
   

   

  

   
    
   

    

   

    

       

      

   

  

   

    

   

        

Oilangsurgkan sidang leng 

00 djam setempat. 

t | Dalam panitya itu fihak Be- 
landa diwakili oleh sekretaris? 
NEGO Mi, Blom dan Goetzen, 
dan anggauta2 Fock, ddenburg, 

an van Ittersum, van Meerw uk “ko 
ia. | lonel Falk, dam de Waard. Ei- 

. hhak Indonesia diwakili oleh 
: Y2 of. dr. Supomo, Prawoto, dr. 

« |AK Gani mr. Yamin, mr, Tam 
& bunan, dan Ten Tijim, Leng, Du 
2, Mlatonja. mx Blom membe 

rikan uraian historis tentang 
Ikesulitan2 jang harus diatasi 
Jutk mengadakan perundingan? 

ini, Sebagai penghalang untuk 
| pengertian baik antara Neder 

“Be lang dan Indonesia disebutnja 
soal UNI dan frian, soal @pax 
kah. masalah Irian “dapat dibi 
tjarakan, dimasukkannja Irian 
dalam usul2 pemerintah Belam- 

- da untuk merobah undang2 da 
 “Sarnja jang telah menjebabkan 
“pertukaran nota @antcTa kedua 

ln Ah Ban aan belan fihak “dalam mang kedua 
ng ketetapan Nan ten- fihak saling menggunakan isti- 
' Irian itu, masih merupa- 

j lah2 jang keras". 

an bela: BO RRN: maka 

   

   

    

   

        

    

     
   

  

     
   
    An£gapan Belanda. 

Ketika taujan dalam bulan 
Nopember ini telah mendjadi re 

p da, Indonesia mengutus misi Su 
pomo, jang “dengan menjesal 
baru dapat diterima dengan res 
mi pada hari Djum'at. Perundi 
ngan2 dengan misi Supomo ini 
berdjalan baik dan sudah meng 
hadapi fase iang terachir, keti 
ka timbul masalah “Bli tar” dan 
”Talisse" Pada tanggal 4 Dja- 

nyari pemerintah I aka me 
njampaikan dlasan2ni ja, 

telah diminta oleh Belanda. 
2 Ganal datar dengan. "Pemerintah. Belanda tidak pu ' 
mn ya dengan alasan2 itu tetapi ti | 

: | dak digugat-gugatnja lagi aa 
in AN MASALAH . nada Na ar, memberikan kenui 
3 | kinan untuk melepaske «dn soal 

Pada hari Senen ci Nana ini dari perundingan? jang &ju 
ii "Kangin Niken ga tidak man diundur?Zkan oleh 

dan pada tg. 17 an Denah pihak Belanda dengan tak ada 
mak membitjarakan masalah 1 Iurdnja. Pemerintah, Belanda 
ashmir. Dewan akan membi- beranggapan, “bahwa sikapnja 

tjarakar laporan wakil PRB | Ini adalah royaal dan mengha- 
k Taun: @r. Frank Gra rapkan, bahwa fihak Indonesia 

22 akan mengerti hal ini”. 

Westerling 'Dine- 
geri'Belanda? 

'Suaranja, Didengungikan Dalam 
| Rapat Umum 
Tuduh Indonesia "Moi Mata” dgn Blok Komunis. 

UBANG LEBIH 2.000 orang berkumpul pada rralam Se- 

   

    

et i Ka 
naa kedaulatan 

orang anggota 
bahwa nama 

   my dari Irjan jtu 

   

  

      

     

  

nga 

  

  

HARI SELASA sore 

Isi Supomo dan panitia 

anda. Pada permulaan sidang berbitj 
ris negara Belanda mr. Blom 

1 . dr. Supomo, setelah mana di 
t utk memimpin pekerdjaan dan menjelidiki hasil peker- | 1 panitia? dan panitia? kerjil jg akan disusun. Panitia " at ini telah mengadakan rapatnja jg pertama pada pukul 

jang | 

  

Pa tidak perlu disem: 
bunji -sembunjikan, 
dinegeri Han mei 

      

nja nata masalah Tag P2 

landa insaf, bahwa untuk kepen 
tingan kedua negara ini diperlu 
kan kerdja sama jang subur, 
dan tuan sendiripun telah men- 
djamin, bahwa djuga Indonesia 

harapkan, bahwa perundingan? 
ini dapat memberikan sumbang 
an untuk memperbaiki perhubu 
ngan, jang sungguh memerlu- 
kan perbaikan itu. @Bukanlah 
suatu soal ketjil untuk mentjari 
dasar prinsipil lain untuk per- 
hubungan antara kedua negara 
kita ini. Komisi Belanda akan 
berdaja upaja agar kami dapat 

muaskan kepada pemerintah ka 

ini 

tuan' 
Dea tudjuan misi 

R2 
Pidato proj. Supomo, 

Dalam djawabannja ketua 
misi Indonesia, prof. . Supomo 
antara lain “ menerangkan: 
» Waktu sebulan di Den Haag di 
mana kita menunggu2 kepasti 
an menempatkan"misi kami da 
lam suatu kdddaan jang tidak 
menjenangkan (pijnlijk)”, Per- 
hubungan jang sekarang ada 

antara kedua negara, djauh da 
Tri pada sehat. Pokok2 alasan- 

nja ialah: Pertama UNI Indone 
sia Belanda jang ternjata ti- 

| dak dapat diterima oleh Indo- 

  
| nesia dan untuk kepentingan ke 
| dua belah fihak perlu dihapus- 
| kan karena merupakan pengha 
| lang jang njata untuk aa 
kan kerdja sama jang baik. 
Dan kedua, masalah Irian. 
Berhubung dengan ini adalah 

baik untuk membitjarakan ke 
dua soal itu pada waktu jang 
bersamaan, karena -penjelesai- 
an maslah jang Satu dengan ti 
ada penjelesaian masalah jang 
lainnja akan meninggalkan sua 
tu penjakit jang tetap akan 
menghalang2i usaha untuk me 
njehatkan perhubungan itu. 

& “83 pokok. 
Bahwa perundingan2 ini be- 

lum dapat langsung mengikat 

kedua pemetintah dgn formil, 

dipermudah dgn mendjelmakan 

suatu suasana jg bebas dan dju- 
Gjur dlm suasana mana kita 
akan melangsuangkan pembitja- 
raan2 ini”. Prof. Supomo menje 
but tiga pokok dlm usaha utk. 
mentiari dasar baru utk pet- 
hubungan antara kedua megara 
itu: 1. Indonesia mau memberi- 

(kan isi jg sempurna kepada      

  

    
     

  

   
   
     

    

    

   
   

      

   
   

    

   

  

    
   
   
   
   

    

    
    

    

  

Iasa di gedung kebon binatang di DenHaag dgn harapan 
P ' tapa melihat ,,Turk” Westerling, jg telah memimpin gerom- 
bolan APRA mengatjau Indonesia dim permulaan tahun 1950, 

h AFP dari Den Haag. Dilaporkan, 
pada hari Djum'at malam telah menjelun- 

dari Le ana, Gimana ia bertempat 

3, wa memerintah Indonesia se- 

kedaulatannja dan akan meno- 
lak setiap persetudjuan jg me- 
langgar kedaulatannja. 2. Ka- 
rena perhubungan antara Iindo- 
nesia dan Nederland masih se- 
dang dlm perkembangan, maka 
pemerrintah Indonesia tidak me 
hat faedah dim menetapkan se 

| tjara formil lapangan2 kerdja' 
sama antara kedua negara, 
akan tetapi sebaiknjalah jang 
diatur hanja hal2 jg sungguh2 
diperlukan, dgn mengingat akan 
keadaan jg dinamis di Indonesia 
dan di-tempat2 lain. 3. Kemau- 
an kerdja sama dari pemerintah 
Indonesia. 

Achirnja prof. Supomo me- 
njatakan terima kasih akan ke- 
sediaan pemerintah Belanda utk 
bekerdja sama, hal mana di:e- 
gaskan oleh mr. Blom dim pi- 
datonja. Prof. Supomo mengha- 
rapkan, bahwa perundingan2 

'ini akan memberikan hasil2 
baik. . (Pia). 

€ 

SCHACHT PENASEHAT 
KEUANGAN MESIR? 

Bekas pres, ,,Deutsche Reichs 
bank” dr. Hjalmar  Schacht 
menurut harian partai Wafd 
»Al Misri” jg terbit di Kairo      

   

  

   

dang main mata”, sekalipun 
dia telah je aja anan menjo- 

“Ikcng negara? Barat”. Oleh Wes- 

telah menjatakan bersedia utk 
menerima djabatan penasehat: 
keuangan jg belah ditawarkan 
oleh pemerintah Mesir kepada-   Iterimg selandjutnja dinjatakan, 

bahwa. Indonesia hanja mem- 
bubuhkan tanda-tangannja atas 
perdjandjian perdamaian  de- 
ngan Djepang dengan Maa 
“untuk mengkamuflir kenjatent 
bahwa Presiden Sukarno Bia ah . 
menjeberang kepihak Mao Tse' 

Te tung” “ 

     

      

   

  

   

  

    

      
     
      

     
   

   

  

   
   
     

    

    
an pemerintah Belanda 

dan menegaskan, 
hwa orang jang telah memis 

irkan dan membatu peran 
“tjauannja di Indonesia, adal: 

kini Moana mereka ig 
P3 Demi kian menurut | 

Lebih djauh ia Moniipesatahs 
ten- 

ri 8 »hilangnja kekussaan atas 

nja. 

2 Binnenhof di Den Maki telan | | 
kap pertama dari anggota? dan |! 

interdepartemental Be-|j 
jara ber-turut2 sekreta- | |: 

dan ketua delegasi Indonesia, | 
bentuk sebuah panitia | 

bahwa kita 

pi walaupun demikian fihak Be-| 

sadar akan hal itu. ,,Kami meng | 

memberikan laporan jang: me-- 

mi dan saja jakin, bhw. djuga ' 

ea - 

Salah satu pertemuan 

rahu ,,Williamsburg”. 
langsung 175 menit dan :     dan A. Eden di kapal 

     

         

  

     

       
   

  

Truman — Churchill telah di- 
langsungkan diatas dek perahu pesiar pres. Truman, pe 

    

hadap blok Sovjet” serta di-ikuti pula oleh menteri L.N. 
Anthony Eden (Inggris) dan menteri L.N. Dean Ache- 
son (USA), mereka ma kan bersama2 diatas kapal. 
Foto: dari kanan ke kiri -Churchill, Truman, D. Acheson 

»Williamsburg”. 

  

Batunea Di 
,Willamsburg” , 

   

Pegawai 
Negeri 

Dilarang Bekerdja Par- 
tikelir Jang Merugikan 
Kepentiagan Negara — 
Kata Menteri" Suroso 

ENTERI SUROSO0 mene- 
rangkan, bahwa kabinet 

Ulm prinsipnja telah menjetu-   gambil atjara »politik ter-   
  

Teks Persetudjuan 
Mulai (Dirantjangkan Bersama2 Antara 

Delegasi2 Indonesia-Djepang 
Laporan Darmawan Kemaren Didengar 

Fa Pe Oleh Kabinet. 
PADA HARI Selasa malai, Dewan menteri telah bersidang 

gasi Indonesia. 
Selandjutnja didalam sidang 

perundingan di Nederland, jg. 

kini telah dimulai dengan res- 

paca saat sekarang dinegeri E 
“Fianda djangan dikeruhkan ds 

berbagai atjapani resmi dari 
pihak Indonesia, menteri pene 
rangan tidak bersedia mendja 
wab segala pertanjaan2 warta 
wan. 
Kemudian kabinet menerus- 

kan pembitjaraan jang telah d'   lu, mengenai keadaan keama- 
han. 

Delegasi Indonesia-Dje- 
pang merantjangkan 

teks persetudjuan. 
Sementara itu Delegasi Indo 

nes'a dan Djepang hari Selasa 
kemaren bersidang lagi untuk 

an tentang penggantian kerugi 
an antara Idonesia dan Dje- 
pang. Demikian dikabarkan 
oles UP dari Tokio. Saty pani 
tya ketjil jang terdiri dari li- 
ma anggauta Indonesia dan li 
ma Djepang hari Sdasa pagi 
berapat di Kementerian Luar 
Negeri Djepang akan merumus 
kan persetudjuan sementara. 
Pihak Indonesia dipimpin oleh 
Menteri Perhubungan dan ke- 
tua delegasi Ir. Djuanda, dan 
pihak Djepang dipimpin oleh 
Eiji Wajima, dari Bagian Asia 
dari Kementerian Luar Negeri 
Djepang. Ketua delegasi Dje- 
pang, Ju'chi Tsuchima, tidak tu 
rut hadir, Wajima disini menge 
palat serombongan ahli dari ke 
menterian perdagangan . ke- 
uangan dan perhubungan Dje- 

pang. 
Djika tidak ada aral melin- 

tang, para utusan berharap, 
ran.jangaa. peksetudjuan itu 
'akan siap utk diparaf hari Ke- 
mis, Sehari sebelum Ir. Djuan- 
da can banjak anggota stafnja 
pulang ke Djakarta, severti di- 
niatkan. Sumber kementerian 
luar negeri pertjaja, bahv'a pe- 
marafannja mungkin diundir- 
kan dua tiga hari. Panitia ke- 
tiil perikanan jg merundingkan 
persetudjuan dlm ikatan di per- 
airan Indonesia beristirahat la- 
gi, dan sumber Djepang menga- 
takan, bahwa perundingan di- 
skors dulu. Mereka menduga, 
bahwa satu missi Djepang akan 
diutus ke Djakaria bulan depan, 
utk melandjutkan perundingan 
tentang soal ini. 

  

kabinet telah dibitjarakan soal | 

mi. Supaja Suasana jang baik " 

   

  

mulai dalam sidangnja jang Ia 

melandjutkan kerdjanja meran | 
tjangkan tekst dari perSetudju 

utk mendengarkan laporan sementara dari ir Darmawan 
mengenai pekerdjaan deleg. Indonesia ke Tokio. Atas pertanja- 
an, menteri penerangan, Mononutu mendjawab, bahwa ir. Dju- 
anda tidak lama lagi akan kembali ke Indonesia. Mengenai 
usul kompremi Djepang jg terachir, Monorutu belum dapat 
memberik?a sesuatu keterangan, oleh karena ir. Darmawan 
sudah berangkai sebelum usul ia Dengan: DA kepada dele- 

“Den Haag 

Agung talowesiik Di 
Negeri Belanda 

(PiDen Niaag te Belanda di 
aa Haag telah memberi 

pemerintah In 
Kata ia tidak kebe- 
ratan terhadap penggantian 
pendjabat komissaris agung 
Indonesia di negeri Belanda, | 
mr Susanto Tirteprodjo, 

Diduga, bahwa mr. Susanto 
akan tiba di sa Belanda 
minggu depan, untuk mengoper 
pekerdjaan dari mr. Himibana, 
Tentang kedudukan dari mr. 
Susanto, Den Rena ternjata ti. 
dak bermaksud untuk mengada 
kan ,dispuut” resmi, 

Ketika berita2 pertama ten- 
tang pengangkatan mr. Susan- 
to mendjadi kuasa usaha sam- 

pai pada kementerian luar nege 
K5 orang sedikit heran djuga, 

karena jang diangkat itu ads- 
lah seorang kuasa usaha, 

Orang di Den Haag berang- 
gapan, bahwa seorang kuasa 

uSaha itu lebih lajak lagi terga 
bung dalam suatu ambasade 
atau kedutaan, dan bahwa pa 
da komisariat agung itu lebih | 
pantas ditempatkan seorang 
pendjabat komisaris agung. 

