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Tidak Dibajar ,,Cash" 
Persetudjuan Pergantian Kerugian Perang Djepang-Indonesia 

Djepang Puas Dengan Hasil2 Jang Ditjapainja. 
CI 

IND JEPANG DAN INDONESIA hari Kemis kemaren telah mentjapai persetujuan jg bu- 
lat mengenai.tjara Tokio Membajar kerugian perang kepada Indonesia. Mereka tidak ber 

usaha utk 
donesia setudju, bahwa B Ajumlah ini akan ditetapka: 
rapa djumlah jg : 
dipuaskan. Demikian berita UP dari Tokio. 

jg sebulan Jamanja hari Kemis sore k 
persebudjuan pembajaran kerugian sementara. 

an jg terachir hari Djuw'at ini Gjam 11,00 utk menanda-t 

7 Pokot: 

uadingannja 
tjangan 

ik 
Dasar Persetudjuan Ios Aan dikeri parap oleh Ir, bju- 
donesia-Djepang Jang 
Masih Dirahasiakan 

Uu NTUK memperlengkapkan 
berita kita kemaren, me- 

ngenai isi persetudjuan Indone- 
sia—Djepang, maka dibawah ini 

kita wuat keterangan? lengkap 
jg Giperoleh UP Tokyo, menge- 
nai pokok? sementara jg telah 
disetudjui Indonesia—Djepaag 
pata hari Selasa malam, tefapi 
jg sementara itu masih ,,dira- 
hasiakan” itu. Persetudjuan (sb 
terdiri dari 7 pokok sebagai be- 
rikut: | 

. PERTAMA, Djepang menga- 
kui kerugian gan kesenggaraan 
jang ditimpakannja atas Indo- 
nesia selama perang dunia ke- 
dua, dan mau berusaha-supaja 
terganti kerugian jang diderita 
Indonesia — memenuhi kewa- 
djibannja membajap ganti ke- 
rugian menurut bunji ajat 14 
dari Perdjandjian Damai, de- 
ngan mempergunakan? djasa2 
Djepang untuk produksi me- 
ngangkat kapal? karam dan 
kerdja lain2. 
KEDUA, kategori dari dja- 

sa2 jang akan” diberikan Dje- 
pang ialah mengerdjakan ba- 
han2 mentah - Indonesia, me- 
ngangkati kapal2 karam, mem- 

beri bantuan tehnis dan me- 
ngurus perusahaan, dan mem- 
berikan latihan tehnik kepada 
pekerdja2 Indonesia. 
KETIGA detail konkrit dari 

berbagai. service jang akan: di- 
berikan oleh Dj gan di 
“kemukakan Dena aa Pan 
tersendiri. 

Ke-empat, supaja tidak me- 
mikulkan sesuatu beban devi- 
sen luar negeri kepada Dje- 
pang... Indonesia pada.pr.nsip- 
nja bersedia. untuk memikul 
beaja bahan mentah, . tenaga 
Hsterik dan bahan bakar jg si- 
perlukan dalam djalan-pelak- 
sanaan (proses)-nja. Tezapi 
Diepans bersedia memberikan 
bahan mentah, tenaga dan ba- 
han bakar seeunda'ir jg tidak 
menimbulkan beban devisen Iu- 
ar negeri baginja Gan tidak 
merupakan penghalang. bagi 
usaha mempertahankan ekonc- 
mi ,jang bisa hidup” bagi Dje- 

pang. : 
Kelima dialan-pelaksanaan 

embajaran kerugian ini tida 
boleh merupakan penghalang 
bagi perdagangan-normal Dje: 
pang. 

Keenam, ,counterpar: .fund” 
dari beaja jang digurakan un- 
tuk mengirimkan tehnisi Dje- 
pang ke Indonesia: akan digu- 
hnakan “untuk membeajai lati- 
han tehnis peladjar2 Indoresia 
di Djepang. - 

Ketudjuh, pengangkatan ka- 
pal2 karam akan dibatasi dgn 
kapal2 jg menurut paham ke- 
dua pihak baik tehnis maupun 
ekonomis patut. (mungkir, di- 
angkat. ! 

Demikian Pokok2 itu. 
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|” “Dokumen persetudjuan 
k11 - 1 se ..."dibuat dalam bahasa In 

  
Ta Antdpaka PTE 25 Apa 

anna ag JELAS MA LOG 

  

| djumlah jg akan. dibajarkan 

oleh negara2 penuntut Jainnja, 
Delegasi? 

( : ter- 

dan lampitan2-nja, jang 

snesia Djepang dan Inggris, 

“Ga untuk Indonesia dan oleh 
suichi- Tsushima "(untuk “ Dje- 
pang. Delegasi Indonesia ber: 
Maksud untuk kembali ke In: 
donesia malarn hari ini, Menu- 
tut UP selandjutnja, hari Se: 
Nin jg akan datang parlemen 
Indonesia akan bersidang '“un- 
tuk - membitjarakan ratifikasi 
perdjandjian damai, dan lapo- 
ran Djuanda gerta s'afnja jang 
akan « wa pulang nanti akan 
Inempunja! pengaruh besar ter- 
hadap. perdebatan mengenai ra- 
tifikasi perdjandiian damai itu, 
(ked. Antara: di Indonesia sen- 
diri belum ada orang tahu bi- 
lamana “soat perijandjian San 
Francisco ini akan dibitjara- 
kan oleh parlemen). 

    

   

    

Djepang senang. 
Djepang merasa senang ' des 

ngan ' hasil” perundingan ni. 
Ketika John Foster Dullies, 
Pardhitect? perdjandjian dik 
mwi.itu, dengan pasal 14 menje- 
rahkan kepada Djtpang untuk 
membentangkan (uitwerken)   pembajaran kerugian ini galam 
perundingan? dengan negara? 
penuntut #ndividuil, Djepang 
mendjadi sangat kritis. Kemu- 
dian mereka menemukan dida- 
lamnja clausul2 restriktif jang 
menempatkan padanja.dikedu- 
dukan. jang kuat dalam-perun- : 
dingan. Mereka mendjah  opti- 
mistis-demikian UP selandjut: 
njo- bahwa dalam persetudjuan | 
jang tertjapai hari Ktmis ke- 
MOrin tu mereka mendapatkan 
rentigna baik, jang akan dapat. 

