demikian pokok keterangan | ke2 jang telah diumumkan. 
Mohammad Suhud kepala Dja- 
watan Penerangan Kota Besar 
Surakarta di hadapan wakil2 
partai2 dan organisasi2. Kemis 
pagi jbl. di: Balaikota Surakar- 
ta. Mohd. Suhud jg dim perte- 
muan itu menjampaikan ketera 
ngan2 jg telah diberikan oleh 
Panglima Divisi Diponegoro 
Overste Moh. Bachrun dim kon 
perensi antara instansi2 sipil 
maupun militer baru2 ini di So- 
lo, mengulangi pula keterangan- 
keterangan jg pernah diberikan 
melalui komunike2 Divisi Dipo- 
negoro, bahwa sebelum terdja- 
dinja pemberontakan Bataljon 
426 itu telah banjak dokumen2 
ig djatuh ke'tangan jg berwa- 
djib tentang adanja hubungan2 
antara Bataljon426 dgn Darul 
Islam di Djawa Barat, tetapi 
belum didapat bukti2 jg njata 
utk melakukan tindakan tegas 
terhadap mereka itu. 

Mula2 dianggap 

sbg. soal intern. 
Dan lagi Divisi Diponegoro 

mau mentjoba mengambil be- 
leid guna menjelesaikan soal 

tersebut. dengan setjara keke- 

luargaan, Akan tetapi maksud 
kaik ini ternjata telah didja- 
wab dengan suatu tantangan 

dari pihak Bataljon 426 hingga 
achirnja Panglima Divisi me- 
ngambil tindakan tegas terha- 
dap kaum pemberontak terse- 

but. Pemberontak Bataljon 426 

tersebut pada mulanja hanja 
dipandang sebagai soal intern 
angkatan perang sadja hal ma 
na terbukti pula “dari komuni- 
  

HIBURAN TENTARA 
Tg. 13-1 pemutaran film ketjil di 

k-U.P. Simongan, Smg. Tg. 14/15-1 
O.K. Melati Kusuma di -Bn. 411 Be 
,O' Purworedjo. Tg. 14/15 pemu- 
taran film ketjil di Bn. 411 Be ,,O” 
Purworedjo”, Tg. 151 O.K. Sinar 
“Tjandi di Latihan Bintara, Bodjong. 
“Tg. 17-1 pemutaran film ketjil di 
S.S.K.  Tjepiring. “Tg. 18-1 Sinar 
Tjandi di Bn 414 Be ,,0” Purwore- 
djo. Tg. 19-1 ALRI di Pelabuhan 
Semarang. 

RENTJANA TAMAN 
HIBURAN,   

  

  

Diperoleh kabar, bahwa atas 
inisiatip walikota Smg, kini 
sedang direntjanakan pembuka 
an sebuah “Taman Hiburgn" 
didalam kota jang akan mem- 
pergunakan lapangan di Tegal 
wareng seluas 7? ha. Rentjana 
akan menelan beaja Ik Rp. 1 
djuta dan akan diudjudkan da 
lam bentuk jajasan. “Taman Hi 
buran” tsb meriipakan ruang 
an pasar malam, jg tetap, dan 
selama tidak digunakan seba- 
gai pasar malam akan merupa- 
kan tempat hiburan jjang diisi 
pertundjukan2 wajang orang, 
ketoprak diinja dengan dileng 
kapi taman2 bunga, kolam dan 
lain2. 

SENDJATA API GELAP 
. Oleh polisi beberapa waktu 
belakangan ini banjak dikete- 
mukan sendjata api, antaranja 
telah diketemukan didjalan 
umum Pandanaran 1 pistul de 
ngan pelurunja. Selain dari 
itu diketemukan djuga 1 pistol 
bersama pelurunja dihalaman 
salah satu bengkel motor di 
Pontjol. 

Achirnja dua orang bernama. 
I dan S telah “ditahan karena: 
mempunjai sendjata api gelap. 

BIS KOTA SEGERA A' 
DIDJALANKAN LAGI, 
'Dari pihak DPD diperoleh ke- 
terangan, bahwa mereka kini 
telah mempunjai rentjana leng 
kap dengan peraturan2 jang ba 
ru mengenai pembukaan kem- 
bali perdjalanan bis kota un- 
tuk umum. Hk 
| Rentjang ini, sementara wak 
tu tidak akan disjalhkan terle- 
'bih dahulu pada DPR, tetapi 
akcm didjalankan untuk dipa- 
kai sebagai pertjobaan dalam 
perdjalanan kembali bis kota 
itu. P1 

Dalam waktu singkat perdja 
lanan bis kota ini akan dimu- 
lai. 

LURAH BULU STALAN, 
Kemarin pagi di Kp. Bulu stalan 

telah dilangsungkan pemilihan lurah 
| baru dengan mendapat perhatian Le- 

Sar dari penduduk kp. tsb. Djalannja 
pemilihan diatur demikian rupa dleh 

i| sebuah panitya dengan bantuan R.T. 
'kp. tsb. Hasilnja ialah bahwa lurah 
lama sdr. Kamil telah dipilih lagi. 

TJERAMAH LUAR 
NEGERI, 
Digedung sekolah Sin You 

She tadi malam “oleh Sobsi tja 
bang Semarang telah diadakan 
tjeramah tentang beberapa ma. 
Salah luar negeri dengan men- 

  

  dapat perhatian besar, 

  

Akan tetapi pandangan itu 
kemudian ternjata salah kare- 
na Bataljon 426 benar2 mempu- 
njai hubungan dg DI Djawa Ba 
rat dan bermaksud utk mendiri 
kan suatu negara di dim negara 
kita. Hal itu terbukti dari do- 
kumen2 jang kemudian djatuh 
ditangan pihak angkatan pe- 
rang dan djuga ternjata dari 

organisasi, alat2 perlengkapan 
maupun tjara perdjuangannja. 

Njata sekarang, bahwa pem- 
berontakan. Bataljon 196: be- 
nar2 merupakan pemberonta- 
kan terhadap negara. Oleh. ka- 

rend itu maka tjara penjele- 
Saiannjapun tidak tjukup de- 
ngan setjara militer sadja, te- 
tapi baik instansi militer, sipil 
maupun Seluruh, masjarakat ha 
rus membantu untuk membas- 
mi kaum pemberontak terse- 
but. Diterangkan selandjutnja, 
bahwa sedjak 1 Djanuari “ini 

SOB berlaku bagi daerah. Sura- 

karta. 

Lebih penting dari pe- 
ristiwa Kebumen. 

Djuga residen Surakarta Sa- 
lamun sebagai ketua staf ,,K” 
daerah Surakarta telah membe- 

ri beberapa keterangan. Dinja- 
takamnja, bahwa peristiwa jang | 
kita hadapi sekarang ini adalah 
lebih penting daripada peristiwa 
Kebumen maupun peristiwa Bre 
bes jg telah lalu. Solo adalah 
tempat dari segala matjam peI- 
soalan jg tali-menali. Karena- 
nja, kalau soal ini tidak lekas 
dapat kita selesaikan, maka ke- 
mungkinan hal itu akan mendja 
di bertambah ruwet lagi. Resi- 
den Salamun katakan selandjut 
nja, bahwa peristiwa sekarang 

ini dapat berkembang mendjadi 
baik atau dapat pula berkem- 
bang mendjadi djelek, hal mama 
adalah tergantung dari suasa- 
na. $ 

Oleh karena itu, demikian resi 
den, marilah Kita bikin suasana itu 
demikian rupa hingga segala sesuatu 
nja berkembang mendjadi baik. Pi- 
hak militer telah bertindak, “djuga 
pihak sipil telah menuna'kan tugas 
nja. Kepada semua golongan, partai2 
dan organisaSi2 terutama para pe 
mimpin2nja “saja serukan supafa 
memberikan sumbangannja menurut 
tugas dan kewadjibannja masing2, 
demikian residen Surakarta. 