(PIA). 
& 

. 4 Asing 
Disinjalir Hilir, Mudik 

Dekat Pantai 
Pameungpeuk . 

KTI sering dike- 
: tahui adanja kapal2 jang 
tidak diketahui kebangsaannja 
berlajar didekat pantai Pa- 
meungpeuk (Garu'), kalangan 
pemerintah di Bandung seka- 
rang menaruh tjuriga tentang 
maksud? gerakan kapal? ita, 
lebih2 karena telah di'erima la- 
puran jg mengatakan, bahwa 

selatar: Garut ada disiapkan 

pemmbikinan ,,lapangan terbang” 
ig tidak diketahui maksudrja 
jg djelas. Kapal ,,asing” itu di- 
ketahui paling achir berlajar di   Gekat Pemeungpeuk pada tg' 12 
jl. dari arah Yanor ke barat. 

1 kepentingan regara, 

di daerah perkebunan sebelah | ri. 

( djui, bahwa para pegawai nege- 
“ri tidak boleh mempunjai pe- 

| kerdjaan lain dim lapanga:: par 
tikelir, djika hal ini merugikan 

djawatan 
atau kehorma'n pegawai jang 
bersangkutan. Kini pemerintah 
sedang membitjarakan suatu 
rentjana perajuran rnengenai 
hal ini. Mengenai pekerdjaan 
panitia gadji, menteri mene- 
rangkan, bahwa berhubung dgn 
banjaknja kesukaran? panitia 
tsb. baru dim bulan Maret jg 
akan dalang dapat menjelesai- 
kan pekerdjaannja. 

Untuk menentukan gadji2, 
panitia tsb. harus melakukan 
penjelidikan - terhadap beaja 
penghidupan rata2 dim satu 
tahun. Masih harus ditentukan 
tahun mama jg akan dipakai se- 

Susunan kementerian2 

Para sekdjen dari pelbagai ke 
menterian, padi Senen pagi te 
lah mengadakan rapat dengan 
bertempat dikementsrian “uru- 
San pegawai untuk menindjau 
Susunan pegawai dari, .kemente 

2 (ran2 tersebut. 
Dikandung maksud untuk 

menjusun susunan jang tepat. 
| Kini sedang dikumpulkan kete- 
rangan2 mengenaj susunan pe 
gawai pelbagai kementerian. 

Mengenai susunan pegawai 
kementerian2, menteri Suroso 
menerangkan, bahwa ia menda 
pat kesan, bahwa susunan ini 
pada umumnja lebih ketjil dari 
pada jang diperlukan sehingga 
korps pegawai sebenarnja t- 

dak sebegitu besar, seperti gi 
Katakan orang. 

Djika sudah diperoleh ketera 
ngan jang tjukup, menteri 

akan mengadjukan usul2 - me- 
ngenai ini kepada kabinet. Men 
teri Suroso menaksir djumlah 
seluruh pegawai negeri kl. 600 
ribu, sedangkan sebelum pe- 
rang 200 ribu. Dikatakan oleh 
nja, bahwa djumlah pegawai ne 
geri sebelum perang hendaknja 
djangan diambil sebagai pedo 
man karena keadaan dulu Igin 
daripada sekarang. Maksud 
korps pegawai dulu jalah ha- 
nja untuk kepentingan negara 

pendjadjah. Kini adalah waktu 
pembangunan, dan semua te- 
naga jang ada harus diperguna 
|kan untuk pekerdjaon pemba- 
ngunan. 

Kedudukan orang2 
asing dalam dinas 

».. pemerintah. 

Mengenai kedudukan orang2 asing 
dalam dinas pemerintah, 
Urusan pegawai R, P, Suroso mene- 
Iangkan bahwa pegawai2 negeri, bu. 
Kan warganegara dibagi dalam dua 
golongan, jakni ig dibutuhkan dan 
ig tidak dibutuhkan. Kedudukan 
golongan jg pertama didjamin oleh 
pemerintah, ig berarti bahwa ticak 
akan ada kemurduran dalam hal 
penghasilan, hak pensiun dan fjutti 
dlsb. sampai berlakunja peraturan 
gadji batu, ig kjidi sedang d persiap- 

kan oleh panitia gadii. 

Dalam peraturan gadji baru, ke- 
Gudukan mereka akan ditindjau 
kembali, akan tetapi dalam prinsip. 
nja peraturan gadji baru ini tidak 
akan merugikan golongan pegawai2 
negerj asing ini, Gemmikian mente- 

Mengenai golongan jg kedua men. 
teri menjatakan, bahwa mulai den 
1 Djanuari semua pegawai negeri 
asing ig tidak dibutuhkan din ma. 
sih bekerdja pada memerintah, akan 
Sa menurut P.G.P, 

umlah pegawa'2 negeri asing se- 
Sudah tg 27 Desember 1951 oleh 
menteri ditaksir 7000 sampai 8000 
orang. 

    
Meriam Inggris Lawan Gerilja Mesir 

ea ENTARA INGGERIS hari 
Selasa kemaren memper- 

gunakan meriam2 jang peluru- 
nja beratnja 25 pon, terhadap 

pasukan gerilja Mesir jung me 
njerang bangunan2 Inggers di 
Tell al Kabir. Seterusnia (ka- 
barkan dari Kairo, bahwa ki- 

“ra2 60.000 mahasiswa, pela- 
djar pegawai negeri dan ang- | 

| gauta2 

hari Selasa kemaren tih meng 

hantar djenazah seorang jang 
telah tewss dalam pertempu- 
ran melawan Inggeris. Arak2an 
pemakaman tadi dilakukan mu 
lai Kebbeh menudju ke pusat 
kota Kairo. Djuga pemimpin 

| Partai Sosialis Mesir, Ahamd 
Hussein, ikut dalam arak2an ta 
ci, Terdengar seruan2 “Allahhu 

"Ikhwanul Muslimin” j Akbar!" gan "Musnahlah Ingge . 

skor Es 

“ 

He Aga, Kebu :danaon Indonesia 
Anasasch G #nsotschap 

MO nee memanen saban 

can Kunstemen NY Oieng 

rs, hiduplah Mesir!” 
Berita “Reuter” dari Kairo 

dalara pada itu mengatakan, 
bahwa polisi hari Selasa kema 
rin tlh melepsskan tembakan2 
keatas dan melemparkan bom? 
gas Air-mata, untuk membubar 
kan kira2 500 peladjar sekolah 
menengah, jang menimbulkan 
bermatjam2 “kekatjauan" keti- 
ka mengadukan demonstrasi, 

- 

  ihaopen" 

Mereka menentang setiap 
bentuk perantaraan dalam seng 
keta Inggeris—Mesir dan ber- 
seru Supaja pasukan2 Inggris 
segera meninggalkan daerah Te 
rusan Suez, Arak2an tadi ber- 
djalan dari sekolah2 mereka 
menudju kearah kedutaan9 be 
Sar Amerika dan Inggeris ser- 
ta kantor perdana menteri, 

(Antara). 

  

  
ag pedoman, demikian men- ' 

menteri |- 

  

t 

Penting Hari Ini: Nasehat 

— Atoom Sendjata Hari Depan — Obrolan ' 
Ganda — Undang2 Agraria — Perundingan Di De. 1 
Haag Dimulai — Westerling Muntjul Di Neder- 

Supaja Tetap ' 

  

land? 

Dalam pada itu djurubitjara 
armada udara ka-5 Amerika Se | 
rikat malam. Rebo ini menjata- 

| kan, bahwa tuduhan delegasi U 
tara. di Panmunjom, seakan2 
pesawat2 terbang PBB telah 
membom kamp tawanan perang 
kepunjaan pihak Utara, adalah 

tidak benar. 

Tetap matjet. 
Sementara itu pembitjaraan2 

dalam panitya ketjil pengawa- 
san perletakan sendjata pada 
hari Selasa tetap tiada menda- 
pat kemadjuan Ketua delegasi 
PBB djenderal major Feren- 
bough mendesak kepada delega- 
si Utara supaja mereka mene- 
rima rentjana PBB mengenai 
pembatasan pembuatan lapa- 
ngan2 terbang dgn maksud su 
paja keseimbangan Mil, tetap di 
pertahankan selama berlaku gen 
tjatan sendjata. Ketua delegasi 
Utara djenderal Hsieh Fang se- 
kali lagi menamakan pembata- 
San demikian itu sebagai tjam- 
pur tangan dalam urusan da- 
lam negeri Korea Utara. 

Sekalipun perundingan2 gen- 
tjatan sendjata, jang sudah ber- 
langsung enam bulan lamanja 
itu, tetap menghadapi djalan 
buntu, kedua panitya ketjil te- 
lah mengambil keputusan untuk 
berunding lagi besok hari Rebo 
ini (AFP). 

  

SURAT? KALENG KEPADA 
PERKUMPULAN PERDA. 
GANGAN TIONGHOA. 

Oleh Perkumpulan Perdaga- 
ngan Tionghoa di Surabaja pa 
da waktu jang achir? ini telah 
diterima pelbagai surat2 ka- 
leng, dalam mana diminta, Su- 
paja semua toko? Tionghoa di 

tutup peda hari2 besar. reSmi. 
Selandjutnja diminta, dalam su 
rat9 ini, bahwa ke spada pegawai 
pegawai toko diberikan gratifi 
kasi tahunan seperti biasa. 

Dari fihak perkumpulan ter- 
sebut dikemukakan, bahwa me 
ngenai penutupan toko2,  per- 
kumpulan tersebut hanja ber- 
tindak sebagai penasehat. Dju 
Ya pemberian gratifikasi ada- 
lah satu soal, jang bukan men 

  

amp NN biakan Dibom PBB? 
. aa Fihak Utara Terhadap Pelanggaran2 . 

“Baru Pesawat2 PBB 
Perundingan Panmunjom Masih Matjet, 

ELEGASI UTARA dim konperensi gentjatan sendjata di Panmunjom pada ng 'Belsan 
kemaren menuduh, bahwa sebuah pesawat PBB pada hari Senen jg lalu telah menge- 

tak sebuah rumah sakit di kamp tawanan perang di Korea Utara hingga 10 serdadu PBB 
tewas dan 60 serdadu lainnja luka2. Tuduhan Utara itu dikemukakan dlm sidang panitia ke- 
tjil urusan tawanan perang oleh Ojenderal Lee Sang Cho dari Korea Utara. 
menjatakan bahwa dim serangan itu jg terdjadi pada hari Senen djam 9 malam tiga buah 
bom telah didjatuhkan di rumah sakit kamp tawaran perang, dan ia berdjandji akan membe- 
ri daftar korban? serdadu PBB. 

Djenderal Lee 

  

Pertempuran 3e- 
kitar Magelang 
Pemberontak Mengun- 
“durkan Diri ke, Gu-'” 

bs 

M ALAM SENIN jl. disebelah 
utara Bandongan Magelang 

terdjadi lagi tembak-menembak 
antara T.N.I. dengan kaum pem 
berontak. Dalam pertempuran 
tersebut pihak T.N.I, dapat me- 
rampas 25 putjuk sendjata dan 
beberapa orang dari Kaum pem 
berontak ditawan. Musuh jang 
semula berkedudukan disekitar 
desa Djangkungan 7 kilometer 
sebelah barat kota Magelang se 
telah dapat serangan dari T.N.I. 
mengundurkan diri kebukit Gu 
nun Sekelir. : 

Pengedjaran dari TNI "iis. 
ruskan Gan disekitar bukit ter 
djadi tembak-menembak. Pihak 
pemberontak pada hari Senen 
siang melarikan diri ke djuru 
san Karangslamet dan segerom 
kolan lainnia menudju ke Kwa 
rasan distrik Bandongan. 

Pada hari Minggu jang lalu 
polisi Magelang di Muntilan te 
lah dapat menangkap seorang 
dari golongan pemberontak jg 
sedang melakukan 'penjelidikan 
didaerah itu. (Antara). Pe 

DUA (BANG BELANDA 
JIMMIGRATIE” GELAP, 

Baru? imi oleh jang berwadjib 
sudah dapat ditangkap 2 orang 
Belanda totok jang tidak mem 
punjai surat? immigratie didae 
rah Prabumulih. Selain dari itu 
djuga sudah “dapat ditangkap 
seorang Tionghoa berhaana ai, 

dengan- hal serupt. Ka 
orang2 ini adalah. anak kepat” 

Sesudah, diadakan pemeriksa 
In jang teliti orang2 ini sefe 
ra akan dikirim. kembali 
nah airnja masing2. Apa se 
bab2 mereka melarikan dirinja   dari kapalnja masing2 itu ti- 

djadi urusan perkumpulan ter- ' dak diketahui. - 
sebut. 

ae 

Hak Milik Tanah 
. Tak Ada Perbedaan Bagi Semua 

Warganegara 

Rentiana Undang2 Darurat Agraria Siap 
Bulan Maret 

ULAN INI akan selesai undang? jang sangat penting teru- 

tama untuk golongan warganegara baru, jaitu soal pemi- 

ikan tarah. Undang? ini, menurut keterangan sdr. Singgih da- 

ri Kementerian Agraria, mungkin akan didjalankan dgn un 

dang? darurat tidak lama lagi. Djuga urdang2 lain mengenai 

soal Agraria diharapkan akan selesai dalam bulan Maret. 

2500 
Rupee 

Hadiah Pem. Birma Ke- 
pada Barang Siapa, Jg 
Dapat Menangkap Pe- 
mimpin Org., Islam 

»Mujabids 

  

EMERINTAH Birma telah 

mendjandjikan hadiah sebe 
Sar 2500 rupee bagi barang sia 
pa jg dapat menjerahkan pe- 
mimpin organisasi Islam jang 
fanatik , Mujahids”. djenderal- 
major Kasim, kepada pemerin 
tah Para penganut organisasi 
tersebut kabarnja terus mene- 
Trus melakukan serangan? dida 
erah Arakan. Lebih2 sedjak2 
bulan April 1950 serangan ini 
telah bertambah hebat Tudju 
an mereka adalah terbentuknja 
Pa negara Islam didaerah 
ini, 2 

Menurut keterangan para 
pembesar pemerintah Birma, 
maka para penganut organisasi 

“Mtujahids” itu katanja melaku 
kan kekerasan terhadap pendu 
duk jang beragama Buddha di 
Arakan. Baru2 ini anggauta2 

organisasi tersebut telah mela 
kukan serangan atas sebuah 

bis, Hnam orang penumpang jg 

beragama Buddha kabarnja te ' 

lah mereka bunuh. Selain itu 
organ saSi tersebut didakwa me 

lakukan penjelundupan beras 

ke Pakistan Timur serta memu 

ngut “padjak" mereka sendiri 
dari penduduk, Sebelum India 
merdeka, Kasim mendjadi ma- 
jor pada tentara India—Ingge 
ris, (Reuter), 

  

Kepada warganegara dikan 
diberikan hak milik peralihan, 
jang meskipun tidak sama akan. 
tetapi serupa dengan. hak Milik 
asli, Perbedaan antara kedua 
matjam ini pertama jalah pem 
batasan luasnja jang boleh. di- 
miliki oleh warga negara bari 
Ditentukan pula tentang, djual 
belinja, jakni hanja antara Se 
sama warganegara. Harus men” : 
makai mestbrief akte kadaster 
dan sebagainja jang belum ber 
laku bagi hak milik jang lama. 
Hak ini akan berlaku dari 5 
sampai 10 tahun. Tempo sela- 
ma ini diperlukan registrasi 
hak2 milik asli, mentjatatnja 
dalam. kadaster, membikin meet 
biief dan sebagainja, 