Tar 
kyat bagi Djiepang galam pe- 
rundingan dengan Pilipina dan 
negara2 penuntut lainnja nanti. 

Australia, Nerwegia dan   “ Nederland djuga akun 

tuntut 

Dokumen? jg telah tertjapai 
antara Djepang. dan Indonesia 
itu baru merupakan separoh 
dari apa jg harus diselesaikan 
dim soal pembajaran kerugian. | 
Ia hanja merupakan Casannja, 
jaitu prinsip bahwa Djepang 
akan membajar- berupa peker-| 
djaan. mengangkat kapal2 ka- 
ram dan memberi djasa2, dan 

bahwa pembajaran serupa itu: 
tidak akan mendjadi pengha- | 
lang bagi perdagangan ncrmal | 
Diepang dan bahwa ini tidak 
akan merupakam beban terha-j 
dap negara2 sekutu lainnja, te- 
lah diterima dgn beberapa pe- 
tubahan. 
Tetapi berapa djumlahnja ti- 

dak dikatakan. Ini. baru akan 
ditetapkan kelak dim persetu- 
djuan formil sesudah Djevang 
menerima tuntutan? dari nega- 
ra2 lainnja. Menurut pembesar2 
Djepang, diduga ini akan ter- 
tjapai tahun depan. Ketjuali Pi- 
lipina, djuga Birma dan Indo- 
China akan menuntu“ kerugian 

jig telah ditimbulkan oleh pen- 
dudukan Djepang, dan Austra- 

  

Soal Keamanan 
Atjara Pokok Sidang Kabinet! Hari Inij 
Subardjo: Peristiwa Wes terling Tidak Baik Bagi 
Hubungan Indonesia Bela nda Sekarang Ini. 

ARI INI kabinet akar mengadakan sidangnja utk membi- 
tjarakan antara lain soal keamanan dar 

ran jg bertalian dgn penjelesaian soal keamanan itu, demikian 
1 1 js biasanja mengetahui. Dikabarkan, bah- 

wa didalam sidangnja itu kabinet akan sudah Gapat membitja 
rakan laporan? gari 2? buah panitia ad hoc jg bersifat ,,intermi- 

oleh kabinet didalam sidangnja 

H 
menurut kalangan 

nisterieel” jg telah dibentuk 
achir Minggu jg lalu. 

Panitia ad hoc tsb. ialah pa- 
nitia urusan keamanan terdiri 
dasi Perdana Menteri, Wakil 
perdana Menteri, Menttri Da- 
lam Negeri, Menteri Pertaha- 
nan dan-Menteri Urusan Pe- 
gawai. Kepada panitia ini ditu- 
gaskan untuk mengemukakan 
kepada kabinet bagaimana tja- 
ra2 jang dupat dktempuh se- 
bagai usaha menjelesaikan soal 
keamanan didalam negeri. 

Panitia jang satu lagi ialah 
pani-ia kemakmuran jang terdi 
ri dari Menteri Perekonomian, 
Menteri Keuangan, Menteri Per 
hubungan, Menteri Pertanian 
dan Menteri Agraria jang di- 
tugaskan “untuk mengemuka- 
kan kepada kabinet bagaimana 
tjara2 jang dapat ditempuh 
Sebagai usaha memadjukan ke- 
adaan kemakmuran didalam 

  
soal kemakmu- 

- 

negeri jang dianggap bertalian 
dengan penjelesa'an soal ke- 
amaran di Indonesia, 

Sekitar pidato Wester- 
ling melalui piri- 

ngan hitam 
Seterusnja menurut 'ketera- 

ngan jang diberikan oleh mente 
ri Inar negeri, mx. A. Suba: djo 
kepada PI. Aneta fihak Indo- 
nesia memperhatikan rapat jang 
telah tiadakan di Dierentuin di 
Den Haag, pada waktu. mana 
telah diputar Piringan hitam 
jang memuat pidato Wester- 
ling, Indonesia berpendapat, 
bahwa peristiwa ini tidak baik 
bagi pengertian baik anta- 

ra Indonesia dan Nederland, 
Hal imi telah diberitahukan 
oleh komusariat agung Indones 
sia di Nederland kepada peme-       ntah Belanda. 

  

itu. Atas desakan Djepang, In- 
1x kelak, sesudah Djepang mengetahui, be- 

Gan ggn berapa mereka dapat 
dari kedua negeri ini mengachiri per- . 

emaren dgn menghasilkan sebuah ran- 
Mereka akan mengadakan pertemu- 
angaui persetudjuan ita, 

la, Norwegia dan Nederland 
telah menjatakan akan menun- 
tut kerugian utk penderitaan jg 
telah ditimbulkan Djepang atas 
bangsa2 itu dan atas warga 
dari negara2 tsb. jg di masa pe- 
rang telah di-internir Djepang. 

Tidak ganti" kerugian 
pada korban2 

Indonesia. 

UP selandjutnja njatakan, 
bahwa sementara ini isi daripa 
da persetudjuan ini tilak akan 
Wumumkan. Kemudian diula- 
nginja 7 pokok jang “diduga” 
merupakan isi daripada perse- 
tudjuan itw (jang telah ' kita 
umumkan heri ini), ditambah 
dengan pokok ke-8, jaitu bah- 
wa Djepang tidak akan memba 
jar dengan cash (contant) dan 
tidak akan memberi kerugian 
“kepada orang2 jang tewas atau 
luka selama perang di Indone- 
sia. (Antara). 

Tentang kembalinja 
del. Indonesia dari 

Tokio. 
Seterusnja menurut kawat- jg di. 

terima di Djakarta kemarin malam 
oleh pemerintah,” Ir, Djuanda de- 
ngan beberapa orang anggota dele. 
gasi Indonesia, jaitu Mr Besar, Mr 
Sastromuljono, Mr. Slamet dan- Mr, 
Alwi pada tanggal 18/1 akan be 
rangkat dari Tokyo kembali ke Dja- 
karta melalui Hongkone dan Singa- 
pore,- Tibanja Ir. Djuanda di Dja. 
Ta dikirakar pada tanggal 25/1 
ra.d, 
“Sebahagian lainnja dari delegasi 

httonesja ituakan berangkat kembalj 
dari Tokyo pada tanggal 18/1 me 
Islui Manilla, jg tibanja di Djakar 
ta @ikirakan pada tanggal 19/1 js #karr datang Sebahagiar akan tino 
ak lagi di Tokyo sampai tanggal 

#8Yf,jaitu Kasian, Charidji, Watu. 
Ya Sing Siti ntuk manisan 

sa'Kan 
ngan. 