Dalam pertemuan tersebut diberi. 
kan pula kesempatan bertanja jg di 
pergunakan sebaik-baiknja oleh ha 
dlirin, Dalam mendjawab pertanjaan2 
itu oleh Mohd. Suhud ' antara lain 
tiperingatkan, bahwa banjak orang2 
atau golongan2 jo ingin memantjing. 
mantjing diair keruh -misalnja de 
ngan menjarkan pamfiei2 atau ka 
bar2. ig mengatjaukan. Mengenai hal 
itu diminta kepada pemimpin? par 
tai maupun organ'sasi agar menen. 
teramkan anggauta2nja dengan mem 
berikan penerangan jg diperlukan. Per 

temuan tersebut 'dihadliri pula oleh 
walikota, anggauti2 DPD dan ketua 
DPRDS Kota Besar Sutakarta, demi. 
Kian tulis wartawan kita darj Solo. 

  

Sepakbola di 
3 Semarang. 

Pertandingan terachir dari 
kempetisi seizoen ini antara CH 
TCS lawan Poris telah herlang 
sung dalam hulljian pada Sap- 
tu sore di Stadion, Kesudahan 
nja 4—3. Minggu Sore tidak 
ada pertandingan karena hu- 
cijan keras. 

Bintang flm mem- 
bantu djago tindju. 

Menurut "Seattle, Times", de 
mikian Retiter kabarkan dari 
Washington, bintang film Nor 
wegia Sonja Hennie, telah me- 
nerangkan, ia menaruh perhati 
an besar dan sedia memberikan 
bantuan atas kelangsungan per 
tandingan tindju merebut ke- 
djuaraan kelas berat antara 
Jersey Joe Walcott melawan 
Harry Matthews di Los Ange-   
les dalam musim panas jang 
akan datang, - 

Walcott mengatakan di New 
Jersey, bhw seorang wanita ter 
kenal (bintang film) telah mem   berikan bantuan “uang sebesar 

J 250.000 dollar dan separo dari 
pendapatan televisie- darj per 
tandingan melawan Matthews. 

Dari sumber mana diperoleh 
kabar itu, tidak diterangkan 
oleh “Seattls Times”, 

  

Lu 

HARGA EMAS. 
Medan, 12 Djan, djam 16.00: 
Emas No, 1 Rp. 29,75 
mas No: 8 Sit aka Rp. 29,50 
as NG ae nina Rp. 27,15 

Strastsdollar |. no. Rp.. 5,25 
Hongkongdollar ...... Rp, 2,85 
Djakarta, 12 Djan. djam 11 C4: 
Emas kwal. A Rp. 31,25 
Emas kwal B Rp. 30125 
Emas kwak. C |... Rp. 28,25 
Semarang, 14 Djan, djam 11,50: 
Emas No, 1 Rp 

Utk. sementara ini ti 

dak ada gula utk 
4 export. 

Dari fihak NIVAS (Nederlands 
Indonesiasische Vereniging yofr de 
afzet van su'ker) PI Aneta memper 
oleh kabar tentang kedujukan gu 
la di Indonesia, bahwa ' sekarang 
ini. ada surplus .teortis”, “ Tetapi 
diduga, bahwa permintaan didalam 
negeri maSih akan bertambah adan 
karena surplus itu ketjil. mara al 
ini achirnja akan ngakibatkan 
bahwa “permintaan pasa lokal itu 
tidak akan mungkin lagi dibenuhi. 
Kareng ini 'NIVAS menganggap le 
bih utk tidak menggnuakan surplus 
itu utk eksport tetapi menjediakan 
nja untuk pasar dalam negeri.    

RRI SMG. TG, 14 DJANUARI. 
17.00 Pembukaan, 
17.05 Ruang peladjar 

SKP Gedangan, 
17.30 Peng. dan warta daerah, 
18.00 Aneka puspa OK Chung 

Hua Jazz, 
1900 Tanda waktu w, berita, 
19.15 Tindjauan luar negeri. 

20.00 Sari warta berita, 
20.05 Siaran pemerintah 
20.30 Rudjak ulek Semarangan 
2100 Berita bhs. Djawa, tin- 

djauan tanah air bahasa 

puteri     Djawa, 
21.20 Dari Semenandjung OK. 

Penghibur Hati 

22.00 Warta berita terachir 
atjara esok hari, 

2300 Tutup. 

| Aneka Djawa Tengah | | 
  

SOLO. 

Tempat istirahat utk. 
Pembesar2 tinggi. 

Wartawan PI-Aneta di. Su- 
rakarta memperoleh kabar, 
bhw villa "Aloha” milik Mang- 

kunegoro VII telah dibeli oleh 
pemerintah propinsi Djawa Te- 
ngah dengan harga Rp. 145.000 
Villa itu akan didjadikan tem- 
pat istirahat bagi pembesar2 

& 

'tinggi. 

REMBANG. 

Ta ada hongeroedeem. 
Tentang berita adanja hongeroe- 

deem didaerah Rembang pihak In- 
speksi Sosial propinsi Djawa Tengah 
imenerangkan, bahwa tidak mungkin 
hongeroedeem berdjangkit di Rem- 
bang, karena daerah tsb tjukup ba- 
han makanan. Kalau ada, demikian 
pihak Inspeksi Sosial, bukan karena 
kurangnja bahan makanan akan te- 
tapi pada umumnja terdjadi. karena 
kurang hati2nja penduduk didesa? 
dalam hal memperhatikan soal ba- 
han makanan guna kesehatan tubuh. 
Dalam halitu selandjutnja  dite- 
rangkan, bahwa kerapkali terdjadi 
penduduk jang mempunjai padi men- 
'djual padinja itu jang kemudian di- 
belikan djagung, ketela dllnja seba- 
gai pokok bahan makanan sehari- 
hari. Dan pada umumnja mereka 
berpendapat, bahwa djagung lebih 
menguatkan daripada nasi. 

Lebih djauh pihak Inspeksi Sosial 
terangkan, bahwa pada waktu jang 
achir2 ini memang terdapat 'honge- 
roedeem didaerah Madjenang diwi- 
lajah  keresidenan «Banjumas jang 
menimpa pada ratusan penduduk 
daerah kewedanan tsb. Untuk mem- 
berantasnja sebuah rumah sakit da- 
rurat telah didirikan di Dajeuhluhur, 
Rumah sakit tsb dapat memuat pen- 
derita hongeroedeem setjara bergan- 
ti-ganti dengan tiap2 pemasukan 100 
orang, 

DjocJa. 
Fakultet Pendidikan 

djasmani ,,Gadjah 
Mada” 

Untuk memenuhi kebutuhan 
masjarakat maka dengan Su- 
rat putusan Menteri P.P.K, tih 
ditetapkan, bahwa pada Fak. 
Sastera. 'Paedagogi, Filsafat 
Univ. Negeri Gadjah Mada di 
Jogjakarta, didirikan sebuah 
Bg. Fak Pendidikan Djasmani, 
dengan ketentuan bahwa Bg. 
Fak. tersebut sementara mem 
punjai tingkat pengadjaran Bac 
calaureat Djasmaoni. 

Sekolah musik akan 
5 dibuka di Jogja. 