Habis peralihan, 

semua hak sama. 
Dikemukakan se-ergisnia, bah: 

wa sesudah habis masa perali- 
han itu, maka semua hak milik 
akan gama bagi semua warga- 
negara, baik jg baru, maupun 
ig asli. 
selain mempnjai ketentuan2 se- 
perti tertera diatas, vun akan 
memuatkan 

warganegara hanja membajar 
sekali, apabila ia membeli ta- 
nah. Seperti diketahui peratu- 
ran jg sampai sekarang masih 

berlaku menentukan, bahwa apa 
bila seorang bukan Indonesia 
hendak mendapatkan tanah |,ei 
gendom, atau ,,opstal” dari ta- 
nah milik orang Indonesia asli, 
ia harus membajar utk membeli 
hak dari pemilik tanah (rakjat 
asli) dan sekali lagi membajar 
kepada pemerintah buat beli ta. 
nah eigendom dan opsial itu. 
Namtinja, apabila hak milik per 
alihan ini telah diberikan, tidak 
perlu lagi warganegara baru 

| mesti membajar utk kedua ka 
linja kepada pemerintah, apabi 
la ia. membeli tanah e 
atau opstal, (KP), sada 

2 snhung Sekelir s:.. 

keta 

Undang2 peralihan ini, 

ketetapan, ' Hehwa we 

      

    

      

     

   

          

    

    

   
    

  

   

     

     
        

   

  

   

      

   

  

   

  

     

   
   
   

   

  

   

  

     

    
   

  

     
           

     

  

   
      

  

   
     

    

         

          
          

        
    
    

  

       

      

  

      

  

   

     
      

  

      
    
    

        
        

  

         
        

        
          

      
          

       
      

       
    

     

   

    

  

   

  

   

    

                                        

    

  

   

                                                     



      

     
     
   

  

   
        

— lombaan Gelung 

   

  

     

    

      
    

    

    
   

    

    

    
      

   
   

    
   

  

   
   

    

      

  

    
   

fin dari pada jang lain. Tempat 

- khoa, Djatinegara, Djalan kam- 
|pung Melaju 22. Jang datang | 

njah Siania Agus Djaja dgn. 

tuas lagi jang lain. Sudah tentu 
h- (tidak ketinggalan pihak kita, 
ikuntuk mentjeritakan sekarang 

  
a “stok amat tua, 

    

  

' Sekarang 2 alus”. jang 
j maksudkan diatas itu, la- 

inja dirumah keluarga Tiong- i 

sedjak permulaan tahun ini Su- 
dah ratusan, termasuk njo- | 
njah2 Menteri, Pak Tardjo Kar 
tohadikusumo Ki Hadjar, njo- 

Suami, mobil AB AD dan bera- 

ini. 
Pertanjaan tetamu itu ma 

| #jam2, ada soal. nasib, ada soal 
|perdjodohan, ada soal minta      

  

obat dan dari pihak DEWI ba- 

3 

SUARA 
MERDEKA     

  

TEA 

a.raja Pekalongan-Semarang, ja- 

ine #selenggarakan 
pada pemuda/ pemudi setempat |) 

  

    

sementara 2 kg. 
be i. jg kedua kalinja ini, 

v9 menjusul pembagian jang ketiga kali 

| tangkan 

“Itjab. Peka! ongan, 

| jg eigenaarnja tidak diketahui. 

KERUGIAN ADA RP, 244.000. 

DJANUARI 1952 
| PEMBAGIAN BERAS PADA 
(UMUM. 

Pembagian beras jang kedua kali 
nja untuk umum, kini telah ditetap 
kan pada tg. 21 Djanuari, dan ba 
“njaknja untuk tiap djiwa masih tetap 

Pembagian beras 
kwaliteitnja sa 

ma seperti: kwaliteit beras jg telah 
dibagikan pertama. Setelah selesai 
pembagian jg kedua ini, akan segera 

nja, tetapi kwaliteitnja beras ada 
berlainan, mungkin beras jang dida 

dari ' Siam, jaitu -sebagai 
telah dikabarkan kemarin, Djawa 

Tengah mendapat 5000 ton dan 
beras ini sedana dalam 

Mengenai tambahan pembagian, di 
-djelaskan, akan dilakukan setelah per 
sediaan beras dari Siam dan beras 

ri dalam negeri dikumpul dan be 
rapa banjak tiap djiwa akan terima, 

|akan ditetapkan belakangan. 

LATIHAN PPPK. “| 

Oleh Palang Merah, Indonesia 
pada tg.:8 

(Djan. jl. telah dibentuk 4 buah 

pos. PPPK di sepandjang djalan 

itu diBatang, Simbang (Tulis), 
Subah dan Pielen (Gringsing). 

Pada pos2 tsb. djuga akan di- 
latihan2 PPPK 

mereka jang ingin mengikuti 
kursus2 itu harap berhubungan | 
langsung dengan mantri djuru-. 
rawat: (pemimpin pos). 

Lebih djauh dikabarkan, bah- 
wa kini kelompok? Palang Me-| 
lrah Pemuda Indonesia tjab. Pe 
'kalongan dari HW dan Pandu 
“Islam Indonesia, sedang “giat 
berlatih PPPK dan Home Nur- 
sing, diharapkan mereka dapat 
didjadikan kader dari Palang 
Merah Pemuda. Latihan tsb. ti- 
dak lama. lagi akan disusul oleh 
pandu2 Al Irsjad dan Pandu 
Rakjat. 

SURAT UNDIAN SIAPA? 

O'eh po'isi seksi Purwodina, 
tan, telah diketemukan barang2 

“Pertama diketemukan suras un 
“dian uang dari Ikatan Demobi 
|Isan jg nomornja 2459. Su- 
rat tsb diketemukan diloket te- 
legrap Purwodinatan, Selain da 
'rj ini diketemukan djuga surat 
Itanda anggauta Polisi Negara 
Repub ik Indcnesia Surakarta. 
Tanda anggau: la ini adalah ke- 
punjaan tn. Liem Tjoen Kiat 
A.P.IL.- Kita diminta mengu. 
'mumkan, spj jg berkepentingan 

berbubungan dgn seksi polisi 
i Purwodiyatan 

PHENG YOU HUT. 

Rapat umum anggauta dari 
perk. Pheng You Hui Semarang 

lakan diadakan hari Minggu 

djam 9 pagi di Gg.-Tengah 13. 

Pengurusnja menjerukan agar 

para anggauta suka datang pa- 

da waktu jg tepat. 

Menjambung berita kami bebera- 
pa “hari berselang tentang serobo- 
tan truck didekat Tjirebon oleh pi- 

hak pengatjau, pihak jg mengetahui 

mengabarkan lebih Jandjut, bahwa 

dua prachoto jg memuat sedjumblah 

1.360 bos rokok kretek tjap Gentong 
Ididekat pasar Tjilantjang, 7 Km 
Isebelah barat  Tjirebon, telah dipes | 

Igat oleh gerombolan pendjahat ter- 
Idiri dari Lk. 35 orang bersendjata 

|lengkap, Kerugian ditaksir ada 

gi ae 5 | 

Naa ah  Banjak Tuan2 Dan 
ee Js Menanjakan  Nasih 

dan Baik Memang Mas 
' »Keprijajenan" - 

: EDJAK PERMULAAN tahun 1952 ini, 
dibikin 

“didekat alun? Kanoman 
setiap hari 

I-ngan kaju tadi. Tjutjunja. me 

Iling tetapi 

perdjalanan. |. 

Konde — Dai 

  

gempar oleh badan 

njak jang menangakan 
kah dewanja. memp 
sih Ton ...... 

Ju, 
ri Giat itu jan rupanja 
amat disajang. Dan ',,badan 
alus” dari almarhum itu rupa- 
nja jang kembali menengok tju | 
tjunja, maka ,sang alus” 
hanja suka dilajani oleh tji tju 
nja, itulah sebabnja maka , 
Dut» opa” Tjutju tadi mengh 
dapi medja makan besar, d: 
tu ada sematjam krandjang 
tjil jang sudah diselubungi ka- 
in dan Gdiatasnja ada kaju dan | 
disini ada pensil jang diikat de | 

     
   

  

megang kerandjangnja, 
kalau orang tidak pertjaja 'bo- 
leh memegang keendaangaih 
sendiri. 

Berpuluh2 orang jang da- 
tang mengerumuni benda adja- 
ib fu  diseputarnja medja 
makan. Disitu- “sudah  dise-| 

| diakan bertumpuk kertas .pu- 
tih, sebab penanja harus me- 
ngemukakan pertanjaannja se- 
tjara tertulis dan lebih baik da 
lam bahasa Belanda, sebab 
,Opa” pandai bahasa Belanda. 
Apabila pertanjaan disodorkan 
didepan kerandjang tadi, maka. 
pensil jang diikat itu.segera ber 

lam bahasa Belanda. 
melaju” uga dapat. tetapi 
njata djawabnja itu adalah 
melaju Tionghoa”. Pokoknja. 
lebih disuka bahasa Belanda. 
Apabila sudah didjawab, orang 
diuga bisa meneruskan perta- 

wabannja, tertulis djuga dida 
Bahasa 

tertulis. 

Suatu pertjobaan. | 
Pada suatu hari kita bersa- 

ma2 kawan pemuda menamu di 

djawab  namanja dan dikata- 

menanjakan, apakah ia (ba- 
dan aldus tadi) bisa menerima 
kiriman “Pedoman Radio” se 
lalu tiap terbit. Sudah. tentu 
pemuda tadi tertjengang dan 
didjawab dapat. Kemudian “0 
PA" tanja, apakah bisa minta 
lagu2, dan segera “OPA” min 
ta lagu ,,Bengawan Solo” nanti 

| diwaktu s'aran manasuka, pilih 
an pendengar. Ternjata ' pada | 
waktu. RRI Djakarta mengada 
kan siarannja, "OPA" ini men 
dengarkan, sebab pemuda jang | 
kita maksudkan tadi sorenja 
datang dan menanja apakah | 

wak dengan benganggu 
gukan pensil (potlod) Ta 

Demikianlah sampai Ghina 
ini ditulis, ,,badan alus” itu 
masih tetap banjak pengun- 
djungnja, biasanja diwaktu so 
re sampai malam, 

In'lah sudah suatu keadjaib 
an 1952, jang rupanja bertugas 
memberi djolan kepada pena- 
nja jang umumnja kebingu- 
ngan, entah Tua hal apa sa- 
dja. - 

Soal konde 2” ali 
5 : Pa 

“Baru? ini Djakarta aga 
parkan djuga oleh perlombaan 

gerak sendiri dan menulis dja- | 

njaannja . dengan lisan monde- | 
djawabnja La | 

kini 
| sedang berk e Dj undjung 2 Ja 

tempat "OPA". Pemuda itudi | 
tanja namanja oleh “OPA". Di Ig 

kan dari Radio. Segera “OPA" I 

'”OPA" mendengarkan, Me 

Inanjakan: : 

    

  

     
      

        

. berumur 
jasubrata. sebentar. sete lah 

  

     

“pat Girl Contest 1952” di Djakarta baru2 ini te- 
| dimenangkan, oleh nonah Noenoen Tedjasubrata ig 

Tampak pada gambar: Noenoen Te- 

1 

  
  

at. Gi-interview oleh   
  

IRabingan-kah Atau 

: Nak 
aa TAI & 

ADA waktu. ini dikantor p 

   
kolah. kota. M: 
rah pada zaman 
ga. 

tono, 

Kaiptonter- Bon cebam: 

Subandrio: 
Rakjat jTidak Gembi- 
3ra3 Usaha Indonesia 
Harus Dilindungi , 

di Inggeris 42, 

di Malang 
njatakan, bahw ng 

sudah merde! i 
jat. tampak Pa 

— Menurut pendapatnja untuk 
mengatasi kesulitan ekonomi 
lini, maka sebagai bangsa: jang 
sedang: tumbuh, bangsa Indone 
Sia djangan dibiarkan berkon- 
kurensi setjara merdeka de- 
"ngan lain2 golongan jang eko- 
'nominja sudah lebih madju dan 
kuat. Rakjat Indonesia masih 
tetap baik semangat bekerdja- 
nja, bahkan terbaik diseluruh 
| Asta, Selatan, demikian Dr. Su- 
| bandrio. Soalnja ialah mereka 
|harus diberi kesempatan se- 
masanya, (SM) 

  

  

. Kembali os Nasa Ketjuali 
#jangssudah terkenal dgn “ikon- 

'de Solo” dan ini ada beberapa 
'matjam, dengan kemadjuan 
wanita kini ada lagi jang dise 
ai ea Tjioda,  gelung pe- 

malah kabarnja, ada jg 
au gelung angin men 
deru, kiranja ini jg dibikin ber 
ombak-ombak degan tusuk 
.kniibernja jang banjak. 

Barangkali pembatjaku me- 
bagaimana pendiri- 

an Mang Gandha sendiri? 
Maka djawab kami: Meski- 

pun begaimana terdjadi, meski 
pun timbul Seribu ' matjom 
sanggul dengan aneka tjara 

| mengaturnja supaja kelihatan 
-indah, tetapi jang tetap terin 

.....   apik-apikan konde. . Memang ini 

termasuk ”seni” Dan sebenar. 
nja tidak hanja Konde jg men 
djadi perhatian insani- akan te- 
tapi biasanja, apa lagi bagi 

»wong Solo”, 

nja mendjadi perhatian, atau jg 

bisa menarik perhatian, “Tjara 
berdandan. Djadi kain, kebaja 
dan Kondenja. Untuk seniman 
memang menjaksikan kain, ke- 
baja, Konde jg harmonis, bagus 
itu suatu kepuasan, mungkin | 
memberi inspirasi hebat bagk Ig: 
melihat. 5 

Dus, bagi orang: yerp: 
| berdandan itw sek arnja, ada 
hanja berarti kepuasan bagi di- 

ri sendiri, tetapi djuga membe- 
ri pemandangan ig indah bagi 
ig melihat, senaEt menimbul 
kan rasa set an. 
hormat, Hor s klagi 30r 
mat itu pokoknja, djadi bukan 

lantas menimbulkan "amarah”, 
nafsu birahi jg djahat seperti 
kira setengah orang. 

Timbu lah oleh karenanja se- 
butan "pakaian prijaii”, mrija. 
jeni pantas Menger'i akan ke- 
pentingan ,,mrijajeni” itu, ma- 

TA 

    
   

   

Ikanja banjak. sekali wanita? 
mal lantas meniru berpakaian 

ajeni, meskipun akan ken.     Up 244000.— tara, djuga, pada lagak lagunja, 

seluruh pakaian J 

Y 

“dah dan tidak akan dapat le- 
njap seumur djagad ialah kon 

-@& Solo, tidak besar tidak ketjil 
dikenakan agak “melotrok” se 
dikit kebawah, bentuk telur, ti 
da bunder dengan tjunduk 

| kembangnja, selaras dengan 
iwarna kulit orangnja, dasar 
"memakai kain batik Solo lagi, 
Parang ditreng gebjar, sogan 
berlean,: tur kebajanja merah 
muda, atau biru maja. Mema- 

Ikai-kainnja djuga persis a Ia 
Solo, tidak seperti model: seka 
rang jang sebelah sengadia di 
tarik keatas hingga betisnja ke 
Iihatan.. Ka 

/ Pokoknja puteri Solo, war- 
na kuning gading, lurus 1ereh: 

I manis sumeh polatannia, dia 
lannja agak sukar karena ka 
in sampai menutupi polok. 