Beberapa urusan perundi 

Sofjan 
Tewas? 

Pengumuman Kem., 
Pert.-',,Lain/Tembong- 

nja“- Kata Fihak 
Resmi Semararg 

Pp EMIMPIN pemberor:tak da 
ri bataljon 426 Sofjan, te- 

lah tertembak mati pada tg. 2-1 
jg lalu dim pertempuran dgn. 
TNI di gunung Tjilik. Majatnja 
dikuburkan di desa Sampak, ke 
larahan Medjihkardjo, ketjama- 
ta: Manganan, kawedanan Wur 
jantoro, Wonogiri. Djuga pzm- 
berontak Sonhadji th. tertem- 
bak mati pula pada tg. 5-1 dia 
pertempuran Gi Tegalan. Mati- 
uja kedua pemimpin pemberon- 
tak tsb dapat dipastikan, kare- 
na kuburan mereka telah kita 
bongkar. Demikian berita resmi 
dari Kementerian Pertahanan 
Djakarta. 

  

Dalam pada tu menurut ke- 

terangan pihak jg berwadjih 
di Semarang maka setelah ku- 
bur Sophian di Samak tsb di- 
bongkar, ternjats bahwa ma- 
jat jang dikezemukan didalam- 
nja mempunjai ,tembong” di- 
sebelah kiri, sedangkan bekas 
kapten ' Sophian  mempunjai 
stembong” di sebelah kanan. 
Mengenai djri Sonhadji  me- 
mang benar ix telah gitembak 
mati didesa Tegalan pada tgl. 
5 Djanuari jl. Demikian kete- 
rangan jg diperoleh ' wartawan 
Suara Merdeka” dari pihak jg. 
berwadjib. 

Seterusnja dari “pihak Dip. 
D'ponegoro didapat  ketera- 

ngan, bahwa pada tgi. 16 Djan. 
j-bI djam 22.00, lurah desa 
GedungSari dan ajahnja dari 
ketjamatan Bandungan Ik. 6 
Km. barat Magelang telah di 
tjulik oleh gerombolan pembe- 
rcn ak. Kemudian ajah lurah 
tsb diketemukan mati dikali se 
belah Timur Salamkantji Se- 
landjutnja diberitakan djuga, 
bahwa pada tgl. 17 Djan. jl. 
gerombolan pemberontak di- 
perbatasan Bojolali dan Munti 
lan #elah mengumpumpulkan 
pemuda? untuk dihasut. 

    

Mn DALAM tadjuk ren 
itjananja jang memberi- 

kan komentar terhadap konpe- 

rensi Commonwealth Inggris 

ci (London mengatakan pada 

hari Rabu, bahwa krisis ster 

ling jang ke-3 kalinja sed'ak 
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Dr. Subandrio. 

  
Mampir Smg 

  
Achir   

K ALANGAN?2 JG. DEKAT 

Kalangan i#ersebut berpen- 
dapat, bahwa kira2 pada bulan 
Maret Rusia tu “akan mena 
warkan suatu perdjandjian per- 
damaian dengan Djepang, jang 
akan memberikan kepada Dje- 

pang lebih banjak . kemerdekar 
an “daripada jang diperolehnja 
dari perdjandjian San Francis: 

co. Diduga, bahwa Sovjet djus 
ga telh menjatekan bahwa me- 
reka tak menentang persendj 
taan kembali Djepang, tet: 
jang ditentangnja jalah 4 
bentuk persekutuan militer 3 
tur Djepang dan After -K 

langan jang dekat pada kemen- 
terian luar negeri Djepang itu 
menduga, bahwa Sovjet akan 
datang, Jang usaha2nja dila- 
pangan diplomaik dalam ming- 
Yu jang akan datang, jang 
akan dipusatkan “baik pada 
soal2 perdagangan maupun 

soal2 diplomatik, 
Sementara itu dari sumber2 

PBB jg sangat dapat dipertja- 
ja didapat kabar, bahwa perte- 
muan 3 negara kini sedang di 
adakan di Paris antara Peran- 
tjis, Inggris dan Amerika, un- 
tuk menentukan sikap negara2 
Barat djika pembitjaraan per- 
letakan sendjata di Korea 
membawa hatsil ataupun ga- 
gal. Kabarnja fihak Amerika 
berpendapat. bahwa pembitja- 
raan2 di Panmunjom - dalam 
waktu 15 hari atau 3 minggu 
akan mendjadi djelas. Djika 
kiranja tak dapat tertjapai se- 
suatu penjelesaian, maka ka- 
barnja Amerika akan berpen- 
dapat, bahwa tindakan2 lebih 
landjut dapat. diambil untuk 
menghentikan peperangan di 
Korea, djika perlu dengan dja- 
lan menambah kegiatan militer 
di Korea. Djika kiranja perun- 
dingan2 di Panmunjom. mem- 
peroleh hatsil, diduga Inggeris, 
Perantjis dan Amerika Serikat 
akan mengadjukan permintaan 
kepada Sidang Umum, -supaja 
membentuk suatu komisi jang 
akan diberi tugas mengawasi 
penglaksanaan perletakan sen- 

djata. 

Seterusnja AFP dari Panmun 
jom, kabakan, bahwa para. pe 
runding PBB dan Utara di Pan 
munjom pada hari Kemis telah 
gagal lagi untuk memperoleh se 
suatu kemadjuan ,,jang dapat 
di raba” dalam pembitjaraan2 
mengerai soal pengawasan per 
letakan sendjata di Korea, Ke 
dua pihak tetap saling berten 
tangan dalam soab pembatasan 
pembuatan lapangan2 terbang 
selama berlaku gentjatan sen- 
djata, jang oleh ' pihak Utara 
dinamakan sebagi tjampur ta 
ngan dalam soal2 dalam negeri 
Korea Utara Dalam sidang pa 
nitya ketjil urusan tawanan we 
rang utusan PBB laksamana 
Libby' menuduh bahwa pihak 
Utara telah melanggar Konven 
si Internasional dengan tidax 
memberi tanda2 pada kamp2 ta 
wanan perang mereka. 