Hari Kemis jang akan datang “di 
Jogjakarta akan dilangsungkan pem- 
bukaan resmi Sekolah Musik .ber- 
tempat di Gedung Negara (bekas 
Presidenan), demikian dikabarkan 
oleh kementerian P.P. dan K., Pem- 
bukaan itu akan dilakukan oleh men- 
teri P.P.K. mr. Wongsonegoro. 
Akademi Seni Suara tersebut akan   terdiri atas. Pendidikan — Kulturil 
(Cultural Education), Pendidikan 
tehnis Musik Barat (Technical Edu" 
cation Western Music),'dan “Pendi- 
'dikan musik Kedaerahan, musik “Ti- 
mur dan experimen2 menudju musik 
Nasional Indonesia, ' 

Untuk sementara waktu ditundjuk 
sebagai pemimpin umum (kepala) 
Sekolah Musikstersebut tuan ir. '”S. 
Prawironegoro, Ketua Himpunan 
Musik Indonesia dt Jogjakarta, “Di- 
samping studionja di Sekolah 'Teh- 
nik Tinggi di Delft, tuan Prawiro- 
negoro dapat . memperoleh djuga 

,idjazah (degre superieur) dari Uni- 
versite de Teulouse (Fakultet Sas- 
tera dan Kebudajaan), selain itu 
djuga banjak mengikuti kuliah? ten- 
tang literature, kesenian dan kebu- 
dajaan di Universiteit di Besamcen 
(Jura Perantjis), | 
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   PUN laler (lalat) 

    

  

        

. jang berada disara 

          

   
   
   
   

   

    

dolanan nia me- 
gg berlainan dengan Djawa 
ah, meskipun motief2nja 

jang semuanja ada pe- 

  

       

    

    
   

  

salan2 Budhanja. Pendek- 
nja, sudah njata bahwa di Tji- 
rebon “terdapat bahan2 jang 
baik untuk memupuk kesenian 

  

  

        
    

    

   

    

  

(Sultan di Tjirebon. 
D fada tiga, tetapi jg. disebut Ka- 
- Htjrebonan kami 

(ui jalah Sultan Sepuh 
ka- | |Radjaningrat jang ” mempunjai 

kebudayaan Indonesia  se- 

Mudah-mudahan perhatian 
3 jang berwadjib besar adanja. 

kedua Kami telah menertui 
Sebenas 

belum sempat 
mendjumpasnja, Jang kami -te- 

Tauja 

  

   
   

      

at2 saudata2 wanita bernama “Ra-, 
“ huja Puteri .dan Radja Ulung, 

keduanja Sultan Kanoman jang 
bernama —Muhammag Nurus. 

pikir | Keduanja masih muda, mereka 

  

    

  

     

  

   
  

itu" dapa ka 
intah itu dgn baik 

ip dan” kami pertja- 
" pemuda2 itu “me 

: suka menang sekuat2 
2 ca 

a hal perumahan, ba 
sudah mulai dgn 

2  dippang- 
bernama” desa 
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pemantiar “penghubung 
& aa disana. ee 

    

     

  

   

      

  

  

  

    
    

     

    

   

  

a Ta si 
   
   
   

   
   
    

memang « su ama tidak ia 
kan hingga dapat hongeroedeem 
itu. 

Pusat kebudajaannj ja. 
Lain hal jang kami peladjari 

adalah soal kesenian dan kebu- | 
dajaannja. Jne ketera- | 

ngan . 
Tjirebon. | . tempat bertemu. 
nja kesenian dan kebudajaan 

- Djawa Tengah dengan  Djawa 
- Baras dan hasilnja merupakan 

seni budaja Ta Ini kami 

    

   
     

    

   

  

   
   
   

    

   

  

   

  

    

  

   

  

   
   

  

    

    

        

         

  

   

   
   

  

    

    
   

  

   
     

    

   

    

   

   

   
   

    

   

    

   

    

  

   
   

    

   

        

   

  

   

   

"bun. 

“«Itetapi nampaknja 

masing2 Sea 33 uan 35 ta-   

Meskipun Ina muda, akan 

sudah tua, 
"tertekan dan sedih. 5 

Ini semua dapat dimengerti, 
apabila kita mengetahui bahwa   

   

ilajiwa ksatria jg. berani 

E: saja kerdi 

hari-hari, 
Jkehadirat Tuhan J.M.E.”. 

jang difikirkan masih berpu- 
luh2 djiwa para jg. setia, 
sing masing tidak kurang 
60 dan 40 pengikut (keluarg ga, 
sedang bantuan dari Pemerin- 
tah seperti tersebut diatas ma- 
sih djauh kurang dari. Rp. 

ma- 

Gari 

| 2000, —. 
Tetapi, adalah nampak djelas 

ber- 
. indah. 

hal-ha! 

djoang. Didalam arti jg 
Sama sekali bukan 

jig. mengenai politik, akan te- ! 
tapi mereka insaf bahwa mar- 
tabatnja adalah demikian ru- 
pa, sehingga tidak bisa terme- 
yung diam belaka.  Misalnja 

dalam pertjakapan kami dgn 
Huitan Sepuh (Svitan Radja 
Radjaningrat) beliau tih ber: 
Tata dgn. suara jg. lemah Ic 
bia begini katanja: ,,Kew 
“cri saja sekar Fang,kdan -e 

akan sehari-hari 
Injalah memupuk “KEIGA 
AN, Tiada pekerdja' an sa 

bertawa 

  

   

   
   

  

   

ketjua li 

Radja Radjsninzrat orang- 

tam: pajak, kurus, tinggi “utja- 
pan2nja perlahan2 hampir ti- 

dak kedengaran tangan2nja 
kelihatan ning disebabkan 
dari kemenjan jang selalu di- 
pegang untuk. dibakar pada 

kala2 bersamadi ' Sebagai 'se- 
orang Islam, Sultan . inf- me-   

  

(senang sekai menerima 

| mu, Pun beliau ini pokok dasar 

  

naati segala perintah2 Igama- 
'"nja. Sultan ini banjak yrarokok 
kretek, dan bila bepergian tju- 
'kup dengan ,,keretek”- atau 
Gokar menandakan akan  ke- 
1ySederhanaannjja. 

Rumahtangganja — dibantu 
“oleh sdr.2, dan para puteranja 
jang berdjumlah sebelas orang, 
keluar darj seorang ibu sadja. 
Penghasilan Sultan sepuh ini 
'ketjuali dari yang bantuan Pe- 
merintah terutama darj hasil 

sawahnja seluas k.1l. 500 bau 
Gan persewaan tanah jang ti- 
ada seberapa, jakni tanah2 di- 
seputar Kratonnja. 
Kami senang Sekali bertja- 

kap2 dengan Sultan ini karena 
hati turut bersih Can ada itu 

suasana tenteram, lahir mau- 

pun batin. 

Sultan Kanoman 
Sultan Kanoman, Muhamad 

|Nurus, tangkas. Dalam per"ja- 
kapannja banjak ketawa Pas 

eta 

nja, bersandar: suatu kepertja 
jaan jang teguh kehadirat Jang | 

| Maha Sutji dan mendjalankap 
ibadatnja dgn. “tertib. Dalam 
perdjoangan hidupnja. agak mo 
dern bahkan membanggakan 
kami Bangga bahwa pendapat 

pera progresip. 
pk” nen'jukupi kebutuhan 

/ F ayal      

a aaka tidak minta 

memberi sesuatu), Sutan ini 
kan . NanPnaG untuk: 
  

  

ta: | Arab dan Israel Hibawah penga 

ja | ra .ain Sa dibentuk- 
Iija 3 komisi jang 

| gai bagai soal jang 

3 (sering bersamaan. Terutama | 
jang mengenai bangun-bangu- 

  

   

| atas namanja sendiri, su atu ren 
tjana unfik memulai kembali 
perundingan? antara n 

wasan PBB Rentjana i 

   'langgota2nja tere 
Arab dan Israel dan jang: akan 
bertugas menjelesaikan  berba 

dihadapi- 
nja seperti. masa'lah . daerah, 
“soal status Jerusalem 'dikemu: : 
dian hari dan masa'a'ah kaum | 
pengungsi. 1 
Selandjutnja  rentjana 

menghendaki 

dan internasionalisasi Jerusa- 

dekat dengan ' delegasi: 
menggambarkannia 
suatu usul jang ,,aneh”, Dalam 
pada itu kalangaa terselsut ms- 
njatakan, bahwa usul itu nam- 
pak hendak menjodorkan pe- 
njelesaian bagi masa'aiah2 ig. 