Itulah sebabnja banjak wong 
Solo sama merindukan tempat 
asalnja, (meskipun pada wak- 
tu ini takut pulang). Ini bu- 

kan berarti menimbulkan naf- 
Su birahi, tetapi bagi kami me 
niaksikan keindahan seni ber- 
solek itu memberi kenuasan 
dan menimbulkan as jg 

indah2..   

an Si-Bisu 
Se-Onang Jg. Dulu Bertapa Telandjang Bulat 

. Mendjadi Rebutan. 

polisi Magetan ditahan seorang 

laki2, jang namanja belum dapat diketahui dengan pas- 

ti, mungki: R. Suhud, mungkin Robingan! Siapa ia sebenarnja 

(dengan sendirinja tak dapat dipasiikai:, mungkin Penilik Se- 
Iagetan tevens anggauta Dewan Pertahanan Dae 

maen NN On 1g an aa: Nan K. S2. 0, & Osen- 

aa hidupnja ddlag mas didesa Tiarat Su Sumoroio 

Suhud-kah la Itu? 

Jang kini diketahui Gama 
pasti hanjalah bahwa ia men- 

ti Na jang pemerintah Tjiang | 

|hannja. Djuga pemerintah ' ta- 
Idi tidak mengusahakan dgn 
massaal dim soal2 rabuk, mem 

| pengetahuan bertjotjok tanam. 
eat itu radja2 tanah tadi 

  

tani dengan harga2 rendah, 

29 

lebih daxi 90 5 

bisa di adalah na radja? 

kadang? sampai 7012 hasil si 
|| tamahnja, Belon burga besar 

Terapan uang. 

— Sebab lain ialah sebab han | 

ai Shek tidak mampu mena- 

brantas ama dan menambah 

u dipakai oleh orang2 asing 
mberi bahan2 mentah dari si 

ta 
pi sebaliknja kalau dia mendju 
al barang2nja pada si tani dgn 
harga jg paling mahal. Ahli2 
sedjarah ' selalu mengatakan, 
bahwa kelaparan? rakjat Ti- 
ongkok disebabkan oleh ban 
djir2 dan kekeringan2. Tetapi 
sebenarnja mereka tidak per- 
nah mengatakan bandjir2 dan 
kekeringan2 apa sadja. Sebab, 
ketjuali dipers oleh radja2 ta 
nah, rakjat Tiongkok harus 
djuga mengalami kekeringan2 
ig disebabkan oleh datangnja 
bandjir2 baragg2 import dari 
negeri2 asing,”'jang dipaksakan 
harus dibeli.   

Dalam tahun 1929 Inggris da 
pat un-ung bersih f 250.196. 
000: Djepang f 55.414.000, Be- 
Tanda f f 58.504.000: Amerika 
Serikat f£ 191.580. 000. Dalam 
tahun 1930 untung2 bersih tam 
bah lagi djadi Inggris 
f 451.140.600: Perantis f 5.156. 
000: Djepang f 136.784.000: Be ' 
landa f 29.252.006 dan Amerika 
Serikat f 207.030.000: 

Semua ini bisa terlaksana se 
bab radja2 tanah tadi kerdja- 
sama dengan ahli2 dagang 
asing dan pegang Kekuasaan si 
pii dan militer. « 

Diselatan sungai'fang 'Tse 
rakjat punjai peribahasa: Ka- 
jau tidak masuk Sungai, gan- 
tung diri, kalau “idak gantung 
diri” masuk hukuman. Dipro- 
pinsi Tse Kiang — 5 tahun jtihl.   djadi rebutan antara 2 pihak. 

Pihak pertama Nj. Suhud, djan | 
da (?) R. Suhud, Penilik Seko- 
lah Magetan, tevens anggauta 
Dewan Pertahanan Daerah, jg. 
dalam huru hara Madiun ta- 
hun 1948 dulu telah dtjulik 

ngan merah bersama2 
upati serta lain? pe- 

gawai negeri. Nj. Suhud menja 
takan dengan pasti, bahwa 
orang jang Gitahan tadi adalah 
'suaminja. Pihak kedua adalah 
'Bok Kartosentono dari Sumoro 
to jang menerangkan dengan 

berani angkat sumpah, dikuat- 
kan oleh Pol' si Pak Lurah dan 
Pak Tjarik dari desa tersebut 

   

nja, Ssi Robingan, jang me- 
ninggalkan kampung halaman 
belum lama berselang. 
“Kepala Polisi tn. Dasuki ti- 

dak akan posing kepala untuk 
memetjahkan soal ini dan ma- 
sjarakat kota jang aman an 
damai dilereng gunung Lawu 
itu tidak akan mendjadi gem- 
par, kalau orang jg djadi rebu- 
tan tadi tidak membisu san 

Siapa orang jg. bertapa 

itu? 
Seperti barangkali para pem- 

batja telah maklum belum la- 
ma ini dalam beberapa Surat ka 
bar diwartakan, bahwa @salah 
sebuah hutan Tidaeran Mage- 
tan telah diketemukan seorang 
jang bertapa telandjang bulat, 
berambut pindjang dan mem- 
bisu. Orang tadi ditangkap dan 
diserahkan. pada jang berwa- 
djib. Kemudian, menurut berita 
tersebut orang tadi ternjata, 
twan R. Suhud, Penilik. Sekola 
Magetan jang “pada tahun 1918 
telan ditjulik oleh kaum pembe 
rontak. 

Kami belum begitu puas mem 
batja berita sematjam itu. Di- 
Calamnja tersimp 1 matjam2 
pertanjaan jang belum terdia- 
wah. Umpamanja sadja: Bagai- 

n 

  
mana dapat dipastikan bahwa 
orang tadi adalah tuon Subhud? 
(Andai kata benar tuan Suhud, 
bagaimana ia dapat meloloskan 
ciri dari tiengkeraman kaum 
pemberontak? Andai kata ia   

suruh lapar. 

bahwa orang tadi adalah anak- | 

Aneka Djawa Tengah | 

lalu ada satu desa jang terdiri 
dari 500 orang punja anak2, 
jang mereka djual 54 orang. 
Can 24 di'jeburin dalam sungai. 
Makan kagak bisa, bergerak di 
tangkap. ' Kekalahan  rakjat 
Tiongkok adalah komplit. 

Rakjat Tiongkok betul kasi- 
han, Didjaman radja2 -tjuma 
dikasih riwajat dan tembok sa 
gja. Didjaman sesudah Marco 
Polo dipaksa isap tjandu. Di- 
djaman demokrasi inj di Hong- 
kong dan Kowloon dikasih mo- 
ral  telandjang Didjaman 
Tjiang Kai Shek dikrubwi di 

RRT dibawah pimpinan 
Partai komunis dengan 

Mao Tse Tung sebagai 

pemimpinnja. 
Sesudah pemerintah  Repu- 

blik Rakjat Tiongkok dibentuk 
2 “ahun jtl. lalu terus peroba- 
han tanah didjadikan wet Seka 
rang jang dapat tanah sudah 
ada 370 djuta orang dari 400 
djuta petani jang ada. Ketjuali 
itu tani jang paling miskin da- 
pas kerbau, alat2 dan rumah. 
Oleh Karena ini semua sema- 
'ngat produksi besar sekali. Sem 
bojan bekerdja mereka ialah: 
bangun pagi (produksi besar). 
'RabuK sekarang tambah rata2 
tambah 3075. Irigasi diperbaiki 
di 360.000 tempat dimana tu- 
ru bekerdja 39.000.000 orang. 

Dan dalam tempo 2 tahun 
ini sadja di Tiongkok bisa di- 
tolong dari bahaja bandjir ta- 
nah seluas 5.000.000 ha. Ama 

  

dapat meloloskan diri, menga- 
pa ia laly bertapa telandjang 
dan membisu? Tidakkah ia se- 
orang dubbelganger sadja dari 
tuan Suhud? 
Matjam2 pertanjaan ini men- 

clorong kami untuk menjelidiki 
soal tersebut lebih dalam dan 
lebih teliti. Begitulah beberapa 
hari jl. kami memerlukan da- 
tang di Magetan menemui be- 
berapa orang, jang kami ang- 
gap dapat memberikan ketera- 
hgan jang kami perlukan dan 
terutama menemui tn. Dasuki, 
Kepala Polisi daerah Magetan, 
jang kini diserahi mengurus 
dan mengusut perkara jang 
aneh itu. 

  

DJOGJA. 

Kantor Perwakilan 

Agama hapus. '! 

Terhitung mulai tg. 1 Djanu 
ari 1952 Kantor Parwakilan Ke 

telah dihapuskan Penghapusan ' 
itu diputuskan dgn surat pene 
tapan Menteri Agama No: 1 
tahun 1952 Demikian dibertta- 
kan Kementerian Penerangan, 

10 orang mentjabut 
penolakannja. 

Permintaan pentjabutan kem 
bali penolakan kewarganegara- 
an li Jogja hanja terdapat di- 
lakukan oleh kira2 10 orang   1 sadja terdiri dari orang2 Tiong 

|lak kewarganegarcan tersebut 

menterian Agama di Jogjakarta @ 

hoa sedang jang menolak se- 
muanja kira? ada 2000 orang 
Orang2 Tionghoa jang meno- 

Sebagian besar adalah mereka 
jang tidak tergabung dalam 
HE, 

SALATIGA. 
Konp. P.G.R.I. 

Besok tanggal 25 Djanuari 
ja.d PGRI akan mengadakan 
konperensi dengan tjabang2nja 
seluruh Djawa.Tengah . selama 
tiga hari, dan bertempat di Ho- 
tel Kali-Taman Salatiga. 

Ketjuali so'al2 intern. jang 
mengenai organisasi djuga so'al 
pendidikan akan dibitjarakan 

Na Pandana 
— Oleh: S. Sudjojono — 

penghasilan rakjat Tiong gkok, 

, menjebar kabar? 

2 D 

HH ERTANIAN DAN KERADJINAN tangar: merupakan 
Peta- 

| ninja ada lebih dari 8096 biasanja tani terbanjak tak punja ta 
| nah, hanja sebagian ketjil sadja, sebab 8004 Gari tarah jang 

kepunjaan tuan? tanah lebi i 
“Radja? tanah ada jang n, ng ea 

1.800 ha. Djadi kalau di Tiongkok bolak-balik adh 
maka kelaparan ini disebabkan oleh sebab hasil? dari 8074 
Yanah jang terbanjek masuk kantong radja2 tanah tadi. 5004 

punja 1.200. sampai 
kelapa (n 

tani adalah merupakan sewa- 
jang dimintanja kalau sitani 

tanaman dibrantas dengan ak- 
tif. Sebab didjaman ' repolusi 
rakjat tani: jang terbesar tu- 
rut manggul sendjata, mereka 
sekarang terus turut berorga- 
nisasi, dan punja koperasi2. 
Eksport sekarang lebih: besar 
dari import. Keinsjafan politik 
lebih besar dan bisa bilang: 
dulu dunia - ini dunia radja2 
tanah, sekarang. dunia kita. 
Anggota sarekat tani di Tiong- 
kok. Timur sudah ada 
32.500.000 orang. Sekarang 
mereka menguasai pemerin- 
tah dan sendjata. Pager desa 
misih langsung untuk mendja- 
ga keamanan mereka sendiri. 
Keinsjafan “pada diri sendiri 
positif, ana bersatu. be- 
sar... Kepentingan - tani mene- 
ngah tak diusik-usik, kepunja- 
an tani kaja tak. diganggu, dan 
membantu, dapat kelonggaran 
dan diberi tanah setjukupnja. 
Tapi jang melawan, merusak 
alat2nja,, menjakiti lembu2nja, 
menjebar tanah dan merebut 
kembali tanah2nja dulu atau 

bohong, di- 
hukum mati. Kekuatan mem- 
beli sitani sekarang bertambah 
5026 dibandingkan” Gengan th. 
1950 dan  banjak sudah bisa 
beli alat2 ertanian dan ker- 
bau. Diwaktu winter diadakan 
sekolah2 musim dingin jang 
dikundjungi lebih dari 6.000.009 
orang. Klas? memberantas buta 
huruf dipergiat dan banjak se- 
kali. Dan surat? kabar oplaag- 
nja jang masuk desa banjak. 

Anak2: banjak masuk seko- 
lah dan tambah 254 dari th. 
1950. Demokrasi desa dan go- 
tongrojong madju sekali oleh 
karena hidupnja pendidikan ini. 
Dan Mao Tse Tung mengadjar 
mereka apa arti statistik dan 
organisasi. 

Jang saja datangi ialah sua 
tu pabrik jang mengetjet ka- 
in2 djadi tjita. Ini di Shang- 
hai. Paberik ini didirikan oleh 
Djepang ditahun 1931, Dita- 
hun '45 diambil Kwomintang 

dan ditahun '49 dioper kaum 
buruh. Pabrik ini bersih dan ti 
dak kalah artistik dengan pa- 
brik2 di Usbekistan, Punja rua 

ngan makan umum dimana si 
buruh bisa. makan dengan ba- 
jar 4 harga luar. Punja asu- 
ranSi buruh jang dipakai mem 
bantu buruh2 jang tjatjat (in 
valide) dan jang sakit. Buruh 
laki2 ada 90”, dan buruh pe- 

rempuan 164. Gadjih buruh 
laki2 dan perempuan sama. Bu 

ruh biasa dapat 1 bulan 400 
sampai 500.000 y. Ini berarti 
300 kati beras (4- 179 kg). Bu 
ruh jang punja kepinteran spe 

sial dapat 1200 sampai 1.500. 
000 y. Jangterbesar dipabrik 
ini buruhnja dapat 500 sampai 
700.000 y.  Didjaman. Kwomin 
tang mereka hanja dapat bebe 
rapa batok beras sadja(30.koti 

buat buruh biasa). Ini berarti 
bahwa buruh sekarang disana 

dapat 10 x lipat dari djamgn 
Kwomintang. Buruh dipabrik 
ini baru bisa bekerdja dalam 2 
rombongan buat Siang dan ma 
lam, masing2 10 djam. Mak- 
Tata buruh jang mengerti teh- 

nik dipekerdjaan ini belum ba 

njak dan pembangunan harus 

djalan tjepat. Ketjuali itu pa 
brik ini pabrik ringan. Tapi ka 
lau nanti sudah bisa mengada 

kan 3 rombongan mereka tentu 
bekercija 8 djam. Dipabrik be- 

rat umumnja mereka bekerdja 
8 djam. 

Usul2 dari buruh utk rasionalisa 
si dibitjarakan bersama2, Umpama 

KS Ba ba ma ad dan me € 
perbesar kepadaian tehnik.  Pengu 
sul jg bagus dapat upah dari peme 
rintah. Selama Ini sudah ada 49 
usul9 rasionil ig bisa menghemat 
satu tahun sebanjak 2.000.090.700 y 

(restan2 soda bisa dibuat lag:). Bu 
ruh jie berdiasa sudah ada 130 
orang. Dan produksi sesudah kemer 
dekaan ini (Djuli 1949) tambah 
22” dibandingkan ketika dipegang 
oleh Kuomintang, Dan ditahun '51 
ini tambah 56,64. Modal bahan tu- 
run 147, dan menambah kekajaah 
rakjat dg, uang Pk '22.000.000. 
000 y, Penghemat mereka dalam 
hal membungkus sadja sudah 1.400 
000.009 y, Barang rusak turun 3 X 
Ilipat. Sekarang bisa kerdja 24 blok 
1 djam. dulu tjuma 16 blok. Bikin 
klise sadja dulu di Inggris,  Seka 
rang bikin sendiresdari material2 Ia 
ma. Djangan lagi klise, batu penggo 
Sok klise sadja dulu djuga dari Ing 
gris, padahal digunung2 Tionkok ba 
tu2 tadi banjak sekali. 

Dipapan2 tulis dihalaman pabrik 
diandjurkan hidup damai. memban. 
gun dan hemat. Dengan pramgko2 
La ada ditempelkan pada buku2 
jelengan dibank mereka turut lo. 

tre, “Lotre pertama besar 20.000.000 
y, kapital mereka tetap -- bunga. 
nja. Uang lotre bisa diambil, Uang 
buruh? dipabrik ini begitu tiukup 
sampai bisa, dari urunan beli ka. 
pal terbang Mereka punja kinder. 
garten. 