Menurut UP, dari Tokio pi- 

hak Utara hari Kemistelah me- 
nuduh bahwa sebuah pesawat   PBB telah mendjatuhkan Sse- 

perang menimbulkan keputus 

an2 jang lebih sulit garipada 
jang sudah2 karena situasi de 
wasa ini adalah leb'h genting. 
Dalam tahun 1947 soalnja ja- 
lah semata2 karena  Inggeris 
kekurangan akan dollar Ame 
rika, Krisis tahun 1949 jang 

Lembaca Kebudeisan Indonesia 
aKon. Betaviaaseh Ga 
gen Kurcenan Wetan 

  

12.000 

  

Dr. Subandrio (depan pakai katjamata hitam) waktu ke 
maren siang tiba di lapangan terbang Kalibanteng Se- 
marang dari Surabaja, disambut oleh sdr. Sutarjo ke- 
pala Djapenprodjateng serta para wartawan Semarang.   “ 

Maret 
Perletakan Sendjata Di Korea Tertjapai 

|. —Harapan Inggris 
Blok Barat Siapkan Tindakan Guna Hadapi 

Kegagalan Panmunjom. 
pada kementerian luar negeri 

Djepang menjatakan pada malam Djum'at, bahwa Rusia 

Ss perletakan sendjata di Korea dapat ter- 

tjapai pada achir bulan Maret. Selandjutmja kalangan itu me- 
ngatakan, bahwa menurut pendapat Sovjet delegasi Utara dim 
pembitjaraan?2 di Panmunjom akan tetap bersikap tak kenal 
damai dim soal? jg kini beluw diperoleh kata sepakat, hingga 
Amerika memberikan konsesi? jg dituntut oleh Utara. 

Pabrik Atom 
Di Sinkiang 
Dipimpin Oleh Prof. 

Pentecorvo? 

ICHARD DEVERALL, wa- 
kil .,American Federation 

' Fof Labor” utk Asia, ketika hari 
Rebo mengatakan bahwa Sovjet 

d pabrik 
atom jg besar dan suatu i 

rell, pemimpinnja ialah Prof. 
Bruno Pontecorvo, seorang sar- 
djana Inggris jg hilang ketika 
tahun jg lalu. Karangan Deve- 
rell 'jg dimuat dim Mingguan 
»New Leader” tadi seterusnja 
mengatakan, bahwa pabrik di 
Sinkiang tadi didjalankan oleh 
ahli? tehnik Sovjet dibawah pim 
pinan Pontecorvo. 

Disamping itu, di Peking ada 
sebuah balai penjelidik atom, 
jg dikepalai oleh Prof. Chaos 
Chung Yao, jg ketika tahun 
1946 menjaksikan pertjobaan2 
atom. di Bikini. Menurut Dave- 
rell, pabrik atom tadi adanja 
didaerah Li, Sinkiang, dan me- 

3 Ta MA Ia 3 asi Fa ea an Dam 

  

Gempur 

Perantjis mendjumpai ,,tabir” 

pertolongan kepada pasukan? 

Komando Perantjis mengata- 
kan bthiva pelajan2 meriam 
tadi rupa2nja telah mendapat 
“latihan jang lamg dan teliti 
ddn mereka memakai 2buah 
mitrejur. berat dari kaliber 
12,7 dan 6 & rum, “jang dikenda 
likan dengan “ pesawat9 jang 
menundjukkan ketjepatan pe 
sawat2 terbang Perantjis.” Tak 
disebutkan apakah pesawat? 
tadi adalah pesawat radar. 

12.000 pasukan Vier 

nam menjerbu. 
Pimpinan tentara Perantjis 

di Hanoi mengumumkan, bah- 
wa hari Rebo kira2 15 bataljon 

pasukan Vietnam Ho, jang se 
luruhnja terdiri 
12.000 orang, telah melakukan 

serangan2 jang bergelombang- 
gelombang terhadap benteng 
Hoa Binh,. 35 mil sebelah barat 
daja Hanoi. Akan tetapi, kata 
pihak Perantjis, serangan2 tadi 
dapat dipukul mundur dengan 
»kekalahan2 hebat”. Menurut 
keterangan -opsir2  Perantjis, 
kira2 sepertiga dari pasukan? 
Vietnam tadi sedikit sekali atau 
sama sekali belum berpengala- 
man dalam peperangan, hingga 
mereka dalam ' serangan tadi 
menderita kekalahan sampai se 
paronja. Hoa Binh sudah 42 
hari lamanja hampir terus-me- 
nerus diserang, dan perbekalan 

dan perlengkapan tangsi Peran 
fjis tadi harus didatangkan ine 
lalui udara. (AFP). 

Dalam pada itu acting pangili 
ma tertinggi pasukan2 Peran 
tjis di Indo China  djenderal 
Raoul Salan pada hari Rebo 
menegaSkan bahwa pihak Vist- 
narh Ho Chi Minh telah memu 
satkan lebih dari 100.000 serda- 
dunja untu£ sua-u offensif ter 
hadap deita Sungai Merah Me 
nurut djenderal Salan offensif 
pasukan2 Ho Chi Minh itu di 
duga akan dilakukan sebelum 
tanggal 27 Djanuari dan akan 
Gitudjukan terhadap daerah per 
tahanan Perantjis gi Hoa Binh 
jg letaknja 40 mil di sebelah 
tenggara Hanoi. Dikatakannja 
bahwa 40.000 serdadu Ho 
Chi Minh berada di front ini,   ngerdjakan uranium jg digali 

di Sinkiang dan Tibet. (Anta- 
ra). 

  

buah bom didalam daerah .ne- 

tral Kaesong, Pemboman itu ka 
tanja terdjadi pada Kemis pa- 
gi, demikian? menurut protes 

rtm Utara jang diadjukan keti 
ka para opsir penghubung me- 
ngadakan perternuan di Panmu- 

njom, (UP) 

| Halus lemah lembut, de- 
mikianlah gerakan ta- 
ngan serta tubuh dim 
tari2an Djawa, menanda- 
kan sifat jg sabar, te- 
nang serta ramah-tamah. 

. Suatu demonstrasi tari2- 
an Djawa baru2 ini te- 
lah "diselenggarakan di 
Djakarta melulu bagi 
persatuan2 wanita utk. 
lebih meresepkan keinda- 
han serta nilai dari pada 
tari Djawa. 