  

  
| jang 

  
| membantu sedapatnja 

“bawa suasana dalam -batin bas 

  
| nja, tetapi melulu kami -pan- 

PON 

Jupah, tetapi s-Radja jang "me-' 
Irasa berhutang apabila tidak   

51 dihadapi sebelum perundingan2 | 
Gimulai. Israel senantiasa her- 

sedia berunding dengan nega- 
ra negara Arab mtngenai soal2 

Iem:kian perbeda'an paham, 
(Antara-A. kalangan tersebut 

PP, 
| 

  

DE TASSIGNY MENINGGAL. 
Djenderal Jean de Laftre de 

Tassigny, komisaris tinggi me- 
rangkap panglima tertinggi pa- 
sukan?2 Peran'jis di Indo-China, 
telah meninggal dunia di rumah 
uja pada . malam Saptu, demi- 
kian diumumkan dg: resmi di 
Paris. (Riwaja? hidupnja menju 
sul. — Red.). 
  

warung dan toko2,#tanah2 di 
sepu ar Kraton djuga disewa 
kan dan kini sedang mendiri- 
kan SEBUAH GEDUNG BIOS 
KOP DI ALUN2NJA. Sultan 
Nurus berkata kepada kami: 
“Saudara, didalam alam kemer 

dekaan ini, kami harus djuga 
surut: berdjiwa bebas, dan 

akan 
pefhbangunan jang besar.” 

Bertjakap2 dengan Sultan 
jang muda ini djuga senang, 
Kratonnja tua jang amat seder 
hana, perkakas2 rumahnja ig. 
amat sederhana sekali, pakalan 
Suitan sendiri jang sama sekali 
tidak mewah semuanja mem- 

hwa kami berhadapan dengan 
orang jang djudjur dan seder- 
hana, lagi seorang: alim 

Kesimpulan hati kami keti- 

ka meninggalkan Pen n, ja- 
lah bahwa sajang sekali sum- 

ber2 kebudajaan jang baik ni 
agak terlantar. Sekali lagi, 
kami tidak mengutjikutjik soal 
polilik, status dan lain sebagai- 

dang dari sudut seni-dan buda- 
ja. Maka. bagi orang kesenian 

dan kebudajaan, kiranja turut 
berdosa apabila membiarkan 
tempatg di Tjirebon jang sebe- 

narnja dapa: dipergunakan ba- 
gi pendidikan seni budaja kita 
ini. 

Barang? kung jang kami sak 

sikan disana antaranja, ukir- 
ukiram dipintw Kanoman, mau- 
nun Kasepuhan jang sungguh 
tua dan lain dengan ukir-ukir- 
an Djepara. Kereta? kehorma- |' 

ta 
diangkatnja 8e- | 

orang gubernur atas nama Paus | 
Pius ke-XII, jang akar bertu- | 
gas melaksanakan demitarisasi | 

lem. Dalam komentarnja ten- | 
tang usul baru ini Pain 1 

el) 
an gai | 

masih mendjali pokos | 

| nasional”. katanja. Djuga ke- 

Maen : 
tar selat ana 
sedjak dulu sam 

    

  jg dihias dengan daun palm 
seperti   

  

lah nama tarian kebangsaan diseki- 
aut Tengah) jang menurut kebiasaan || 
kini pada tiap permulaan tahun dila- | 

kukan oleh seluruh penduduk. Gambar: salah satu alat 
'musik jang mengiringi tarian Tarantella ialah terbang? 

an penari2nja memakai baret model 
Ga pertengahan. ar, ngaHoek merah. 

Tarantella 

       
   

  

HN pada tija2 ind 

ad 2 

  

   

2 de 

    

:   
     

   

sedangkan “drummers”-nja 
zaman 

| Kekuatan pada | 'ke-enam ne- 
| garag Cominform IG 

2 hitung dengan officicel seba- 

| gai berikut: Tjekoslowakia 750 
pesawat, Polandia 700, Honga- 

Tria 400, Rumania 250, Bulgaria 
1250 dan Albania 50 pesawat. 

      

“ra? sateliet telah memakai pe- 
sawat2 Yak, bomber2 ringan 
IL dan beberapa pesawat2 pe-   

  

  

Mendal 
Balapan: Menfjapal | 
- rest Antara Re 
Mena Kombinasi 

  

-andjurkan kerdja-sama dengan | 
Swiss Foundation for A pine Re 
search, Swiss jang telah mem 
beri bantuannja baru2 ini dlm. 
pentjarian djalan kepada Ship- 
ton, dan jang "elah diperboleh 
kan pula oleh Pemerintah Ne- 
pa: buah membentuk sebuah ex| 
pedisi dalam th 1952 ini, mene 
rima andjuran kerdja-sama tsb. 
'Persesuaian telah ditjapai dim. 
“garis besarnja” djuga dalam 
soal ke-uangan Kepada Peme- 
rintah Nepal dewasa ini telah 
dimadjukan permohonan, agar 
kepada 4 orang Inggeris diper 
bolehkan menjer:ai 8 orang ah- 
“-alpen dan 4 orang ahli-weten 
schan itu Para ahli-pegunung 
Inggeris per'jaja kepada sueces 

pendakian oleh kesatuan expe- 
disie sb. dibawah pimpinan 
Shipton, berhubung dengan pe 
ngalaman2nja baru? ini Ship. 
ton dari dulu mengandjurkrn 
sangat expedisie bersama ini. 

“Saja tidak setudju sesuatu 
usaha pendakian gunung2 jg. 

“bersifat nasional Pekerdjaan 
itu sebaiknja bertjorak inter- 

tiga anggota lainnja dari ex- 
pedisie-penjelidk Shipton du- 

chael Ward dan William Mur-     tan didjiaman dahulu jang ber- 
nama KERETA SINGA dan | 
PAKSI NAGALIMAN, sangat 
Inu, tetapi tetap indah dan 
kuat. Tandu djaman kuna. pa- 

katan perang, alat2 perang 
djaman kuna, dan masih ba- 
njak lagi. Banjaknja porselin2 

dan barang2 kuna dari - Tiong- 

kok membuktikan bahwa . per- 
hubungan Indonesia dengan 

Tiongkok beberapa abad “jang 
dahulu sudah erat. 

Musium? Memang, bisa 

orang berkata, itn barang MuU- 

sium. tetapi bukankah dari | 

musium itu anak2 kita dapat 
mengerti, beladjar dan MuUNg- 

kin meneruskan apa2 jang in- 

dan, bisa didapat dari sana? 

Lagi satu gambar jang 
kita terima dari Tehe- 
ran (Iran). Serombong- 

an orang2 berdjedjal2 di 
muka gedung parlemen, 

dimana Dr. Mossadegh 
sedianja pada hari Ke- 
mis jbl akan mengutjap 
kan djawabannja terha- 
dap mosi kaum opposisi, 
sidang mana tidak djadi 
berlangsung karena guo 

| rum tidak tertjapai. 

- 

  

ikut dengan “na Pan 
itu. 
“Tuan Goodfellow 'hari2 ini | 

setlang memperbintjangkan de 
ngan crang2 Swiss itu tentang 
pene'apan dasar2 atjara dari 
perlengkapan expedisis. terse- 

but. Usaha itu ditaksir 4kan 
memakan b'aja $ 50.000 sampai 
$ 60.000. Keberangkatan expe- 
disie itu ke Nepal akan dimu- 
lais dalam bulan Maart, dan 
mereka tillak akan kembali la 
gi selama kira2 6 bulan. 