Sebelon dan sesudah melahirkan 
anak orang perempuan libur 56 hari, 
gadjih penuh.  Ongkos2 tanggun. 
gan pabrik. 

Kursus2 malam ” 
dan “ ideologi  Marxisme-Lenin'sme 
diadakan 'banjak. Sport diadakan 
beg'tu djuga gedung kesenian dan 
rumah beristirahat. Kewadjihan sa. 
rekat buruh jalah meninge'kan m»ro. 

duksi dan meninggikan kebudafaan. 
Direktur pabrik mesti” anggota 

satekat buruh dan sekarang misih 
dktetapkam oleh pemerintah. Direk. 

tur: bertanggung dijawab pada par. 

| 

tentang ' tehnik   dallam konperensi tersebut! 

  

tai Kominis dan, pemerintah, 

(Bersambung) 

       

     
   

  

HARGA EMAS. 
Medan, 15 Djan, djam an hg n 

  

Kan mia 

Djakarta, 
Emas kwal. A 
Emas kwal, B 
Emas kwal. Si 

        

    

    

   Emas No. 2 Ta 
Emas No. 8 ...    

   

  

     
   

    

      

  

   
   Didalam waktu 

jaitu mungkin sekali Digalana ata 
Djanuarj ini djuga, nam 
dingan mengenai perd mah 
akan diadakan di Was 
antara pemerintah " 1 
gan pemerintah Ameri 2 Berikat 
Demikian menurut keterangan dari 
Kementerian Iiuar Negeri hari Di, 
Bagaimana susunan delegasi  peme. ! 
rintah Indonesa "untuk perlldin- 
gan.timah itu nanti masih belum 
d'ketahui: tetapi dikitakan 1 
Mr. Sujong Haditoto, pen 2 TN 
menterjan Luar Negeri . eny $ bu nas 

           
   

    

    
      

           
       
        
         

    

      
   

    

   

     

  

  

  

     

   

   

  

   

   

     
   

    

    

  

urusan ekonomi, dan Ir 
Mangunkusumo dari Kemer 
Perekonomian .akan turut duduk 
didalamnja, 1 
Menurut keterangan | lang eat : 

dapat dari Kementerian Luan Negeri 
itu, perundingan.timah itu diadakan 
adalah sebagai  tingkatkenegaraan. 
dan terlepas dari rangkaian perte- 
muan2 jang telah diadakan oleh 
Missi Timah Amerika Serikat. di. 

wah pimpirean Brigadier General | 
ilson di Djakarta baru? ini. 

— Indonesia dapat beras 

Harga Bebas”? 
Perjundingan2 telah dimulai, 

antara pemerintah Thaj dan wa 
kil negara jang ingin membeli 
beras Thai. Sebagai telah dika 
barkan, Indonesia telah mengi 
rimkan Dr. Saroso dari Kemen- 
terian Perekcenomian ke Bang- 
kok. guna Keperluan itu. Warta, 
wan ,,Antara” di Bangkok ka- 
barkan, bahwa mungkin sekali 
Indonesia akan dapat bagian be. 
ras , guota”, sedang jang dimak 
sudkannja ialah memperoleh 
beras ,,allokasi” sebesar 100. 
000 ton Perbedaannja ialah de 
mikian: beras ,,allokasi” bisa 
dibeli dengan harga  pemerin- 
tah, sedang beras »guota” dgn. 
,harga bebas”. artinja lebih ma 
hal dari harga resmi itu, Per- 
nah dikabarkan, bahwa jang di 
butuhkan oleh Indonesia ialah 
300.000 ton, tetapi ini belum 
pernah disampaikannja Tengah 
resmi, Djumlah permintaan 
ri luar negeri Adalah IK. dua 
djuta..ten, antaranja an me- 
madiukan permin palir gg 
besar falah daerah Ing c i 
sebesar 475.000-ton, Semua. per 
mintaan itu diduga hanja aan 
rohnja dikabulkan. 

Seperti. pernah dikabarkan, 
dalam. 10- bulan jang pertama 
ini djumlah beras jang Aa 
disediakan untuk export | 
hanja 800.690 ton. 

Perusahaan atji bum di- 

ketjamatan Madura, 
Kepada PI Aneta, kepala dja 

watan perindustrian Tjilatjap, 
tuan Supardi menerangkan, ba- 
hwa dewasa ini diketjamatar 
Madura, Tjilatjap telah didirt 
kan sebuah perusahaan atji Ie 
dikerdjakan dengan penggili- 
ngan tangan atas iniSiatief rak 
jat ketjamatan tsb. Selama per 

   

    

   

    

   

      

         

      

      
     
    

   
   
   

   
    

    

  

  

       
         

    
   
   
    

          
      

  

   
      

     
      

     

  

     

         
      

          

        

          

         

         

  

      
      

       

       

       
       
        
     
     

        
         
         

          

  

      

    
     
       
      
       

           

       

  

ijobaan, pabrik tsb. telah dapat 
menghasilkan sebanjak 3. kwin-    

       

    

tal atji setiap. hari Sele 
nja diterangkan bahwa untu 
memperbesar produksi, Kini se- 
dang dimintakan, nogal, P3, pe 
merintah, 

   

         

  

       

       
        

        
   Tidak ada devaluasi. 

Berhubung 
mengenai Kenine MBK Na tir ng 
nja devaluasi dalam mata wang 
Indonesia, PI-Aneta memadju- 
kan pertanjaan kepada mente 
ri keuangan mr, Jusuf Wibiso 
Aa tentang kebenaran “berita? L 
ts, 

Djawaban dari 
lah« ,Selama, saja, tu kn Dn 
devaluasi tidak akan Xi 

        
        

  

        
          
     
      
       
   

  

       
      
   

    

   
   

        
      
        

  

                
       
          
     
       
        

   

  

   

       
   Balapar mobil. 

Menurut berita UP dari Sao 

  

         
   

Paulo djago2 “bal mobil 

bangsa Itali ialah Felice Monel 
to dan Mello Pagani tampak 
mendapat kemunduran dlm per 
lombaan ae Km. di Prix Sao 
Paulo, Kedua orang, Kali 

mengendarai mibil2 merk Na ag 
serati. Perlombaan tsb dime- 9 
nangkan ofeh seorang Argenti- na 
na, Juan Manuel Fangio jg me 
ngendarai mobil » Ferrari?” 

P 
Berita UP. dari 

mengatakan, bahwa Perantia 
telah mengalahkan S 
Haa NUa, 13-11 ion Perta n 
ngan rnasio rugbij 1 

diadakan nga 

   

       
        

                          

   

   

            

   

      

   

    

   
   

  

   

  

        

   

  

   ini adalah Kehersana 3 Ie 
tama dari Perantjis alan sket 
landia di ..rumah sendiri 

Merebut Biar 
Pingpong. 

Tentang pertandingan ping- 
pong merebut kedjuaraan du- 
nia jang akan diadakan dibu- 
lan Pebruari di Bombay, lebih 
djauh AHP kabarkan, bahwa 
antara federasi-federasi ping- 
pong Djerman Barat dan Timur 
telah didapat kata sepakat un 
tuk mengirim suatu regu nasio 
nal Djerman ke perlombaxn ter 
sebut. Regu itu nantinja akan 
terdiri dari 4 pemain dari Djer 
man Barat, seorang dari Berlin 
dan seorang Iagi dari daerah So 
vjet. Pada achir bulan ini mere. 

    ka'akan berangkat:ke Bombay, 4 

 



  

  

  UNA K3 

Angin besar jang dalam   gelombang. 

    

mudera Atlantik dan pantai barat Eropa, telah banjak 
sekali menimbulkan kerugian pada pelajaran umumnja. 
Djika kapal terbesar didunia, kapal ,:.@ueen Elizabeth” 
pun tak luput dari pada serangan angin besar tsb,.maka 
dapat dibajangkan apa jang dialami oleh satu kapal pe- 
numpang biasa seperti -terlihat ini, berdjuang melawan 

  

€ 2 

musim ini meniup diatas sa-   
Amerika Hati? : 

Tak Berani Tieburkan Diri Dim Avon- 
ugtuur IndowTjina Bila Terdjadi 

Serbuan “RRT 
Juin Tidak Mungkin Puas 

Pp 

Dgn. Kundjungannja Di 
Amerika. 

EMBESAR2 TINGGI Amerika Serikat malam Senen me- 
ngatakan, bahwa Djenderaj Alphonse Juin, kepala staf 

gabungan Perantjis dalam kundjungan ke Amerika tidak me Pa ana ha 
dapat dian 

penjerbuan RRT ke Indochina. 

jang tertentu dari Amerika atau dari Inggris, 
dakan? jang akan mereka ambil apabila terdjadi 

Djenderal Jum ketika hari 
Djum'at telah berunding dengan kepala staf gabungan Ame- 
rika Serikat Djenderal Bradley dan kepala staf umum Inggris 

Field Marshal Slim. 
Seperti dikabarkan, Juin hendak berusaha menjusun ren- 

fjana strategi bersama antara 3-Besar Barat di Asia Tengga- 
ra, terhadap kemungkinar terdjadinja serangay besar?an. 

tx 
Menurut keterangan pembe- 

Sar2 jang patut dipertjaja, pen 
dirian Amerika adalah sebagai 
berikut: 

1. Apabila terdjadi serangan 
RRT terhadap Indochina - atau 
negeri lainnjx di Asia Tengga- 
ra maka Perantjis atau negeri 
lainnja jang diserang itu harus 
segera rgengaduRannja kepada 
PBB. 

2. Amerika dan Inggris de- 
ngan kuatnjs harus menjokong 
pengaduan Perantjis kepada or 
gan sasi2 internasional. 

3. Sementara itu Perantjis ha 
ruS berusaha agar supaja di- 
bentuk suatu komisi pengawas 
PBB di Indochina, jang dengan 
segera bisa memberikan lapo- 
ran mengenai tanda2 bahwa R 
RT bertjampur tangan dengan 
peperangan di Indonchina Ha' 
ini akan memungkinkan PBB 
untuk bertindak dengan sege- 
ra, apab'la terdjadi serangan 
seperti jang terdjadi Ji Korea. 

' Sebab keseganan 
Amerika. 

Dalam 2 hal pendapat Ame- 

rika mengenai Indoching itu 
timbul dari sikapnja ketika ter 

djadi serangan di Korea, jaitu: 
a. Amerika berteguh hati, 

biarpun PBB berseru supaja 
dilakukan perlawanan jang ter- 
atur — apabila terdjadi sera- 
ngan RRT terhadap Asia Teng- 
gara maka ikut sertanjs Ame- 
rika hanja akan terbatas sam- 

pai pemberian bantuan berupa 
angkatan udara dan laut sa- 
dja, sedangkan pasukan2 darat 
harus diminta kepada anggota2 

. PBB la'nnja. Sikap ini" diper- 
kuat “oleh adanjx kritik2 di 
Amerika Serikat bahwa djum- 
lah pasukan Jarat Amerika 
jang bertempur di Korea ter- 
lalu besar. 

b. Pembesar2 Amerika me- 
ngatakan, bahwa didekat per- 

batasan Indochins kini terda- 
pat lebih dari 150.000 orang 
tentara RRT: apabila mereka 

setjara besar2an menjerang In- 
dochina, maka dengan mudah 
sadja .mereka dapat merebut 
seluruh Vietnam Utara (Ton- 

kin), s@#belum Perantjis Can 
Vietnam Bao Dai dapat men- 
stabilisasi keadaan untuk se- 
mentara, Oleh sebab2 tadi, ma- 
ka kalangan militer Amerika 
mengemukcskan saran bahwa 
dalam keadadn itu maka sera- 
ngan pembalasan baru mung- 
kin dilakukan dari daerah pan- 
taj jang sempit, 'iadnc terletak 
disebelah selatan Tonkin. 

'Kehendak Perantjis 
dan Inggris 

Menurut keterangan pembesar2 
Amerika, Perantjis berkehendak su 
paja soal Indoch'na dan Asia Teng 
gara itu selekasonja dibitjarakan 
pada tingkatan diplomasi ' terting 
gi. tetapi Amerika dan Inggris ber 
  

  

IBEBERAPA,TEMPAT di 
D daerah Djember waktu 

ini banjak orang mentjari beki 
tjot, tidak untuk dibunuh seba 
yaimana biasa, tetapi uantuk ma 
kanan itik, Seratus ekor harya 
nja 10 sen Menurut pengala 
man, itik jang diberi makan da 
ging bekitjot mudah mendjadi 
gemuk badannja dan bertelur. 
Dahulu orang mengumpulkan , 
-bekitjot karena binatang? ta 
merusak 1 : 

   

kehendak supaja soal tadi dibitjara 
kan terlebih dahulu dikalangan mi- 
liter, dan baru kemudan - diambil 
keputusan2 dilapangan " diplomasi 
Can politik. Kata mereka, terutama 
pihak Inggris segan memusatkan 

perhatian tingkatan diplomasi ig 
tertinggi atas Indo-China, Pihak Ing 

Eris berpendapat bahwa Burma jang 
Gikojak-kojak oleh perang saudara 
itu sama mudahnja seperti Indo. 
china 
ungkok. 

Seorahg pembesar Amerika me 
ngatakan, puas atau tidaxnia Djern- 
deral Juin tentang pembitjaraannja 
tadi, tergantung dari apa jang 
harapkannja semula. (Aniara 
UP.) 

untuk mendjadi sasaran Ti 

  

PESAWAT? TERBANG 
AMERIKA DIATAS 
HUKDEN 2? 
Radio Pekirg hari Senin pagi 

menjiarkan bahwa ,,beberapa 
puluh pesawat terbang Arteri- 
za Serikat” ketika hari Minggu 
sbeberapa kali” terbang latas 
kota .Mukden di .Mantjuria, 
Menurut siarat jare tertangkap 
di Tokyo tadi, pesawat2 Ameri- 
ka tadi melakukan serangan2, 
tetapi. tidak dikatakan apakah 
mendjabuhkar bem2.  (Antra- 
UP). 

     

PERHATIAN AMERIKA TERHAD 
SUDAN. 1 
Kepala bagian urusan Mesir dan Su 
dan dari Gepartemen luar negeri 
Amerika, Wells Stadier pada hari 
Mingou telah tiba. di Khartoum. 