    
  

    
menjebabkan devaluasi jang me 
luas, tak hanja mengenai Ing 
geris, tetapi mempunjai penga 
ruh djuga terhadap seluruh 
daerah sterling. 

Tetap: krisis jang kini -diha- 
dapi oleh Inggeris adalah lebih 

nootsehap 
7 

LA AKA   

dan 53.000 serdadu  lainnja 
akan menjerang daerah2 ping 
gir delta jang diduduki oleh Pe- 
rantjis, sedangkan 11.000 serda 
du laimnja akan melakukan in 
filtrasi dan menjebarkan diri 
di daerah delta tersebut. 

Djendera! Salan selandjutnja 
menjatakan, bahwa pos perben- 
tengan Perantjis di Hoa Binh 
3g strategis letaknja itu untuk 
sementara telah terputus hu- 
bungannja selama terdjadi se- 
rangan2 o.ch pasukan2 Ho Chi 
Minh dalam 43 hari ini. Radio 
Peking jg menjiarkan komuni- 
ke markas besar pasukan2 Ho 
Chi Minh sementara itu menja- 

lah dikepung «an pasukan2 Ho 
Chi Minh telah :.emperoleh ke- 
menangan2 penting pada dja- 
lan Hanoi—Hoa Binh antara 
tanggal 1 dan $ Djanuari dgn 
membebaskan kembali daerah2   

    

jg luas di Vietnani Utara. 
  

  
Neratja Sterling Inggris ,,Djomplang” 

sulit daripada jang sudah2. Ti- 
dak hanja karena kedudukan 

Inggeris makin djelek terhadap 
daerah sterling, tetapi daerah 

| Sterling kini mempunjai neratja 
Lig .djompang” tidak hanja de 
ngan daerah dollar, tetapi dju 

ga dengan sontinen Eropa. dan 

dari kira-kira. 

takan, bahwa kica Binh kini te- 

“Penting Hart Ini: Serbuan Vietminh Atas Kota Hoa. ri 
Binh — Nusino Kongsi Pelajaran Indonesia — Te- 
kateki Si Bisu — Sudjojono Melihat RRT — Perse- 
tudjuan Indonesia Djepang — Harapan Russia 
Mengenai Korea — Lahirnja Putera Mahkota Mesir 

— DI. 

Tentara Vietminh 
Hoabinh 

n Tabir Meriam Penangkis” Vietminh 
125 Gagalkan Serangan2 Pesawat 
| | Udara Perantjis 

GEBANG PESAWAT pemburu Perantjis melapor- 
kan, bahwa tembakan? meriam penangkis serangan uda- 

ra Vietnam Ho Chi Minh achir? ini bertambah giat dan tem 
bakannja bertambah tepat, Mereka katakan bahwa serdadu? 
Vietnam Ho jg melajani meriam? tadi adalah ,,pembidik2 jg djita', Penerbang? tadi mengatakan bahwa untuk pertama 
kalinja selama 6 tahun peperangan di Indochina ini pesawat2 

tembakan? meriam penangkis, 
ketika mereka mentjoba mentjapai Hoa Binh untuk memberi 

Perantjis disana 

Bantuan pesawat2 dan 

Amerika 

dan Inggris? 

kapal2 

Sementara itu berita Reuter 

dari Paris menja.akan, bahwa 
menurut keterangan “djurubi- 
tjara kementerian - luai negeri 
Perantjis, Amerika" dan Inggris 
telah berdjanaji akan memberi 
ban uan pesawat2 terbang can 
kapas dgn setjepat2- 

ina, apabila per- 
eli itu.akan me- 

tjampur ta- 

IL “perang 

   
   

  

   

  

Indo-t 

1 - Ci 

juas Gleh karena 
ngan KRT. 

Menuru: AFP dlm konperensi 
persnja pada Rebo malam di 
Hanoi gjenseral Salan menjata- 
kan pula bahwa adalah suatu 
hal jg menarik perhatian utk. 
menaksir pengaruh da.i. para 
penasehat RRT dan mungkin 
djuga: penasehat2 Sovje " Jalam 
reorganisasi” tentara. Vietnam 
Ho Chi Minh: Menurut djende- 
ral Salan. tudjuan terpenting 
dari Serangan pasukan2 Ho 
Chi Minh terhadap Hoa Bimh 
tu ialah untuk membenarkan 
bantuan jg telah diberikan oleh 
RRT. Dikatakannja, bahwa sera 
ngan itu dapat dianggap sebagi 
penuahuluan dari offensif-pem- 
balasan. pasukan2 Ho Chi Minh 
di.Vietmimh Utara -. jg sudah 
banjak diumumkan .itu. 

(AFP-7P). 

  
KEBAKARAN KETIIL DIDA- 
LAM KERETA DJENAZAH 
DJEN, DE TASSIGNY, 

Kebakaran 'ketjil- telah tim- 
bul didalam mobil berlapis ba- 
Gia jang akan membawa djena- 
zah djenderal De “Lattre de 
Tassigny 'kepemakaman  ke- 
Inarganja di Mouilleron en Pa- 
res pada hari Kemis. 

Api dapat dipadamkan  de- 
ngan segera, akan tetapi wpa- 
tjara pemakaman telah. ter- 
paksa diundurkan satu djam 
karenania. 

si semua 
dari djurusan Barat dan 

man tersebut, 

Seterusnja permbesar2 Ingge- 
ris pada malam Kemis mengu- 
mumkan bhw benar pihak Ing- 
geris telam menangkap djende 
ral major Mohammad Abdullah 
Raouf inspektur djenderal ke 
polis:an Mesir. Pembesar2 tadi 
menerangkan bahwa “jenderal 
major Raouf telah ditawan oleh 
pasukan Inggeris didekat Tel al 
Kabir pada harj Rebo pagi. 

Kepala staf djenderal Erski 
ne, ja'ni brigadir Robin Golds- 
smith, mengatakan bahwa se 
mua anggota polisi Mesir jang 
telah tertawan oleh 'pasukan2 
Inggeris akan ditahan sampai 
penjelidikan, jang seksama te- 
lah selesai. Goldsmith mengata 
kan bahwa pihak Inggeris telah 
mendapat laporan2 bahwa di al 
Hammada salah satu desa dari 
3 buah desa jang diperiksa oleh 
tentara Inggeris pada Rebo pa 
gn. telah didirikan suatu tempat 
Iktihan gerilja Mesir dan bah   

ht: 

  

ai LANANG Na R RE RTS 

daerah2 non-sterling sebagai 
kesatuan. Tampaknja masaalah 
itu kimi sudah mentjapai titik, 

jang membutuhkan  sungguh2 
mempeladjari kembali seluruh 
dasar2 strukturil, jang merupa 
kan dasar bagi ,,daerah ster- 
ling”, Demikian ,/Times”. 