(Baikpun Persatuan Himala 
ya Inggeris, baik Persatuan 
Swiss tidak sekali-kali mengin 
dahkan perlombaan Rusia. 

odfellow menerangkan de 
hgan tenang: 
chabar,: baltwa orang2 Rusia 
ijuga mentjoba sampai kepun 
tjak gunung itu. Usaha mereka 
masuk kepegunungan Himala 
ya tentu sekarang mendjadi 
mudah karena Tibet telah ad 
duduki oleh Tiongkok. 

5 Pertjobaan se- 
belumnja. 

Sampai dewasa ini te'ah di 
usahakan 5 pertiobaan kearah 
puntjak Mount-Everest semua 
nja oleh orang2 Inggeris, dimu 
lai dgn. expedisie th. 1922 di 
bawah pimpinan Brigade Gene 
raal C.G. Bruce. s 
Dalam th. 1933 Wyn Harris, 

dan LR. Wagner mentjapai ke 
tinggian 28.100 kaki. Belakas 
ngan dalam th. 1924 G.-Leigh 
Malory beserta A.C, Irvine te 
ah hilang sesudah mereka me- 
ninggalkan berkemahan meres 
ka pada ketinggian 27.000 ka 
ki .dan ke'inggian berapa ig. 
mereky sesudah itu telah “ia 
pai tidaklah diketahui. 

(Sebuah rombongan Ingge- 
rissAmerika prada tahun 1950 
memimpin nenielidikan Gu 
nung Mount-Everest. tetapi 

lu, jaitu Earl Riddiford, Dr Mi | 
lain?nja sudah datang di Ya- 

ray, berharap Semuanja dapat | 

“Kami: mendapat | 

Himalas ya 
Puntjak Mount ta 

Russia Dan :z 
'Inggeris-Swiss 

Ta INS-Release ). 
: , bahwa Rusia bermaksud akan takan 

gps mei maka besar dengan wengirimkapn 
expedisie untuk mentjapai puntjak Gunung Mouni-Everest ter- 
hadap expedisie Inggeris Swiss pada musim semi jang akan da- | 
tang Mi, Ohehe: Ine opa London meneena 

telah menjiapkan sebuah expedisie jang 
beranggota 150 orang, untuk terlebih dahulu dim. tahun 1952 
ini menjerbu puntjak dunia jang tertinggi itu (20.002. 
dari Tibet. Pendaki2-Gunung Inggeris dan Swiss 
usaha mereka melalui djalan, jang baru sadja “kcoteennkan 

sebuah 

jg. Ru- 

aa) 

oleh seorang Inggeris Erie Shipton dengan expedisie 
ja jang baru? ini telah kembali dari aa 

| | & Kk 
ritania dan Swiss telah | f £ tg 

membentuk masing2 expedisie | Komanyaan Na 
mereka, tetapi tuan Basil Good | Sport 
fellow, panitera dari Persatuan | ' Mount Everesi ini letaknja 
Himalaya dibawah Perkumpu- | di Nepal hampir tepat pada 

|lan Geografie-Keradjaan, telah | utik-pertemuan antara meridi- 
terbang ke Zurich untuk meng |aan 87 Timur dengan parale! 

128 Utara. Puntjak ini tidak ada | 
mempunjai nama aslinja, dan 

an Everesy menurut| 
Pakta Sir George Everest. jang 
menjempurnakan — pekerdjaan | 
pengukuran dari pegunungan: 
Himalaya dalam th. 1841 dan 
is pertama peneankan, letak 

dan ' tingginja gunung 
Detail? dari Ban orang2 

Rusia itu, untuk dapat terlebih 
dahuu sampai kepuntjak gu 

g jang tertinggi didunia ini 
diketahui Hanja .ha- 

aa Mokkow Soviet Sport' da 
Tn bulan Nopember telah me 

uh rombongan-penjelidikan 
Shiptan atas perintah Inggeris 
akan mempergunakan gunung 
Everest itu. utk. kepentingan 
.spionage politiek dan militer” 
mereka. 

OBSERVATORIUM JANG 
LETAKNJA TERTINGGI 

DIDUNIA, 
Para ahli 'mu falak Bolivia 

tak lama lagi akan dapat be- 
kerdja dalam observatorium jg. 
letaknja tertinggi dise uruh du 
nia Pada waktu ini orang se- 
dang sibuk mendirikannja di. 
Yagaltaya “dekat “ibukota Boli- 
via La Paz, pada tinggi Se 
meter sdiatas-permukaan  Jant 

2 dan perlengkapa fp 

  

Arab -jang bernama 

Gilbert Harris adalah bangsa 

dapat memberi djawaban atas 

sesuatu kekuasa'an. 

Harris, seorang petani jang 
masih budjangan, jakin betul 
jang ratu rahasia itu dulu per- 
nah hidup, dan dia Panen 
cijalan jang dipakai “ratu 'itu 

laiman pada 8.000 tahun jang 
selam. Kepada International 
News Servic, dia berkata: ,,Pa 
da satu waktu, saja.akan me- 
masuki puing?: kota itu, dan 
saja jakinssajavakan kembali 

tang memang adanja dulu Ra- 
tu Sheba'. 

Sampai begitu djauh, hanja 
baru dua-orang bangsa kulit- 

(putih jang telah memasuki dae 
rah Shabwa, terletak djauh di- 
dalam padang-pasir Ramlat 
Sabatin di Arab'a-Selatan: Jg. 
pertama, jalah seorang ontdek   mereka tidaklah mentjoba men     daki sampai Sneak gunung 

itu), , , K - "3 

ker Djerman Hans Helfritz, 

“dina dis telah diserhy “Oleh. tidak 

-Lagi Dipersiapkan Sebuah Ekspedisi 
“& Untuk Mentjarinja 

0 — INS-Release — 

. KORANG BEKAS OPSIR angkatan udara Inggeris de: 
wasa ini bermaksud akan memimpin sebuah expedisie 

»Senang Mengembar 
Be Aan meteran Simba. Bellranja kat berhasil, 

untuk mengundjungi Radja Su- 

dengan membawa bukti2 ten- | 

nempur Djerman dari pepera- 
ngan-dunia II. Pada bulan2 be- 

|lakangan dari th. 1951, sebuah 
sumber memperlihatkan. 80- 
viet-Unie menempatkan hampir 
150 pesawat2 penempur jet 
dalam @angkatan-udara Tjeko- 
slowakia dan Polandia, dan de- 

) wasa ini @ngkatan-udara dari 
)semua negara. Eropah-Timur 
betul2 telah dibangunkan kem- 

bali. Mesin? jet itu ialah pesa- 
wat? MIG 15s, jang sekarang 
dalam pertjobaan Soviet di Ko- 
('rea. Sampai pada waktu bela- 
| kangan ini pesawat2 jet tidak- 
'lah diselenggarakan oleh pi- 
loot2 bukan-Russia, boleh dja- 
di karena Rusia tidak mau me- 
ngirimkan mereka begitu djauh 
'dari tanah-air. 

Sebuah "kalangan diplomatik 
| Amerika menaksir bahasa ter- 
injata pabrik jang dulunja ber 
|nama Manfred Weiss di Buda- 
pest, dan sekarang bernama 
pabrik Rakosi, telah mempro- 
duceer pesawat2 penempur jet 
di Hongaria, dan mengirimkan 
pesawat2 itu ke Rusia sebagai 
barang tukaran. dari baling2 
(Propeller Kapal). Dalam ling- 

|kungan negara2 Barat terbit 

sebuah conclusie, bahasa Rusia 
membikin penempur2 jet dewa- 
sa inj.untuk tjadangan. Me- 
nurut perkiraan, Soviet-Unie 
mempunjai 20.000 pesawat ter- 
sedia, dan 25 buah paberik pe- 
sawat jang besar kepunjaan 

Soviet terus mengeluarkan 
8.500 buah pesawat setahun- 
nja, jaitu kira2 duakoli banjak 
dari pembuatan Amerika-Seri- 

kat. 