Stadler akan mengadakan perkun 
djungan kedaerah Kapas jg kaja di 
Gezira dj sebelah selatan Khartoum. 
Kabarnja ja djuga akan mentiari 

  

  Perundingan Antara Dje —- 
paag-Pilipina Menge- 

..nai Penggantian/Ke- 

.4 rugian Perang 

sman Nanti 

URAT KABAR merokok! 
mian  Djepang | , Nihen 

Keizai” hari senen meramalkan 
bahwa perundinganen - tentang 
pengganti kerugian antara Dje 
pang dan Filipina mungkin ti | 
dak akan lantjar berdjalannja. 
Kata suratkabar tadi untuk 
mentjapai persetudjuan pokok 
sadja Mungkin akan  dibutuh- 
kan waktu berbulan? lamanja”, 
Dikemukakan bahwa Filipina 
telaih menandatangani  per- 
djandjian San Francisco itu dg. 
sjarat2 mengenai hal? jang ber 
talian dengan pasal 14 jaitu ya 
sal tentang hal pengganti: keru 
gian perang | 

Tentu Akan Seret 

  

  
4 

! 
Apabila perundingan dengan | 

Filipina ini terbukti tidak lan- : 
tiar, maka perundngan2 dengan ! 
negeri2 lainnja Burma dan In- ' 
do-China akan lebih lambat Ia- | 
gi dimulainja. Menurut ,,Nihon ' 
Keizai”, angka- djumlah peng- | 
ganti kerugian untuk tiap2 ne- ! 
geri jang berunding dengan ' 
Djepang baru akan dapat diten- ! 
tukan nada bagian kedua dari | 
tahun-padjak Djepang 1952 (ta- | 
hun padjak akan berachir pada dent Wilson”. 
tgl. 31 Maret 1953). 3 

    
"Pendapat ,,Mainichi” 

Harjan .,/Mainichi” tulis bahwa 
Filipna mungkin tak akan me- 
nentang prinsip2 pasal 14 tetapi 

akan menentang bagian jang me 
njatakan bahwa pengganti .kerusi. 
an perang hanja bisa berupa djasa2 
sadjia 
Mungkin Manjla akan mengemu. 

kakan, bahwa pendapatan nasiomal 
Djepang adalah lebih tinggi dari pa. 
Ia Megeri2 Asia lainnja, termasuk 
djuga Filipina (Antara — UP) 

Amerika Be- 
lum Siap 

Utk/Radapi Serangan 

KESIDEN TRUMAN pada 
hari Minggu dengan sung 

ruh? telah memperingatkan ke 
pada rakjat Amerika, bahwa ne 
gara Amerika pada waktu ini 
belum siap untuk menangkis 
suatu serangan atom Oleh ka 

  

K   
dana Menteri Iran Mossadegh 
da kedutaan besar Inggris 

an 

Dengan adanja perintah Iran 

supaja konsulat2 Inggris mu- 
lai tanggal 21 Januari ditutup 
tadi, maka — kata kalangan di 
London tadi — konsulat2 Ame   | rena itu presiden berseru ke- 

di (pada seluruh bangsa 
| menjediakan 15.500.000 orang 5 

| Sukarela lagi guna keperluan | Iran timur-laut) akan melaku 
i pertahanan sipil, 

  keterangan mengenaj aliran2 poli 
tik jg terdapat di Sudan. 

rika Serikat di Tabriz (Azer- 
baidjan Iran) “dan Meshed   supaja 

| kan pekerdjaan pemberian la- 
Berkenaan dengan ulang ta- | poran2, apabila konsulat2 Ing- 

hun jg. pertama dari rentjana ' gris tetap ditutup. Djumlah pertahanan sipil presiden me | konsulat Inggris di Iran ada 9 

Girang dan besar hati danat pulang kembali ketanah 
air”, demikianlah hanja djawaban zuster2 St. Martha, 
St. Smile dan St. Bernadette ketika ditanja, bagaimana- 
kah perasaannja, setelah beberapa lama ada di RRT dan 
kabarnja disana mengalami bermatjam2 kesukaran kini 
pulang ke Amerika. Mereka menumpang kapal ,,Presi- 

an Ta ta Nak Inggris daa Ket 

ngah — terutama didaerah dekat perbatasan Um 
itu akan berarti , kehilangan telinpa2? Sovjet Uni — hal 

Kemball 
Dari RRT.. B3 " 

re 

  
  

  
Hilang Telinga 1 ang e nga... » 

»Ditutupnja Konsulat2j 
2.4Berarti ? Inggeris ),Kehilangan 

»Pos Pendengar“. £ 
Konsulat2 Inggeris Berhubungan Dgn. Suku2 Iran. 

ris Diiran 

ALANGAN DI LONDON mengatakan pada malam Senin, 
bahwa penutupan konsulat2 Inggris di 

merupakan pukulan hebat bagi kepentingan 
Iran tidak akan 
2 perdagangan 

di Timur Te- 

etahui. Per- h telah menjampaikan nota kepa- 
: di Teheran, dim. mana diminta su- 

paja konsulat2 Inggris di Iran semuanja ditutup. 

iPM. ' Drees 
Di Amerika 

Akan Mengadakan Pem: 
bitjaraan2 Dgn Truman 

- idan Aches 
ERDANA MENTERI Be 
landa Dr Drees jang ke 

'Hongkong 

si 

jang dimuka saja, 

Kami meninggalkan daerah 
RRT dan bendera merah dgn 
bintang Iimanja. Ketika kami 
meliwati garis 
lihat bendera Union Jack, lam- 
bang keradjaan Inggeris, ter- 
pantjung ditanah orang Tiong 
aoa. Polisinja berpakaian bagus 
drl sawo-matang pakai laars 
berkilat sebagai katja. Pxkai 
pet, katja-mata hitam mung 
kin takut silay matahari. Su- 
rat2 kami dipriksa seorang Ti 
onghoa, pegawai Inggeris. Ba 
djunja bagus, minum bier, se 
bab haus. Gerak tangannja me 
ngambil gelas teratur seakan- 
akan merasa bahwa seorang re 
giseur dan seorang cameraman 

mengambil close-up dia untuk 
M.G.M, 

Kereta api berangkat, gu- 
nung2 batu dikanan kirinja. 
Orang2 Tionghoa, laki perem- 
puan, diwagon kami, ngobrol 
dalam. bahasa. Jpggerist! Se- 
orang pemuda gagah batja 
koran sport Inggris duduk di 

salino matjam G-man. Apa pu 
nja pistol apa tidak saja tak 
tahu. Jang tentu bolak-balik ro 
kok kaleng kuning merk 555. 
Didjalan2 mobil2 militer mon 
dar-mandir sibuk dari tempat 
jang satu kelain tempat. Ser 
dadu2nja bukan serdadu Tiong 
hoa. Semua bangsa Inggris. 

Kami sampai dj Kowloon-He 

tel Ik dj 4.30 sore. Kamar tung 
gunja tiada slogan2 atan lu- 
kisan2. Gundul putih. Ada gam 
bar, satu, d'sebelah Utara. 

Gambar merah, pakai tulisan 
putih: Coca-Cola. Kami lelah, 
duduk dikursi enak, sambil ba 
tja ,madjalah2 Amertka Life, 

Saturday Evening Post dll. 
Enam bulan tak pernah batja 
madjalah2 matjam ini. Kok su 
dah lupa! Membuka halaman 

halaman ini kami terkedjut me 
hat: paha perempuan terbu 
ka, reklame sigaret: tetek se- 
mrawang, reklame rok: bibir 
merah gemigit reklame mobil 
Gambar tjerita2 pendek bere 
warna2 penuh avontuur, Pera 

    nerangkan, bahwa ,para ne 2 2 . ork, aa Da dapa ae -. 5 mimpin militer Amerika jang Kah. Ketjilnja akibat pada per | nja ke Amerika Sena: Jang yan ditjium, dilipat, diblakang 
| dagangan Inggris itu disebab- berlangsung selam ere, Rambut lupa kemana2. tertinggi memandang pertaha | 

ta akan tergantung dari kese- 
CLaan kita untuk menangkis se- 

rangan jang pertama. Djika 
pihak musuh tidak dapat meng 
hantjurkan semangat kita dan 
tidak dapat melumpuhkan alat2 
produksi kita, maka iapun ti- 
dak akan dapat menang” de- 
mi'kian Truman, jang menge- 
luarkan keterangan ini sebelum 

Kongres bersidang Didalam 
persilangan itu rentjana per- 
tahanan sipil Truman akan di- 
bitjarakan pula: 

njak di Khuzistan. 

Apa hubungan konsulat2 
dgn. suku2 pengembara. 

Sementara itu wartawan AF 
P Gaston Fourniner mewarta- 
kan dari Teheran, bahwa menu- 
rut kalangan jang mengetahui 
disana, keputusan PM Mossa- 
degh tadi merupakan 'kelan- 
djutan politik perekonomian an 
ti-Inggris dilapangan politik. 
Kalangan2 jang anti-Inggris 
mengatakan, bahwgy djumlah 

  

konsulat Inggris sebanjak itu 
di ran merupakan ,,benteng2 
keradjaan Inggris? jang me- 
nguasai .tempat2 jeng strate- Malaya-Merdeka 

Berarti Kemungkinan,Bagi,Kaum Geril A 
Sebuah Pandangan Dari 

Ko om 

Dalam karangannja jang di- 
muat dalam harian ,,Daily Te- 
legraph” tadi, Sir Richarg Se- 
terusnja mengatakan bahwa de 
ngan diumumkannja pemberian 
kemerdekaan tadi, kaum geril- 
ja akan lebih giat lagi dan 
mengachiri usaha2 mereka de- 
ngan mendirikan suatu peme- 
rintahan komun's. Menurut 
Winstedt bangsa Melaju dan 
India jang tinggal di Malaya 
itu terpetjah dalam lapangan 

politik, kegiatan mereka ,,di- 
perlemah oleh iklim panas", 
hingga mereka tak akan dapat 
menghadapi bangsa Tionghoa 
kelahiran Tiongkok jang me- 
rupakan 404 ari djumlah pen 
duduk golongan Tionghoa di 
Malaya itu. 

Andaikota mereka akan me- 
lawan sedikit, kata Sir Richard, 

maka Peking akan menda- 
tanginja melalui Siam, seakan2 
negeri ing hanja tabir dari ker- 
tas sadja”, lalu mengibarkan 
pandji2nja diatas tambang2 
dan perkebunan2 “ang ,,sudah 
lama diingini oleh dunia ko- 
munis”. 

Golongan? bangsa di Malaya ha. 
nja dapat dilebur apabila terjadi 
perkawinan antar.golongan, tetapi 
hal ini ,tidak mungkin dengan ada.   
  

nja perbedaan2 agama Islam, Hin- 
(du dan Buddha.” Ditambah2nja la, 

| €i argumen untuk menentang pem- 

berjan kemerdekaan kepada Malaya 

| tadi dengan mengemukakan, bahwa 

Utk Dirikan ' Negara-Kominis 

Inggeris. 
IR RICHARD WINSTEDT, bekas penasehat regara bagi- 
an Malaya Djohor, hari Saptu jg..lalu mengatakan, dji- 

ka Malaya diberi kemerdekaan pada waktu isi, maka kaum ge- 
rilja di Malaya akan menjambutnja dengan gembira. Kata Sir 
Richard, kaum gerilja akan menjambut pengumuman itu se- 
bagai tanda permulaan kemenangan mereka. 

Lenjap Harapan' 

| memberi makan 
(nja. Menurut Winstedt, separoh da- 
Iri bahan makanan jang dibutuhkan 

& 

Kalangan  Konservetif 

Gis — hubungan antara suku? 
bangsa dan gerak-gerik mere- 
ka. Seterusnia kalangan tadi 
mengemukakan, bahwa konsu- 
lat2 Inggris tadi bertjampur- 
tangan “dalam pemerintahan? 
daerah, terutama pada waktu 
berlangsungnja pemilihan. 

3 Matjam tudjuan 
Mossadegh.   

Utk Menduga Mao Tse | 
: Tung Akan Djadi yss 
ch Tito Ke II 
U TUSAN DARI BOMBAY, 

R. Masani, jang kini se- 
Cang dalam perkundjangannja 
ke berlin pada hari Sabtu'mene 
rangkan bahwa artjaman se- 
rangan terhadap Indo Tjina 
oleh kaum komunis Tiongkok 
»dalah ,.suatu 'bahaja jang gen 
tiup: jang mentjemaskan  In- 
dia”. Masani selandjutnja me 
ngatakan bahwa adalah suatu 
inapian belaka untuk mengha- 
rapkan bahwa Mao Tse Tung 
akar mendjadi Tito ke-2, atau 
pun bahwa di Peking akan ter 
bentuk suatu pemerintahan jg 
bebas Cari Moskou” (AFP). 

— Menurut pengumuman lem- 

baga seismografisg dikota Tai- 
ching, maka pada hari Minggu 
di Taiwan Tengah telah terasa 
gempa bumi selama lima me- 
nit. Episentrum gempa terse- 
but tidak dapat @Wipastikan. 
  

Gasa SA Tatu 2 Fi heri Lana RA 

membangun 'perindustrjannja, suatu 
bal jang perlu didjalankan untuk 

kepada penduduk. 

@abuant £ 

oleh penduduk Malaya harus selalu 
didatangkan dari luar negeri dan 
untuk keperluan membeli bahan 

maka Malaya perlu 
(Aa 

makanan ini 

membangun . perindustrjaanja   jangssudah merdeka akaa 

mentjari modal Asing. guna 
| Malaya 
harus 

3 

Menurut kalangan jang lajak 
dipertjaja, tindakan Mossadegh 
ini mempunjai 3 matjam tu- 
djuan: f 

# 1. Ia ingin memperlihat- 
kan kepacia Bank Internasional 

bahwa ia kurang sanggup la 
gi dari pada jang sudah2 utk 
bitjarakan usul2 jg oleh kong- | 
si minjak AIOC setjara tidak 
langsung akan dipakai untuk 
memonopoli minjak Iran lagi. 

t 2. Dengan sama sekali 
membubarkannja kepentingan2 
Inggris ini, Mossadegh . memba 
jangkan kepada Amerika, bah 
wa Iran sanggup mempertja- 

jainja, asal sadja Amerika 
menghormati kedaulatan Iran 

dan. djangan menimbulkan ke 

sulitan2 diplomasi dengan So- 

“ii Uni. : 
3. Dilapangan dalam nege- 

ri dan dalam waktu pemiljhan. 

berlangsung di Iran, tindakan 

Mossadegh ini merupakan pu 

kulan bagi kaum opposisi, jg 

hingga kini masih mengharap 

kan kemungkinan tertjapainja 

persetudjuan tentang minjak 

dengan Inggris dan oleh sebab 

Flu (karpm ' oppoSisi) menda- 

"pat sokongan dari Inggris. 

Inggris tak bisa membalas 

Seterusnja diterangkan. bahwa 

tak ada kemungk'nan Inggris akan 

kan karena mendjadi buruknja | 5 

    

1 

—DB. DREES.— 
Selama ke 

Hanja sang malam sadja bia Han sipil dan kesediaan aneka. | setua ai a Kk ini 3 : tan perang sama? pemtinpiga” hubungan perdagangan antara | Serikat Adolf Ea an | sanja lihat ini disudut randjam. £ » " Iran dan Inggris: sesudah dina- . jadi Torabaite | Didekat pintu kantor acdimini »Djika Amerika terlibat da- sionalisasikannja pabrik penja- vengah. Sa Ke itu, bersa strasi tertulis: ”Vnescorted 
lam peperangan maka nasib ki | ring Abadan dan daerah? mi- ma dutahesar Belanda yan Ro- f€males other than registered 

residents not allowed” (orang2 
perempuan sonder pengantar, 

'lain dari jang tertjatat seba 
' gai penginap tak diperboleh- 
kan masuk). 

kat.4 kamar no. 402. Kamar 
ini gundul djuga. Ketjual' 
sebuah kalender nempel d'pin 
tu, dan sebuah pengumuman 

bahwa air djalan hanja waktu2 
jang tertentu sadja. Apa ke 
babnja saja tak tahu presis. 
Mungkin gunung2 batu di Kow 
loon dan tanah koloni Inggris 
ini tak banjak air, tapi mung 
kin djuga suatu tindakan peng 
hematan dari pihak pemilik ho 
tel. Djadi k'ta tahu kalau kita 
harus "ke W.C, harus kita 

"mik” sendiri dliwaktu2 air dja 
lan. Of mesti puas pakai ker 

AJA DUDUK DI DEK kapal .,Tjiwangi” 
jg. bagus, rang kawan saja datang ketawa memberi 

buah madjalah : seekor babi ge £ 1 “ 
kang tumbang mesdjid dan gredja diatas runtuhan 
melihat ke kanar, daratan Tion gkok Baru Hongko. 