    

  

Pravda | 
Tuduh: 

Amerika (Akan Ada- 
kan Intervensi Bersen- 
“ djata Di Vietnam 

ARIAN PRAVDA dim. ka 
rangarnja mengenai ken 

perensi di Singapura bulan Sep 
tember 1951, menjatakan, bah 
wa Amerika Serikat telah men 
djandjikan kepada panglima 
tertinggi Perantjis bak  hanja 
akan memberikan banjak alat? 
sendiata, tapi djuga memberi 
djaminan kepadanja bahwa pa 
da saat jg tepat Amerika akan 
mengulangi lagi pengalaman? 
nja di Korea, dengan lain, per- 
kataan akan adakan intervensi 
bersendjata di Vietnam. 

Marinin penulis karangan 
tsb, selandjutnja katakan, bhw 
di musim Rontok jl Washing- 
ton telah merundingkan dgn 
djenderal Perantj's itu tentang 

kemungkinan untuk memper- 
erat hubungannja dengan Chi t 
ang Kai Shek untuk memakai - 
pasukan? nasionalis Tiongkok, 
di Asia  Tengara. Dinjatakan 
nja djuga angkatan laut 'ke-1 
Amerika memindahkan pasti- 
kan2 Kuomintang dari Taiwan 
ke Thailand, Birma, - Vietnam 
dan pula bahwa orang2 Ame 
rika seperti Collins dian Bullit 
serta peghasut2 perang lan- 

nja atjap kali mengadakan per 
djalannja ke Taiwan. Kemudi 
an gituduhnja pers Inggris Pe 
rantjis dan Amerika jang me 
njembunjikan tudjuan sebenar 

nja dari gerakan subversif itu 

jalah - mempergiat persiapan2 
blok Amerika, Perantjis gan 
Inggris untuk mengadakan 
avontuur militer baru di As'a 
Tenggara. 
Sementara itu Kementer'an luar 

negerj . Tiongkok - Nasionalis” hari $ 
Rebo membantah berita-berita jang, 
mengatakan, bahwa pasukan.pasu- 
kan “Nasionalis 'jang di interdir 
Peranti's disebuah pulau dekat pau 
tai selatan Indo China, akan ikut 
tentara Vietnam Bao Dai menghan 
tam ' kaum Komunis. Seorang pem 
besar tinggi di Taipeh menerang 
kan kepada wartawan U.P.. bahwa 
setahunja “tidak tertjapai perse 
tudjuan dalam  runiinzan  Tiohg 
kok - Nasionalis . Perantj's  menge 
Naj pasukan2 Kuomintang js 
Ojumlah 30.000 orang itu. 

Sebagai diketahui, pasukan? Kuo 
mintang tsb te'ah. dijnrernir Fei 

kan dri ke Indo China ketika Kup 
mintang tidak 'berkuasa lagi didara 
tan Tiongkok. 5 

SOAL TUNISIA AKAN DIADJUKAN 
KE DEWAN KEAMANAN. & 

Delegasi dari pemerintah Tunisia 
di Paris malam Selasa telah menps 
luatkan statement kepada pers. da 
lam mana djumusekan niat peme 
Yintah Tunisia buat adjukan soal 
Tun'sia kepada Dewan ” Keamanan. 
Dalam statement tadi dikatakan: 
Kami datane kesini utk menjerah 
Kan kepada Dewan Keamanan seng 
keta Tunis'a—Perantiis ig tak dapat 
Giselesaikan dgn rundingan selama 
na baik di Tunis mgupun di 

Paris”. :   
Timur dgn di 

mobil2 lapis badja. Dalam gerakan ini 
nakan 100 orang serdadu tentara, pajung, demikian pengumu- 

Front Suez Sunji 
Gerilja2 Mesir Adakan ,, Truce" Selama 

5 Hari Utk Menghormat Kelahiran 
Putera Mahkota Mesir 

Inggris Telah Kerahkan Kekuatan Besar di 
Tell El Kebir. . 

yan KOMUNIKE .pandjang lebar tentang pendudukan 
desa al Hammada dan desa Tel el 

Inggris, Kementerian dlm negeri Mesir 
gerakan tsb. pihak Inggeris tih. menggunakan tank2, 60 buah 
pesawat terbang dan 100 buah: mortir. Menurut 
tadi maka pihak Inggeris mulai menembaki Tel el Kebir pada 
malam Rebo sampai djam 3 Rebo pagi. Kemudian djam J1 
siang pesawat2 terbang Inggeris memberi peringatan dgu. 
menggunakan bahasa Arab supa ja penduduk desa2 

Pasukan? Inggeris kem 

Kebir oleh pasukan? 
mengatakan bahwa aim 

pengumuman 

tsb Mmengun 
udian memasuki desa2 

ulu' oleh tank, dan 
Inggeris djuga menggu- 

wa sendjata jang terkumpul da 
lam pcs polisi Mesir kabartija 
telah disediakan untuk “keper 
luan gerilja. 
| Dari Kairo seterusnja menga 
barkan, bahwa kegiatan pasu- 
kan2 gerilja Mesir padi hari 
Kemis berkurang setelah pu- 
tjuk pimpinan barisan istimewa 
rakjat Mesir mengumumkan, 
bahwa mereka akan mengada- 
kan , sematjam spenghentian 
tembak-menembak” selama 3 
hari untuk menghormati lah'r- 
nja putera dan putera mahkote 
Radja Farouk. (Mengenai ke- 
hiran putera maxkobta Mesir ini 
harap Ehat paging Ir Mein "ig : 

Djurubitjara Inggris di Cairo 
hanja melaporkan 4 insiden ke 
tjil pada malam Kemis dan pa- 
da Kelis pagi. Dua buah bomi 
telah dilemparkan didaerah Ts- 
mailia, akan tetapi tidak me- 
ngakibatkan sesuatu kerusa: 
kan Disamping itu terdjadi pu- 
la sedikit tembak-menembak di 
lekat gedung pertemuan Opsir2 
Inggris di Ismailia Sedangkan 
kawat telpon disepandjang dja- 
lan Tel el Kebir di putuskan, 
P'hak barisan istimewa Mesir 
dalam pada itu mem peringat- 
kan, bahwa djika pasukan? 
Inggris tidak meninggalkan de 
sa Kafr Abluh, maka pasukan? 
ger'lja Mesir akan berdjuang 
dengan segala alat dan tjara   jang mereka miliki (Antara) 

  

ber. 

this setelah darr “Pionekok “area sr 

 



   
   

   

  

      

   

    

   

Pe mo Tart: 
PI keadaan ini masih tem 

NN oleh kabut rahasia. 