Dari satu sumber kita men- 

dapat keterangan, berdasar ke- 

pada informasie jang diper- 
alehnja, jang Rusia dalam per- 

sendjatasmnja menjedakan se- 

suatu ketjukurtn dalam sega- 

la lapangan product'e jang se- 

nantiasa ,,siap. sedia” untuk 

tahun 1952. 

  
Bomber ,,Twin-jei” 

Baru2 ini ,,Jane's All the 
Worl@'s Aircraft” melapurkan, 
bahasa lima buah pesawat pe- 
nempur ,,swept-wing” jang pa- 
ling baru telah kelihatan ter- 

ibang di Rusia. (Katanja, jang 
isatu bertype twin-jet Ana 
pur-malam pakai radar dan 
sebuah lagi bertype twin-jet 

bomber-penempur). Kalangan 

  

a” .menudju ,,kota-hi- 
maka 

kulit-putih jang pertama untuk 
“jangdulu adalah ibukota Arabia, kota 

mana sekarang' tertimbun oleh pasir. Djuga tentu dia nantinja 

pertanja'an, jang telah berabad- 
abad itu mendjadi teka-teki sedjarah: Betulkah Ratu Sheba 
itu pernah ada? Karena di provinsi Hadramaut, dimana ,,kota- 
hilang” itu terletak, belum pernah seorang wanita mempunjai 

Bobok 
Satu suku bangsa jang ganas, 
Seperti menurut uraiannja, ba- 
hwa dia pada waktu itu ,,ham- 
pir sadja tewas dalam hudjan- 
peluru jang dilepaskan dengan 
tjeroboh itu” Jang kedua se- 
orang Inggeris, Howard St. Ja- 
-mes Philby, telah memutar ha- 
luannja kembali dalam th. 
11937 oleh karena ,sebangsa 
(suku Hadramaut jg berdjeng- 
got dan sangat ganas keliha- 
tannja itu”. 

Harris menerangkan, dia ti- 
|dak gentar oleh -karena cha- 
bar2 dari kedua 2xpedisie itu, 
Katanja: ,,Didaerah itu duu 
dalam th. 1944 sewaktu saja 
masih dalam dinas angkatan 
udara, saja pernah memburu 
|bandit2, Suku2 bangsa itu ti- 
daklah sebegitu ganas seperti 
jang kita 'kirakan sungguh- 
pun beberapa dari mereka sa- 
ato Suka mengembara. Saja 

tidak. pemah hertikir, bahwa 
  

telah di- 

II Sampai pada waktu? bela- 
2 angan, para-piloot2 dari nega- 

Pesawat2 Jet 

Copy right: 

di Brapah pan Babu jang lewat, demikian lapuran 
uga “Tatu pertama kalinja telah dimasukkan pesawat? Penempur jet, Menurut 

ei angan jang telah dipeladjari, markas? Barat 
: 13 sawat pesawat penempur kepunja'an regara?2 cominform bersama, 
pa kat Eropah-Barat. Pada tahun jang lewat, taksiran 

wat. Diluar dapat ditentukan lagi 1000 pesawat2, jan 
na” tetapi terutawa di Djerman- -Timu 

8 

atasan dari markas2 negara 
Barat memberi lapuran, bahwa 
Sovjet telah membikin bomber 
twin-jetnia (bermotor - dua), 

Josrnama TU-10 dengan mema- 
kai persendjata'an berat, dan 
lapa jang telah disebutkan de- 
ngan ,,pemakaian-radar jang 
sempurna” 

Para-penjelidik mengatakan, 
bahasa subur tumbuhnja ang- 
Katan-udara “dari Cominform 
sangat 'djelas” kelihatannja 
untuk tidak diperhatikan. Sete- 
rusnja mereka mendjelaskan, 
bahasa angkatan2 udara dari 
negara2 pengikutnja tidaklah 
begitu madju bertambah diban- 
dingkan dengan kemadjuan di 
Rusia. Sungguhpun banjaknja 
hasis2 dinegara pengikut-Rusia 
dalam tahun 1951 mendjadi 
duakali, jang dipakai oleh sa- 
tuan2 Rusia, orang2 Rusia te- 
tap menempatkan pesawat2 

“bomber djarak-pandjang stra- 

tegis”-nja tidak di Eropah-Ti- 
mur. 

Paling sedikit setengah dari 
pesawat2 jang dikuasai oleh 

Sovjet di negara pengikutnja ' 
adalah pesawat-penempur jet, 
seperti pesawat ke-empat pe- 
nerbang Amerika-serikat jang 
dipaksa mendarat di Hongaria 

dulu pada tanggal 19 Nopem- 
ber. Mereka kiranja tentu akan 
mempunjai lebih banjak pesa- 
wat jet, sekiranja mereka mem- 
punjai lebih banjak pula lapa- 

ngan-terbang jang berakomo- 
dasie type jet.   

Mendarat dilapangan 
jang buruk. 

Pada waktu belakangan ini, 

telah kelihatan bahasa Sovjet 
Unie sedang membuat pertjo- 
baan2 dalam landing2 pesawat 

jet dilapangan kelas dua jang 
tidak sempurna  keadaannja 
atas dasar theoris bahwa pesa- 

wat “pesawat MIG sekiranja 
diperbuat dengan memakai pe- 

rut lebar datar dapat berlabuh 
c'atas perkuburan atau pelabu 
han “ang djelek. 
Kalau pertjobaan ini menje- 

nangkan Moskow maka dapat- 
lah dipertjajai jang banjak 
pesawat jet dibasis basis Comin 
form'akan dirobah. 
Dilapurkam bahasa Sovjet di 

Hongaria dan di Tjekoslowakia 

menconstrueer dengan lekas 
lapangan2 untuk bomber2 be- 
rat diantara itu ada jang me- 
makai “startban sepandjang 

3.000 yard. 
Tidak ada satu pun negara2 

pengikut Rusia.mempunjai ang- 
katan bomber berat. Kalangan 
officieel dari negara - negara 
Barat memperhatikan lapangan 
Litu sebagai lapangan” reserve 
Rusia, jang akan mereka guna- 
kan pada waktu dan bilamana 
mereka memerlukannja. 

  
kita kelak akan banjak menda- 
pat kesulitan dari mereka. ,,Ini 
adalah dalam tahun 1944 pah- 

wa ' Harris Gengan mengendarai 
seekor unta:tua berhasrat akan 
sampai memimpin rombongan- 
nja Ke Shabwa. "Dia berkata: 
,Pada sesuatu hari saja telah 
mendekati kota itu sedjauh 
djarak 20 mijl, tetapi saja ter- 
paksa kembali, karena kehabi- 
san persediaan air minum, Ke- 
mudian saja terbang melalui 
daerah itu dimana dengan te- 
rang saja telah melihat puing 
jang tersusun rapi dalam 'pa- 
sir. 

Perbelandjaan expedisie Har: 
ris ini diselenggarakan oleh 
Universiteit Kaxp-Provincie, di 
Afrika-Selatan. Dia akan dite- 
mani oleh seorang archaeoloog 
dari universiteit itu, seorang 

ahli-potret dan pekerdja2 ka- 
gar bumiputera. Harris mene- 

rangkan seterusnja, bahwa 
rombongannja itu akan me- 
nudju Shabwa dalam bulan 
Djuni. 