RRTini, saja ' 

atas kopernja, pakai topi Bor | 

Saja naik pakaj lift keting- | 

kundjungannja : 
Amerika, Drees mungkin akan | fas sadja, 

mengundjungi pemimpin Partai 
Sosialis Amerika pula Norman 
Thomas. Hari Kemis ia akan 
bertolak ke Buffalo, Pittsburgh 
dan Washington, dimana ia 
akan sampai pada tgl. 21 Janu- 
ari, untuk mengadakan pemb:- 
tjaraan2 dengan Persiden Tru- 
man dan Menteri luar negeri 
Acheson. (ANP), 1 

»Sir” dan makanan 
Eropa. 

Saja disini dipanggil , sir” se- 
bab dianggap punja uang. 
'Djam 7 malam kami turun 
makan, makanan Eropah. Ka- 

mi. minta makanan Tionghoa, 
didjawab tjepat: “Kami akan 
u an, sebab sudah 2 tahun 
disini tak ada makanan Tiong 
hoa.” Saja lihat kekanan. Ti- 
ga orang Tionghoa duduk de 
ngan satu prawan. Benar me 
reka Makan makanan Inggris 
pakai peso dan garpu dengan 
tangkasnja. Habis makan si- 
prawan menjelupkan djarinja 
kedalam air kobokan. Gehen- 
tar sadja sebentar burung ge 
redja mandi lalu dibasahinja 

  

Akibat angin besar jg meng. 
ganas di samodera Atlantik, 
kapal ,,Flying Enterprise” ke- 

aa « ea dalam per 
alanann Inggris hampir 

tenggelam pada hari ke.13.nja. 
Semua penumpang serta anak 
buah telah dikeluarkan dengan 
mempergunakan kapal2 peno- 
long, ketjuali kaptennja ce 
ngan “gagah berani membela     

  

RK km 

berapa tepukan sadja dari dua 

udjung udjung djarinja. Me- 
rah bibirnja- tak hilang Dia 
puas. 

Habis makan kami turun ke 
bawah, berdiri sebentar dimu 
ka hotel, melihat Kowloon di 
waktu malam, Perawan dan ti 

ga orang tadi turun Cljuga per 

gi, kemana saja tak tahu. 
Roknja hitam sutera, dikojak 
disamping sampai keatas deng 
kul. Pahanja putih, bagus ke 
lihatan sebentar2 matjam ma 
in mata memanggil orang. 

Anak ketjil tengkulah 
pelatjuran 

Seorang anak perempuan ki- 
ra2 umur 7 atau 8 tahun da- 
tang menundjukkan  seputjuk 
surat. Lalu kami tahu dari su- 
rat tadi, bahwa dgn anak pe- 
rempuan ketjil tadi bisa kami 
mentjari perempuan. Ada dari 

Singapore, ada “dari Filipina 
nda dari Tiongkok sendiri. Ada 
jang bisa bahasa Inggeris, ada 

|iang tjuma “bahasa Tionghoa. 
'Semua-.roknja kojak, semua bi 
birnja merah. Perempuan2- di 
Kowlcon.dan Hongkong bagus2 
sekali. Kulitnia halus, pakaian 
nja mahal. “tersebar didjalan2, 
dimuka toko2, ditjahja lampu 
neon berribu2. Mana jang bisa 

  
saia tahu......... 

Seorang serdadu  Inggeris 

membawa 6 perempuan. . Hen- 
dak dibawa naik perahu. tamba 
ngan keseberang, kepulau Hong 

kong. Satu buat dia, jang 5 ti 
tipan buat teman2nja. Jah, me 
hgapa tidak? Praktis, bukan? 
daripada enam? pergi, satu sa 
aja tjukup. Time is money, and 
money is money. 

Kalau kami masuk kesebuah 
toko, kami tertarik oleh kartu2 

bridge jang bagus " warmnanja. 
Gambar orang2 perempuan te- 
landjang menghiasi kartu2 tadi. 
Begitu djuga banjak dasi2 pan 
djang, pakai gambar perempu 
an sonder pakai bahasan. 

(Disambung halaman 4) 

  

sebagai pangeran. Merasakan nikmat 

  

        

   

  

     

Selajang Pandang 
Kota Tjantik Dgn: Wanita2 Tjantik — Potongan Sjanghai- 
s Dress Jg ,,Main-Mata” — ,Sii'” Dan Masakan Eurcpa— 

Anak Ketjil Tengkulak Pelatjuran 
Oleh: .S. Sudjojono —— 

sore 
saja sebuah karikatur dari se 

muk menggambarkan  kommurisme berdiri dimuka, Dibela- 
civilisation (peradaban), Saja termenung, 
1g, Kow'oon, djadjahan Inggeris, 

Kapal Induk. 

terba- 

  

60.000 Ton 
Dgn. Tenaga - Atoom 
Akan, Dibuat, Bertu- -: 

# 

rut-Turut Oleh 
Amerika 

ENTERI ANGKATAN 
laut Amerika Serikat 

Dan Kimball menerangkan ke- 
pada opsir2 angkatan laut ke 
tika malam Minggu. bahwa ang 
katan lant Amerika akan mem 
buat kapal? induk jang  ma- 
sing? besarnja 60.000 ton "dian 
taranja ada jang digerakkan 
dengan tenaga atom, apabila 
keadaan dunia tetap seperti se 
karang ini ' Menurut rantja- 
ngan, Amerika akan membuat 
sekurang2nja sebuah kapal se 
matjam itu tiap tahan selama 
10 tahun jad imi. 

Kapal jg dapat petjah. 
kan es setebal 

6.5 meter 
Kementerian angkatan laut 

Amerika hari Minggu mengu- 
mumkan, bahwa dengan kongsi 
perkapalan Ingali di Pascagou- 
la, Missouri, telah dijandata- 
ngani koptrak untuk membuat 
sebuah kapal-pemetjah-es jang 
dapat.memetjah es jang tebul- 
nja 6.5 meter. Kapal-pemetjah- 
an tadi akan diperlengkapi dgn 
pesawat? helikopter serta pet- 
bekalan dan perlengkapan jang 
sedemikian banjaknia, hingga 
kapal tadi dapat 3 kali menges 
Tilingi dunia dengan tidak usah 
berlabuh dimanapun djuga. 
(Antara — AFP) 2 

Presiden Truman pada » hari 
Djuma'at telah mengangkat, 
Moril Gay dan Walter Kotsch- 
nig sebagai wak'1?2 utk perun- 
dingan kedelapan dari Panitya 
PBB untuk soal2 ekonomi di 
Asia dan Timur Djauh. perun- 
dingan mana @kan diadakan 
achir bulan Djanuari di Rang-. La "3 

2... 

Taraf Hidup India 
'Tinggi-Rendahnja ' Akan, Djadi! Kuniji - 
“Gagal,” Atau: Berhasilnja j. Demokrasi — 
£ Di Asia : Kata Duta Amerika Diindia 3 

UTABESAR AMERIKA Serikat di India, Chester Bowles,: 
hari Minggu mengatakan bahwa ia akan mengandjurkan 

supaja pemerintah Amerika selama 4 tahun jad. ini memper- 
besar bantuan ekenominja kepada" India, Taraf penghidupan 

Gi India akan menentukan djatuh atau berdirinja demokrasi . 
disana, kata Bowles kepada para wartawan dilapangan terbang 
Idlewi:d setibanja dari Irdia, 

LN 

Menurut Bowles, pengaruh 

Komunisme di India achir2 ini 
bertambah besar, tetapi perla- 
wanan terhadap komunisme itu 
Lanja merupakan tindakan ne- 
gatif sadja. Jang dibutuhkan 
ialah tindakang jang akan mem 
perbaiki penghidupan bangsa 
India. 

Digambarkannja India seba- 
gai kuntji bagi seluruh Asia 
Selatan. Kalan demokrasi gagal 

di India, maka akan gagal pula 
diseluruh Asia. 

Tr 

Diterangkannja bahwa sela- 
ma 4, tahun kemerdekaan In- 

dia, nereri tadi dengan kerasnja 

berusaha mengatasi kesulitan2- 
nja. akan tetapi 4 tahun, j.a.d. 
ini akan merupakan  tahun2 

jang genting. Apabila Amerika 
memberikan kepada India ban- 

tuan sebaniak jang diberikan- 
“ja kepada Tiongkok ketika ta- 
hun 1948, maka nistjaja ada 
kemungkinan besar bantuan ta- 
di akan berhasil baik. 

Bow es tak hendak - mengu- 
Imumkan, bantuan2 apa jang 
akan diandjurkannja kepada 

  
  
    

Komunis 
4 Muang Thai 
Sekurang-Kuranguja. 
Akan Dilarang Utk 

40 Tahun 

P BRDANA MENTERI Mu 
ang Thai, dj€n. besar Pi 

bul Songgram “pada hari Ming- 
gu telah menjatakan bahwa pe 
merintah kini sedang memper- 
siapkan suatu perubahan  dida 
lam Undang2 ' Dasar negara, 
berdasarkan mana partai ko 
munis di Muang Thai akan di 
larang berdiriaja untuk seku- 
rang2nja 10 tahun  Rantja- 
ngan tsb. tidak lagi akan “di 
adjukan kepada radja, : 

Li 

Setelah mendapat persetu- 
djuan radja, rantjangan itu 
crkan diadjukan kepada parle- 
men pada tanggal 17 Djanuari. 

Menurut perubahan " jang 
akan diadakan itu maka peme- 
rintah akan mendapat kekuasa- 
on untuk mengadakan “gera- 
kan2 tentara dengan tiada de- 
krit radja. Hingga tanggal 29 
Nopember 1951, pada hati ma- 
na Undang2 Dasar jang lama 
dinjatakan tidak berlaku lagi, tuan dan dengan ditarik oten | | bibirnja tjantik. Dengan serbet pemerintah Amerika, selama ia F 3 : AA ea Ae | putih dari pangkuannja diseka ada di Washington. (Antara- | kekuasaan ini hanja ada pada kan 0 Meat Gislemak 1 | nja bibirnja basah, dengan be : UP/. radja. (Reuter) SA 

    lakukan tindakan2 pembalasan, kare 
na setelah nasionalisasi minjak tadi 
Inggris Sudah membatasi pemakai. 
an kredit2 sterling oleh Iran. Dan 

pula, di Inggris tak ada konsulat2 
Iram, sedangkan dutabesarnjapun te-   tara — Reuter,) 

  

Ilah dipanggil kembali Geri Inggris, 
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    $ pengiriman 

    

    

    

  

ten. e 

dimuka. Djika sampai tg. 15 uang langganan 

n jang membajar menerima t: 

Hormat 'saja, 

OEI TIANG SIOE 

    

suratkabar terpaksa dihenti- | 

  

Lg $ 

   
  

   
     

  

   
   

  

   

    

    

  

   
    

   

  

   

  

   
   

       

   

  

      

  

ER 51”. 
ifetime 

1gan Laki. 
angan Wani 

lok Textiek 
Doos isi 6 Sendol 
Arlodji Tangan Laki-laki 17 

: Bes 
TU Doos 

sKain tjap Jogja... 
H TAMBAHAN: Naik Ga 

$ “daerah 

undian 
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Porok Perak Bakar. 

  

TANGAN HUSGVARNA. 
AKI HIMA/MANSONIA. 

VIES UNTUK 6 ORANG, 

'(Valiant). 
aki Au'c matic. 
a17 batu. 

Batu. 
tman Shirt dan satu Parker 21. 

isi 12 Sendok Teh Perak bakar. 

pilang-pergi dengan G.LA. dalam 

Indonesia untuk pemegang surat 
jang bernomer terpaut 1 ke bawah 

dan keatas dari pada nomer surat undian 
jang mendapat Hadiah Pertama, dim. ME un Fe : Se arti bhw ,,HANJA ANGKA TER ACHIR” ( Agen ,SUARA MERDEKA”, Dji. Rumahsakit, BLOBA. | S dari nomer surat undian jang bersangku- KA RSS 1 - 2 1 stan jang boleh berbedaan, terpaut : xe- Pee ag 2. Mang i 5 bawah dan keatas dengan nomer surat LAN pe 1 Mn aan Ti 5 Te Lan an NA Alan juali N IND : ia “daa 5. Sea LN p 3 Jikalau nomer terachir dari hadiah per- PAN Djual bebas en ng Tau ts : Pa tama djatuh pada angka 0 (nul). 

India Radio dalam siaran (Ie yaAm NI PENDJIVALAN DIMULAI pada tanggal 10 DJANUARI 1952. 
da hari Minggu jang lalu “Rp. 3200. | EN Hata dekan “anna perut NI Tab na UN GEN-AGEN PENDJUAL: | 

san Indonesia jang kini sedang || 1 Masin Underwood || .1 Tadonesian Banking Corporation di Jogjakarta, Semarang, Solo: - mengundjungi India pada hari || Model paling baru 11” IC... 2. Semua Kantor Bank Negara Indonesia. en . aptu jang lalu telah tiba di Pe Ann anna Hbd 3. Semua Kantor Bank Rakiat Indonesia diseluruh pulau Djawa. £ “Seperti diketahui peru Na (sebelas inch). ||) 4. Bank ANTARA” Klaten, Bank SURAKARTA, Bank INDONESIA Pa'embang. 
uSan ini Sedang mempdadjari |! : MN NS. & Beberapa Pendjual lot dan Perusahaan/perseorangan diberbagai tempat di Indon“ nglaksanaan undang2 pemili Toko M AL  li(2- PEMBELIAN LOT SETJARA REMBOURS TIDAK DAPAT DILAJANI, permintaan :-e-. Than India, Salah seorang FI BU RER ||) beli lot dengan poswesel harus ditambah uang Rp. 150 untuk tiap2 lembar surat un: 

Si Igauta perutusan tadi menerang || Bodjong 32 Semarang. - ||). Sian, guna ongkos administratie, pengiriman tertjatat dantrekkinglijst. Dsn an brng cedera eta Kabar 1 96. PENARIKAN: Dilakukan dihadapan umum pada tangga' 15 dan 16 Pebruari 1952 di 

  

   

    

ergunakan di In 
ma jang mengenai tjara2 mem 

| pergunakan kotak2 pemilihan. 

Pd 'INSPEKTUR2 POLISI ' 

|» Pada hari Djum'at pagi djam 
setengah delapan, inspektur po 

lis: Harun Rasjid di Makasar te 
tlah ditembak mati oleh orang2 
jang sampai kini belum dapat 
diketahui! Ia sedang mengenda 

“ Frai sepeda. motornja .menudju 

Ikekantor polisi, ketika dalam 
" Hmelewa'i sebuah simpangan aja 
'jlan di tengah2 kota tembakan 

  

   
    
   

   
   

    

   

    

    

rupa2nja telah menjebabkan 
meninggalnja pada saat itu dju. 
ga. Pemeriksaan sedang dilaku 

Isjag DITANGKAP. 5 
| Didapat warta dari pengurus 
.besar Barisan Tani di Kediri, 

2 telah ditangkap 823 orang la- 
ki2, anak2 dan perempuan. Pe 

Inangkopan ini dilakukan kare 
“Ina mereka telah meneruskan 

xs imengerdjakan tanah2 perkebu 
nan kepunjaan HVA. Menurit 
warta seorang anggauta De- 

wan Perwakilan Rakjat Jan se 
orang pegawai tinggi. kemente 
rian agraria dari Djakarta te- 

“(lah tiba di Kediri untuk menga 
dakan pemeriksaan. (Pia-TM). 

minggir KLM BUKA KANTOR TJA. 
djalan, BANG DI DJAKARTA KOTA. 