1 ang Tunggu dulu. 

& ada perkembangan2 
semen'ara .menung- 

gU2-itu orang sama membuat 
ta “menjusun theorienja ma- 

Aha me mengenai masalah jang | 

  

  $ ementara. orang ada jang 

SUARA 
MERDEKA 
  

$ redaksi 

| R Subandrio duta Indonesia & 
London, untuk menemui sdr” 

Kel dio 

“DR SUBANDRIO MAMPIR 
| DI »SUARA-MERDEKA”, 

Tadi pagi telah mampir di- 
»Suara Merdeka”, dr 

Hetami kawannja beladjar dulu 
|di Djakarta dan melihat- | 
lihat keadaan Suara Mer-' 
deka”. Sebagaimana dikabar- 
kan kemaren dr,  Suban- 

telah .tiba di Sema- 
rang dari Djawa Timur dan 

il menjimpang dengan rentjana- | 
eka-| nja semula, beliau telah mengi- | 

: at koper-koper 

    

    
    

   
   

   
   

    

    

   
    
   

    

   

    

   
   
    

    

    

    

   

| bandrio menerangkan, 
supajaj kemungkinan adakan perdjan- 

Tuan membeli 

h loket2nja 

nap semalam dikota ini, Siang 
ini beliau telah menudju ke 
Jogja untuk mengadakan kun- 
djungan orientasi biasa dan be 
suk siang akan kembali ke Se- 
marang untuk meneruskan per- 
djalannja ke Djakarta dengan 

j "|pesawat terbang sore harinja. 

Atas pertanjaan kita dr. Su- 
bahwa 

djian barter perdagangan de- 
ngan Rusia memang ada, se- 

| bab sedjak beberapa waktu me- 
mang Russia sudah mengirim- 
kan penindjau2nja (feelers) 
kepelbagai negara Asia untuk 

“Soal perdagangan. Tetapi ba- 

| don, beliau belum mengerti ke- 

man” ada” “demikian “dr. Su 

| Pidrio. 

| SENSUR SURAT OLEH PTT. 

Dari kepala P. IT. Smg dipe 2r- 
eh keterangan, bahwa di Smg. 
um' diadakan “sensur surat, 

terutama surat2 jg dikirimkan 

keluar Smg. Memang dikatakan 
benar ada “Gilakukan sensur, te- 

|tapi sensur tsb adalah d'akukan 
idibeberapa daerah jg keadaan- 
nja belum memuaskan, teruta- 
ima pula berhupung dgn peratu 

s1 ran-S:O.B: jg kini masih veria- 
ku. Ditegaskan bahwa di Smg 
belum dilakukan sensur. Selain 

“kdari itu diterangkan djuga, me- 
ingat banjak umum. mengun- 

ingi kantor pos untuk keper- 
ataupun lainnja, 

hn mengingat pula ketjilnja 

ngan Kantor pos tsb, maka 
waktu singkat 'ruangan 

ator pos akan diperbesar dan 
akan  diperbanjak, 

hingga - tidak begitu penuh se- 

ret untuk mengambil 'surat2 
atau lainnja.. 

Djuga untuk mengurangi ma 
. Kkelaar “pendjualan prangko2 

ldsbnja jg kanjak terdapat dimu 
ang | ka halaman Kantor pos, maka 

     
    

     
   

  

     

  

    
   
   
   
   

    
   
    
   
   
   

      

   

   

      

    

dara 34/36, 
Gg. Pinggir 24, Kr Wulan Ba- 

! sini 

kini telah banjak toko2 jg Gitun 
djuk guna pendjualan prang- 
ko2 dilnja lagi sementara ada 

rat 5 dan Lemak Gempal 40. Di 
umum dapat membeli 

Drangko dsbnja dg harga seper 
ti pendjualan dikantor pos Bi- 

Na harga prangko2  dsbnja di- 
djual oleh toko2 tsb lebih dari | 

i harga jg. d'tetapkan, 
“umum memberitahuhannja pa- 

harap 

da PAT: 

O (KEBAKARAN KETJIL. 

Kemaren sore sekira djam 5 
telah terbit kebakaran ketjil di 
Kp. Melaju disalah satu gu- 

: dang tembakau. Sebelum api bi- 

sa mendjalar luas tlh. dapat di- 

,Ipadamkan atas pertolongan pen | 
Balikan duduk dan pompa kebakaran da 

        

   

      

   

  

' 'sebesar 

AA 

dilri Kotapradja jg diberi tahu, 
segera datang memberikan ban   

  

tuan seperlunja. 

Isak dari orang2 jg berderet-de- 

u naat: dapat "ne bi 

h ,ikeontsanna menunggu sa- Juan t 

. baru, Dan 

(bab tuan Suhud adalah orang: 

Lain orang sd mer 
Ia adalah Robingan. 
ngakuan mBok 'K 
bahwa itu adalah: #hakhtar 

  

|Ikannja pengakuan Na : 
Ia orang jang sederhana, "tidak | 
bisa main “Komedie jag tidak2. 
Ia pasti bukan tuan Suhud,-se- 

terpeladiar. Tak mun tuan | 
Suhud akan berbuat jang aneh |: 
demikian, Andaj kata tuan Su- 
hud dulu dapat meloloskan diri 
dari tangkapan ,Merah” ia tak 
perlu mengembara terus mene- 

rus dihutan2, karena ia toh bo 
leh dikira2kan telah mengeta- 
hui bhw. Pem. sudah dapat me | 
numpes pemberontakan dulu. 
Andai kata ia takut akan pemw 
balasan kalau ia Kembali kema | 
sjaraka: ramai ja toh dapat: 
bergi kelain tempat. ke Han 
ja Ke Djakarta atau lain2? 