Sekiranja penjelidikannja ini 
berhasil baik, maka dia adalah 
bangsa, Inggeris jang kedua jg 
telah menemukan 'puing2 “pe- 
ninggalan Ratu Sheba itu.   Penjaksian Conan Daan 

Adrian Conan Doyle sek 
balinja dalam bulan 'Okto 
di Britania, menerangkan ten 
tang sebuah puing2 istana, jg 
te'ah diketemukannja diatas sa 
tu pulau jang djauh di Samude 
ra Hindia, dekat dari Arabia- 
Selatan. Doyle. anak jang ber- 
umur 40 tahun dari Sir Arthur 
Conan Doyle, pentjipta detecti- 
ve Sherlock Holmes jang 
masjhur itu, mengatakan, bah- 
wa penduduk "jang hampir ha 
bis” dari pu'adu itu menamakan 
istana itu "Rumah setan” dan 
menganggap bangunan itu te-   lah didirikan oleh Ratu Sheba 
jang Silam, dulu, |    
   

di London telah 

Produksi Kustian" Dua Kali Lipat Dibanding Ash USA3 Rusa Melatih Pener- 
. bang2mnja Kemahiran Mendarat Dilapangan2 Terbang Jg Parka 

Holi Marvin Stone: »Suara Merdeka'— 

angkatan-udara mecardikasi: 
dima- 
cetera- :     

fihak jang berku 

menaksir 2.800 pe- 
jang telah disapkan di- 
itu berdjumlah 950 pesa- 

g beroperasi dengan piloot2 Sovjet 
Tr, Tjekoslowakia dan Han Ke 
  

- 
EMIS malam di IK 

baan adu konde” jang & 
oleh 23 orang wanita. 
tjam? bentuk konde te' 

ke-1 dalam perlombaan 

konde Radio dan konde Fede. 
raal. 

pa uang dan'alat2 perhiasan. 

suntingkan bunga diatas kepa 

la, supaja kelihatan   langka sebagai tambahan. 
Perlomba'an terutama 

Te 

ah “di 
pamerkan antaranja konde Tji 
joda, konde Tjepol, konde Fede 
raal, konde Ati?2 kende Radio, 
konde Kabel. gelung Djawa dan - 
sebagainja. Sebngai pemenang . 

adu 
konde itu ialah Miss Suratidiah 
jang berkonde Federaal, sedang 
kan sebagai pemenang ke 2 dan: 
ke-3 adalah pada Miss Kutjerit -— 
dan Miss Rohana masing2 ber- 

Kepada para pemenang2 oleh 
panitya diberikan hadiah beru- 

Untuk menetapkan nilai kende 
jang terhagys, dilihat bagaima- 

ina tjaranja orang harus meng- 
hias rambutnja dengan bentuk 
kepala jang dimilikinja sehing- 
ga kelihatan pantas dan mens- 
rik, begitu pula dalam memper- 

manis”. 
Terhadap lagak-lagu gaiaim rne- 

ngajunkan langkah diatas po- 
dium pun turut pula dibcrikan 

| men 

'dapat perhatian dari kalan 1ggn 

  

Pe 
Djepang. Karangan? ini meru. 

diallah ,,New Times” 
tentang ,,kekedjaman jang ma. 

uduk Amerika 

tanganiyja 
damaian na 
mes” 

Menurut 
maka rakjat Djepang kini ha- 
rus berkorban untuk 'kepenti- 
ngan persendjataan kembali, 
jang katanja telah dimulai un- 
tuk keperlusn perang di Ko- 
rea. ,,Rakjat Djepang menen- 
tang usaha2 ini, dan berdjuang 
untuk perdamaian kemerdeka- 
an nasional dan sjarat2 hidup 
jang lebih baik”, demikian ma- 
djallah tersebut. UP): 

' NYoshida: 
Djangen Bitjarakan | 

“Soal2 Penting Dlm 
Permulaan Tahun 

Ini ..... 
ERDANA ' MENTERI « Dje 
pang Shigeru Yoshida, « 

patia hari Selasa telah meng- 
achiri konperensi ban jang 
pertama untuk tahun ini, dg. 
setjara jang ori 
ma menit aah be 
pertanjaan perdana 
menjatakan : 

,Hendaknja ank kita 

  

ting pada masa Pena aa ta-   PN 
Sebagai komentar harian 

»Asahi” menjatakan: ,Orang2 

man dian Kisenhower, hanjalah 
membitjarakan barang pen- 

Jting pada permulaan tahun”. 

Pilipina Min- “ 
ta Pindjamiar 
5 Djuta Utk Gerakan 
“SMelawan Huk ' 

pada Amerika Setikat un 
buk memberikan pindjaman s6. 
TA, 5 2 dollar guna 
membantu pembpajaan th 
baikan "8 bwah "Dik "hana 
penempur untuk Lian Ha 
pemberantasan kaum Huk. Per 
wintaan kei diadjukan dalam 
sebuah konperensj antara pre 
siden @uirino dan menteri per 
lahanan ' Raymon Magsaysay 
lengan djendera! major Albert 
Pierson, pemimpin badan pena 
sehat militer Amerika, (CP).   
  

pakan sambungan didalam ragzg 
kaian karangan? jang mengenai 
bahan: ,,Djepang berdjuang un 
tuk demokrasi dan kemerdeka- 
an”, Karangan? sematjam itu : 
tih dimuat didalam madjallah 
sArmada Merah”, sedang ma- 

menulis 

ra? PengikutRussia 
— Persendjataanja ea Diperlengkap Dgn 

Pasar 
Amal (Prinsen Park) Dja 

karta telah diadakan »perlom- 

“Ke kedjaman2 ini masih akan ' 
bertambah lagi setelah ditanda 

perdjandjian per- 2 
nti kata , New Ti-7 “3 

»Armada Merah”, 

Pp ILIPINA TELAH meminta 

Pers Russia 
Tetap Besar Perhati- 
annja Thd Djepang 

ERS RUSIA PADA hari 
Rebo telah memuat lagi 

beberapa karangan mengenai 

2 Pe 

membitiaralah soal2 jang pen- - 

besar sebagai Churefsill 'Tru- 

  

    

      

    

      

  

   

     

  

       

  

        

             
    

       
      

        

     
      

   

      

  

    

  

      
       

    

     
     

  

    

        

       
        

     

      

    

       
       

        

kin bertambah” dari pihak pen 2 

      

  

 



) bia TU 

Untuk mendaki satun Baru 
IMLEK 2503, 
SEDIALAH: 

  

Diseluruh dunia 
Austin disambut dengan gembira dan 
sukatjita. Djuga Indonesia telah mempunjai 
ratusan pemilik Austin jang puas, hingga 
djumlah tadi tetap meningkat. Pun Tuan 
dapat mengenjam kemewahan dan kesena- 
ngan jg. didapat pada Austin, karena dengan 
surat izin- pembelian bolehlah dipilih dari 
persediaan: 

RUSTIN A 70 HEREFORD Saloon 
AUSTIN A 70 PICK UP 

AUSTIN A 40 DEVON SALOON 
Penjerahan indusemen dalam dua bulan. 

oleh 

      
Seti Austin dikawal sepenuhnja ap p 

service: 

JAYA MOTORS IMPORT CORPORATION N.V. 

Pendjual untuk Djawa Tengah sbl. Utara 
JOHN YOUNGE LTD. 

Pontjol 104 Semarang 

KESEHATAN 
KEKUATAN 
KEGEMBIRAAN 

    
    
  

PI Mengapa si Ahmad mentjapai ha- 
1 KEMADJUAN sil lebih memuaskan dari pada 

jalan ini i P Bag Pada | Si Abdullah : 1 
Anggur Karena si Ahmad selalu memakai alai2 kantor & tulis-menulis Royal, 

2) . beli alat2 kantor & tulis-menulis. 

“ 

(Oa um Ea WANITA 2 Pa AA 

mama (| N.V, ROYAL & CO 8 3 . 

  
jang kuat, murah dan bernilai tinggi. 

Ambillah tuan tjontoh si Ahmad itu dengan mulai sekarang mem, 

TILP. SM. 2019 
BODJONC 112 SMG.   