“Dengan disaksikan oleh wa 
kil2 dunia perdagangan dan per 
jindustrian di Djakarta, wakil 
Koninklijke  Luchtvaartmaat- 
sehappjj di Indonesia tuan S.H. 

ans, pala hari Djum'at pagi 
embuka sebuah kantor . tja- 

bang KLM di Djakarta Kota. 
Kantor itu bertempat digedung 

landse Handel Maatschap 
“Djalan Lapangan. Sta- 

antor ini adalah kantor 
jang ketiga dari KLM, 

"kantor besar pasasi 

   TIDAK 
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an jang termaktub dalam un- | 

esia teruta : 

dilepaskan terhadap dirinja, jg | 

| — Djenderal Juin 

    

  

   
BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan 3 — Solo . 

Sedia Speciaal untuk TAHUN 
BARU: Pn 
Seventh heaven - Shantung 

en dea Pi linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Sharkskin 
Imitasi wool dan 1007, wool 
d.L1. matjam2. Harga melawan! 

Ta aa aa ma ema 

#- 

  

   
$ - 

gu jl kembali ke Paris setelah | 
berunding dengan pemimpin2 

gara terhadap kemungkinan | 
serangan RRT. Juin menerang 
kan, ia puas dengan persetudju 
an jang telah tertjapai untuk 
menghadapi RRT djika pasu- 
kannja menjerang Indo China. 
— Wartawan Reuter di Tehe 
ran pada hari Minggu telah 
ditangkap atas dasar tuduhan 
menjiarkan “hberita2 jg tidak j 
benar” mengenai keamanan di : 
Iran. Ia kini ditahan untuk di 
periksa lebih djauh. Wartawan 

lah menggantikan koresponden 
tetap Reuter di Teheran, sete 

militer Amerika dan Inggeris | 
tentang pertahanan Asia Teng | 

tadi, Kegham Mekertichian tel"   lah diusir. 

ro dan Marie Windsor dari Hol 
Iywood "pada pagi hari Senin 
setelah menginap semalam di 
Manila telah meneruskan per- 
djalanannja ke India. Mereka 

dia. 
— Sekretaris 
terian penerangan Ruslan Ab | 
dulgani jang sekarang berada   Nusantara dan kan 

Itor'pasasi jang bertempat di | 
Hotel des Indes. : 

JurgapaN TERIMA-KASIH 
IR PADA INDONESIA — | 

hari Sabtu jang lalu 
, di Djakarta. El 

Bey telah menemui Men- 

“Luar Negeri Indonesia Mr. 

hmad. Subardjo, jang mak- 
atas nama pemerintah 
menjampaikan utjapan 
kasih kepada pemerintah 

Indonesia  berhu- 
ngan kuan peme- 

Indonesia terhadap  Fa- 
bagai radja Mesir dan 

    

       

  

   

  

     

    

    

     

    
   

  

   
   

  

   

    

        
ROJONG MEMBUAT 
AIR UNTUK MENGAIRI 

Penduduk Tandjung Alam di Beng 
5 ba anatte bergotong roiong 

seluran air. untuk menga 
'disekitarnja. Bila peker 

inj selesai, maka 490 hektar 

  

   

   

    

   
   
   
   
    

'air setjukupnja,. Usaha 

ndapat perhatian dari fihak 
   

    

   tah. Pada tg: 7  Djanuari 
Bengkulen, tuan Hasan, 

usaha ini dengan mengga 

utk pertama kali utk 'salu 

itu ita 

MALAM PURNAMA-S 
leh Lembaga ar Indo 
N Obetamban Tana Menteri 

dikan,” Pengadjaran 
Wongsonegoro di Djakarta 

Malam Purnamasidi” atau 

ebathinan jang dikundjungi 

beber 
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uluh undangan 

De da ijiman Wediodi- 

. Bahder Djohan. Ham 

  

    
i “Vletters dan lain. 

3 malam. Punamakid! 
n pertukaran fikiran 

al? kerochan'an dgh me 

suasana kekeluargaAD an 

22 penganut satu dan laih 
ebathiman, Berbitjara dalam. 

    

      

   
     

  

   
   
   

| rentjana akan kembali ke In|| 
donesis paca tanggal 20 Dja- | 

Kebudajaan Indo 

an Kebuj 

di Paris untuk menghadiri Si 
dang. Umum PBB menurut: 

— Menurut keterangan seo- 
Mang djurubitjara kementeri- 

da hari Sabtu, para pembesar 
di Malaya telah mengusulkan, 
pembuatan sebuah lapangan 

ri akan mengurus lapangan 
terbang tersebut. Dengan demi 
kian akan diusahakan, untuk 
memberantas antjaman bahaja 
komunis dengan “setjara jang 

lebih effisien.   
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YE, JANE 7 SO LONG, k 

NY OF WILLIE'S - 
, ENAK, DOC STITCHL       
   

      uan tsb antara lain 
g aa sgoro dan Dr. Radjiman jg 

tahgkam segala sesuatu ig 
i soal2 kebathinan dan Ke | 

“Baman?2 purba dan 

    

   

  

      
ak terdapat dewasa | 

- pada minum obat jang dibuat oleh 

— Bintang2 pilem Cesar Rome 2 

itu akan membuat pilem di In, | 

djenderal kemen- | 

an luar negeri Muang Thai pa 

terbang “diperbatasan antara | 
Malaya dan Thai. Kedua nege | 

| poni WOREY, 
" ROY...ID SOONER 

| beiN£ Swamp 
LL WATER £ 1 

1 : 2 Pen 1 — 1 

T Selamat tinggal, Jane! Sampai ketemu, aa 
djangan sekali-kali minum obat jg didjual oleh. Willie ! 1 

— Djangan tjemas Roy... lebih baik aku minum air rawa 

-— Sekali lagi terima kasih, Roy! Diika kamu pada suatu wah 
membutuhkan minjak tanah, datanglah kemari. Kamu selalu kuterima 

   “Jogjakarta oleh suatu Panitya 
... blik Indonesia. 

. « PENARIKAN HADIAH: Atas permintaan 
NGAN PERTJUMA kepada alamatnja. 
Djika ternjata surat undian TIDAK HABIS TERDJUA 
KURANGI dan semua surat undian sebanjak 100.000 
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Sman    

  

Tap An EN 
hard   

  

Te —— 

IL. Kota Besar. Pekalongan memanggil pemborong 
"untuk Membangun 40 rumah rakjat at Rp. 5000.— : 

kaju terima dari Kota Besar. Sage 

  

Se 
« 

E Tr Gambar rentjana bangunan dan surat perdjandjian 
: dapat dibeli di Balai Kota Pekalongan & Rp. 30.—, 

INI. Penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup segel 
lak, selambat-lambatnja hari Senen tanggal 21 Dja- 
nuari 1952 djam 12.00 siang kepada Ketua Dewan 
“Pemerintah Daerah Kota Besar Pekalongan. 

Pekalongan, 11 Djanuari 1952. 

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
Pekalongan, F 

“R. SOEMPENO.   

   

jang anggauta2nja diangkat oleh Menteri Keuangan Repu- 

pemilik hadiah, barang? dapat dikirimkan P/z- 

L maka HADIAHNJA TIDAK DI 
helai akan diundi. 

PENJELENGGARA DAN PUSAT PENDJUALAN 
Indonesian Banking Corporation Ltd. 

JOGJAKARTA. 
PE Pen ta ——— 

s5 

Dibuka: 

Photo 

,MATA-HARI" 
Mataram 771 (Djomblang 65) 

  

Bea Jaa 

IN PERTJETAKAN     

  
  

  

2 
AE     

. Pemborongan Umum 
I. Kota Besar Pekalongan memanggil pemborong .un- 

| tuk pemasukkan bahan2 bangunan dan bahan2 pe- 
ngeras djalan untuk tahun 1952. Ha 

Sae Sja-rat: Bertempat tinggal dalam Kota Pekalongan. 
Sjarat2 lainnja dapat diminta dari Sdr. 

| “kerdjaan Umum Kota Besar Pekalongan. 

III. Penawaran dimasukkan dalam sampul terirtup segel 
lak, selambat-lambatnja hari Djumaat tanggal 25 
Djanuari 1952 djam 12.00 siang kepada Ketua Dewan 
Pemerintah Daerah Kota Besar Pekalongan. 

Pekalongan, 11 Djanuari 1952.   Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
& Pekalongan, Men 

OR. SOEMPPNO.   
  

Ta aa ea ka Ka, BL aga | Sea al 

Pa EL Koh 

Kepala Pem 5 

  

  
17 3 r 
"Madbperaar 646668 

SEMARANG 

  

Ca P5 Aga Ten TS PERAK” aa Sae 

PERHATIAN !!! 
Djam kerdja: 8 — 12.00 Siang 

Hii 4 
5.00 Sore ' 

  

ALAMAT JANG FCLEH 
DIPERTJAJA. 

K. Jacohsen 
5 Arts 

Tjandi Baru Za 
( djung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. . 
Djam bitjara: (910) 

3 (17—18) 
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Tere Feel Uu A : : : 
| 'TRIGGER/ TOOK MONEY - 

£ FOR PRETENDIN 5 
LOCATE WATER AN! 
STRUCK OIL INSTEAD/ /$ 

- se 

   
- 

AGAIN ,ROY#” 
EVER NEED 

ANY OIL WELLSg JUST 
DROP BY AND ASK 
FOR THEM/ YOU'RE 

.» WELCOME. 

G THANKS 
IF YOU 

     

    

   

    

   

  

   

   

      

    

  

  
    

— Itu adalah suatu ,,ke 
tjakapan” dari Willie, Trig 

,. Willie, 

dari ger. Menerima uang dga 
Willie, pura2 dapat menemukan 

waktu Sumber air... tetapi ternja 
ta sumber tsb. adalah sum 

( THEREIS A LANDMARK I KNOW-. 
5 

IDE 

   

  

COBR. 1061, KING Pi 

     NG MESA. WE!IRE A DAY!S 
FROM HOME), TRIGGER »  « 

HEYZ/ WHAT WAS .THAT ?    

  

10.001 
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MINJAK OBAT BAN LENG .D 
- si 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: hatuk paru US 
ntau lama, sakit tenggorokan sakit perut dll. 2 
Bagi bisul2,      

     

     

  

kudis3, 
TG 

gatal2, digigit binatang ber. FU bisa, kena api, dapat 3 lekas hilang dengan digosok 5 

sport atau djatuh ' dapatlah Ban Leng Gigosokkan file 
(dipidjet) dan diminum, semua itu | akit lekas ml 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka. 3) TA li surat pudjian dari Tuand jang terkenal: Sa sudah disembuhkan oleh Ban Leng “nj, dari ma II 
tiam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu. FU 

&| djian tsb., kami bisa kirim sama Tuan, - 
| Ban Leng dapat dibelih pada semua toko? Obat AN DL: kalau tlada, boleh kirim R. b-—. Kami vanti S9 
kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. Ue 

Ta 
ed Dikeluatkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 

CE “Dl Bawean mo. 23 Tilp no. 2207 8. Surabaja. 

     
Ma 

wi £ 

  

ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 
sOLMBILAN BELAS” 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- : 
lahir. 2 

Ia bikin kuat tem- 
pat. pranakan dan 
menjega . 
nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 
Ataran Minumnja: 
Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, 
minum 1 gelas sloki. 

Dikeluarkan oleh Chemicalitn Handel IE KIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 
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TOKO Disini ada djual bermatjam-matjam 

ST AR" merek ARLODJI: dan PULPEN 
79 1 

li 23 
Tundjungan 24 model jang paling baru 

SURABAYA Djuga terima reparasi. 

- 

DJUAL: 
Mesin Tulis (Baru) merk ,,OLYMPIA” SM 2 

(Portable Germany), bagus dan kuat Harga Rp. 2040.—   
  

Undian Uang Besar B.LF, ........... gi Manan Rp. 15— 
Undian, Bara Ono Aa agan Rp. &— 
5: Undian, Uane Kedi (o anan Kena ha e Rp. T— 
Antenne Kamer ,,SRAR” Hole: (Ska Rp. 11— 
Tambah ongkos kirim Rp. 1.— pada 

LIEM POO TJONG 
Djl. Kemuning 63 — Tilp. 35 S. — Surabaja. 

  

SEDIA TJUKUP: 
AUTO-ONDERDELEN & ACCESSOIRES 
DEKKLEED & IMMITATIELEER . 
Diuga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dll 

Toko ,,SELECTA" 
BODJIONG 80 — TELF. 594 — SEMARANG. LAN 

  

UNTUK TAHUN BARU IMLIK mulai ini hari dapat pesan: 
Taart, Cake, Boloe gezloang, Kering2an dll. 

Saben hari sedia: 
Roti2 — tawar — klapa — tismis — sobek dll. 

Perusahaan Roti”,,DE ZON" 
KWEE TIAUW JANG 
Djl. Mataram 556 — Semarang, 

PL Aa 

  

aa en 

  

  T 

  

mas CITY CONCERN CINEMAS senam 
LUX 5—7.—9.— Ini Malam D.M.B. fu. 13 tahuol 

aa”, Kiss For Corliss" David Niven 

GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. fu. 13 tahun) 
- IDA LUPINO MALA POWERS in ' 

», Duftrase” Somebody's daughter 
is in danger tonight ! 

ROYAL Ini Malam Premiere INORA 
445-6 45-8.45 “Iu. 13 tahun) 5.15-7.15-9.15 

BUSTER CRABBE JBAN ROGERS 

  

—   
| 

e 

  
    

  

     
— Tibalah kita sekarang did 

jang kukenal. .. Smoking Mesa. Dari 
sini kita hanja tinggal sediam sadja 
dari rumah, Trigger... Hey, suara! 
apa itu? | 

  

RN 
a 

| 
| 

an , "3 her minjak' £ 1 | dengan segala senang hati- | dis ber. nhinjak” tanah 
Ta K 

PN 

| Flash Gordon 
HEIBAT daa MENGGEMPARKAN ! AR 

Roxy 7.-—9.— INI MALAM D.M.8. Ju. 13 tah) 
2. 41 Ti Hong Kang Nie Hiap" ke IV 

| PENDEKAR WANITA Tn 
NA 

. 

INI MALAM D.MB, 
Djagalan 7.00—9.00 (17 tah) 

aa aa “LA ba LA 

  

SOLO Ralph Byrd -i Kay Hughes 
«Dick Tracy" 

dj-.m: G-man "contra? Komplotan Temongo 
rahasia NEK ig 

““& Spanning-Sensasi-Avontuur/” 

3. 5 ma To 

Teks Indonesia 
yg 
  

TECHNICOLOR Metropole 5-79. (17) 
bs DorothysLamour F- Dan Duryta 

»Manhandleds 
Drama pembunuhan, jang “kedjam | 

Dimana”seorang prempuan jang Tjan- 
tik mendjatoh tjinta sama seorang Ba- 
djingan jang dibentji oleh orang |!!! 
Kedjam — Serem— Heibat ! 

.R ox” 5.7.9.5 (17 tah) 
Ray Milland '—, Hedy Lamarr | 
.COPPER CANYON" 

Paramount's Technicolor 

ORION ...5.-7.-9.- (13 tahun) 
Grant Taylor Ex & Chips TR affery 

JThe Rats Of Tobruk: 
Film Perang jang menggemparkan 

OzeN KARET ra yee 
     

Bakti anak terhadap orang 
tua, Sebs'iknja kasih mes: 
dan kewadjiban orang tu 
terhadap anak. 

K Suka duka jg timbul dari ke- 
luarga. 51 
Perana suatu ke'uarga dalam 
masjarakat dan kewadjiban- 
nja terhadap Negara. 

a s6 

“ 

Druk, VII No, 584/111/A/718.     
    

kannja, Apabila merasa lelah atau Belah rak Unsi Mo 

Ud 

angguan- | . 

  

 