D OuaKaRTarKoTa va Ku DO 

, Distributors : 

Harmsen Verwey 

& 
  

Mendjamin kesehatan!: 
Anggur Obat Kuat 

KOLEESOM — 

Sudah Terbit 
Tjetakatf ke-5 Buku pengetahu- | 
an ASMARA WANITA oleh 50 Duniop N.V. 

Djuga dapet belih diantero 
Toko-toko di INDONESIA 

dokter dgn 50 foto Rp. 17,50. 
Pesan sekarang Rp. 14,— 

prangko. 
N.V. TJERMIN — Surabaja 

Istimewa untuk orang lelaki 

dan wanita jang T wang darah 

Pasar Besar 76/M. all, 
” Terbikin oleh: 

DJAGO 
KONG TJIE TONG 

Gang Warung 106 — Telp. 816 

Merk is sudah tersohor untuk Djamu2, obat2-an dan 

anggur2-obat sedari tahun 1918. 

      
SEMARANG 

Sedia : 
RADIO dari model2 jang terbaru 

ALAT? RADIO & LISTRIK 

PLAAT2 dan PICK — UP GRAM. 
$  ALAT2 PENGERAS SUARA dil. 

Mudah didapat disegala plosok kota2 diseluruh Indo- £  BIKIN BETUL SEGALA KERUSA- 
nesia pada Agen2 dan Toko2 Djamu tjap DJAGO. KAN RADIO 

KRADIO DEALER & SERVICE STATION. 

CANADA ba SEMARANG 

Ini Malam Premiere BESAR 
»Rex” 5.—7.—9.— (17 tah.) 
RayMilland — Hedy Lamarr 

»COPPER CANYON” 
' Paramount's “ Technicolord” 

Matinee : Minggu pagi dj. 9. sira $ 

| Teks Indonesia 

No. F CAR POLISH 
Tjap jang paling banjak 
  

dikenal diseluruh dunia. | 
“Persedia'an lengkap untuk mendjaga kesehatan dan 

menjembuhkan rupa2 penjakit. $   
Pelajanan mempuaskan dan keterangan diberikan de- “Imperial Chemical Industries Ltd. 

Paints Division. Slough. England 
he Pendjusl: "4 mg 2) : 

1 Imperial Chemical Industries (Export)Ltd. to | 
Djalan Purwodinatan Beret II No. 13 — Telp. 206 

Ki naga segala seneng hati oleh: 

Tantan ta 
    

  

““djam : 
d2 Haa     

    
p badan bia c— 

Mulai Besok Premiere Besar 
Pagi 9.-11.- Malam 5.-7.-9.- 
.ORION” (13 tahun) K3 
Grant Taylor Chips Rafferty 

The Rats Of Tobruk') 
Peperangan sengit di Tobruk 

jang menggemparkan :-: 

i#loi Malam Pengabisan: 

Linda Darneli Bi—i L Charles Hoger 

nIhe 13Th Letter" 

INI MALAM D.M,B. 
Metropole 4.45-7.-9.15 (17 ch) 
Errol Fiynn Ann Sheridan 

.Edge Of Darkness" 
Matinee:! Minggu pegi djam 10. 

Djagalan 5.-7.-9.- (17 tah.) 
Sia Moon — Yean Cheun 

sNJONJA" 
(Pakai Tekst Indonesia)gs & 

Matinee: Minggu pagi djam, 10.— 

  

“LELANG 
Dak 14-1-52 di KARANGASEM li djam 9 pagi diantara- 
aa tempat-tidur, spiegelkast, spiegels, lemari2, fans, radio, 

rvies, Ne pelan Pan Ta singer naaima- 

KE Naa — Tan KE ONE: 
na 'Akan dioperkan : LUX 579m Ini Malam D. M.B. (17 tahun) 

1 Perusahaan Rokok Kretek | xx” CHARLES CHAPLIN dalam : The story of a WINDSOR 

: dah berdjaian baik ! (€ Modern Frencb jang suah bertiian laik |" Monsieur |Verdoux | dengan rumahria Bluc beard! 
terletak di dalem Kota Sura- "3 MATINFE MINGGU PAGI diam 10,— 

Keten Hm. ,A Kiss For Carliss |Keterangan2 tiap hari: 
Siang djam 04.00—11.60 . 

GRAND 5.—71.—9.— Ini Malam D.M.B. (17 tahun! 
Mel FERRER? — MirotSLAVA — Anthony OUINN 

Ketjuali hari Minggu. 

Djojodiningratan No. 130. | 

| sTHEZBRAVE BULL ja aa 
BARU TRIMA - HARGA MURAH ! |MATINBE MINGGU PAGI djam 10, Bee 
T/F. Tennisframe MAXPLY “ai 

— DUNLOP FORT | Rp. 140— |i(NORA 5.—7.—9.— Ioi Malam Premiere fu. 17 tahuoj 
Noah wa Rp. 140,— " Wayne Morris The” Tougher! | They Home” B/F. Badmintonframe MAX. 3 ' Preston Foster! 29 

RP Demak anon  epupnn MATINEE MINGGU PAGI djam 10,- 
Bb. 

BLUE 
5 an SYKES Rp. ROYAL 5.—7.—9.— Ini Malam D. M.B. fu. 17 “ani 
Hak 85.-—- |& Maria P. Ramlee — Rokiah D, Harris » “ BELLEBY sman Rp 

26 STAR. BASTERN STAR PAKIS. .sPenghidupan Te 
oa HGI Satu film Istimewa jang menggemparkan | S , MATINBE MINGGU PAGI djam 10,— ala 

DENTIS Ii Akan datang: G6 HEIBAT 

Re camekon m—avalry Scout'" demrar LIAUW SIANG JOENG 
Karangtengah 3 Telf, 650 Roxy 7.—9.— INI MALAM D.M.B. aa 13 tahun) 

SEMARANG. 
Miss Li Li Hwa | tai 
Chang Ching sol ng L ie h T' uan | Bjam bitjara: 8—11 pagi 

4—6 sore 
Sato. | tia MATINEE 19 PAGI djamy10, 

  

  

—- 

Akan datang: 
Shirley Temple     SHANGHAI OPTICAL CO. 

Pekodjan 82 TIf. 1125. 

DIDJUAL DENGAN LEKAS 

2 Toonkasten dari katja buat 
Toko, dalam keadaan. baik, ma- 
sing2 berukuran: 

Pandjang 
Lebar 

  

  

- 

' AWNABEL IA 
J. EDWARD BROMBERG 
JOSEPH SCHILDKRAUT 
HENRY STEPHENSON 
SIONEY BLACKMER 
SIG RUMAN N| 
MAURICE MOSCovicH| NIGEL BRUCE 

! MILES MANDERI 
EORGE zuceol 
DARRYI F. ZANUCK | in Charge ot Bindvikina 

2 M. 
70 cM. 

Tinggi 1 M. 

Barang2 tsb. dapat dilihat di 

Pendrikan Tengah No, 39. 

ME Pk Aa Se en AN Dt HA & 

TJET 
Ahli PANGKAS. 

dekker: BUKTA Rp. Njonjah krul di mana? Sana, o. KAOS KAKI foot. 
jang ada pangkasnja ro “ #bali Et Neo Ah 
O. Memang alamat terkena Rp. 

| Karang-Tengah sa Semarang. aa TANN NN TAN 
Pa' OPMAR. 1 

.EHEREO EA ESEK EN ME AEANE NEO 

ye Waka 

B/R, Bodmintonracket, 
PAKISTAN.komplit 

snaar.GLORIA-SUPPER Rp. 

B/R, idem . STUDENT. 
DAYLIGHT Rp. 

0, Kniedekker. enkel 

KRITING RAMBUT 

      
  

           