TjiriZnja Tn. Suhud. 

dapat: Ja pasti tuan Suhud: Se 

ti tai lalat dibelakang telinga, 
bekas luka dimata kaki dan-be- | 
us jang “memang tjotjok dgn. 
tanda2 tn. Suhud (Robingan: 
djuga- mempunjai tanda2- “jang: 
precies -senerii itu "menurut, | 
ibunja,)  Njonja Suhud se 
belum kedjadian ini sudah ber. 
kali2 bermimpi bahwa tn. Su- 
hud masih  hidup- dan 
akan kembal lagi Sekalipun 
tn. Suhud sesrang jang terpela- 
diar. tapi toh bukannja barang 
jg. mustahil bahwa ia bertapa 
membisu ? -Apalagi menurut 
adiknja, tn Suhud sedjak. dulu 
memang mempunjai dasar2 : Te 
mystisch. Sekalipun ada orang 
jang mengatakan, bahwa kete 
rangan Nj. Suhud agak berbau:   

il Tang2 apa 1g. akan didapatkan : 
shIndonesia dari Rusia belum ' 
tFada ketegasannja. Mengenai ke 

ar mungkingn pindahnja dari Lon | adalah orang terpeladjar “jang: 

-pos-mana beliau akan dipindah ' kanja bukan orang jang suka 
hanja kemungkinan pindah me-! berkata? jang tidak2. 

| : 

Suhud, didapat djawaban:  Ti- 

| PERHATIAN BAGI SEMUA 

wishful thinking. karena mung 
kin tjinta dan rindunja pada 
suaminja tapi “ keterangan | 

untuk disangsikan. Tuan Sujud | 

huch'ter dan melihat roman mu 

Kompromi. : 

merigenai soal ini 
Dim. pada itu atas pertanja 

an pihak polisi pada Kar 
tosentono apakah ia keberatan 
kalau anaknja diambil oleh Nj. 

dak ada keberatan suatu apa, 

baliknja Nj. Suhud siap sedia 
menerima kedatangan: kembali: 
in. Suhud( ?), sekalipun: andai 
kata kemudian terbukti bahwai 
xu bukanlah suaminja. Sebab: 

     

seitakan: | | dib 
bab 3 Ta 

ka an Boaan In- 
tpnesja, ani “ 5 rs para .pela jaran 

Sementara orang lagi berpen | ae 

bab selain tanda2 (tjiri2) seper! 

sen'imenteel dan agak bersifat | 

Begitulah matjam2 pendapat 

asal anaknja dirawat baik2: Se! 

  

         

  

        

      

   

    

   
   

   
   

   

  

   

   
   

  

   

  

     

  

    
    
   
    

     
   
     

  

   

  

   
   

  

    

  

   

   
   
     

     

    

  

    

    

   

  

    

    

   
      

   
   

  

   

    
   

    

     

   
       

         

   

   
     
      

      

   
Dinjatakannja $ seterusnja, ba 

hwa organ Ja ata 1 'meru- 
| Tb 

" peru- 
aa asing haris: dianggap 
sebagai organisasi-pengisi da- 
lam ichtiar n hi kebutu- 
han Indonesia akan pengang- 
kutan dilaut. Pekerdjaang or- 
ginisasi jang akan dibentuk 
itu, menurut Lolong, telah. di- 

      

Jajasan Penguasaan Pusat Ka- 
pal? (Pepuska) jang dalam 
tempo 1!/» tahun telah dapat 
menguasai 31 kapal, jang kini 

Idipindjamkan kepada perusa- 
haan? pelajaran ragjona) Indo- 

  

3 golongan. pelajaran 
Dalam alam pikirannja In- 

donesia dibagi-bagi dalam 7 ra 

yon, jang mendjadi lapangan 
pekerdjaan “pelajaran2 regio- 

nal. Organisasi pelajaran nu- 
ntara NUSINO ini nantinja 

an. menjinggahi pelabuhan2 

   
akan 
“pusat dari pelajaran regional. 
Dalam mengemukakan soal pe 
Jajaran ini Lolong membagi-ba 
gi pula djenis pelaiaran peme 
rintah dalam 3 golongan, jakni |. 
Angkatan “Laut guna pertaha " 
nan negara, pelajaran keperlu 
lan pemerintahan, dan pelajar 
an perdagangan. Angkatan-La 

jut. dan pelajaran keperluan 
pemer'ntah merupakan suatu | 
pos pengeluaran, sedangkan pe 
lajaran perdagangan mesti me 
rupakan pengisi kantong nega | 
ra guna membiajai 'pengeluar : 
an2 ibu. (Antara). 

adiknja. jalah tn Sujud sukar | 

ngan aa pihak jang koma 
kutan, masih terus berusaha 
urituk' memetjahkan masalah 

Semi 

: Nu ibinanuin ja. 

“Dan andai Kata orang tadi di 
kembalikan atau diserahkan pa | 
da Nj. Suhud tidakkah akan 
ada akibat2 jang tidak diingin- 
kan?“ Sebab kalau 'ia Kembali | 
pada Nj. Suhud berarti orang 
an diakui sebagai tuan. Suwj 

ana reaksi ' golo-| 
dea jang dulu mentjulik atau 
ambil bagian menfjulik ' tuan 
Suhud. kalau kini mereka meli 
hat tn Suhud' kembali kema- 

5 ramaj lagi? Tidakkah | 
Sehat mereka nanti akan ter!   dgn. demikian, ia merasa telah 

berbuat kebadjikan. 

Tetapi sekalipun kedua pihak ' 
sudah merdapat kata sepakat 
mengenai orang jang dipersoal 
Kan “ini, namun pihak jang ber: 
wadjib djuga untuk : kepenti- 

bongkar? - Betapapun  djuga, 
' Soal ini adalah soal jang aneh 
dan sulit. 
Siapa diantara para pemba- 

tja jang budiman jang - suka! 
turut. memikirkan memetjah- 
kan masaalah Na 

  

         

       

     

      

pelahpun" interirsulair jang mau 
dan jang akan diberi rama pe- 
atau 

Terbatas N 
“kep menjadi 

Pn ba n pelajaran ekon Ha Stan pel J onomi 

  

      
      
     

  

    
    
    

  

    »' pemerintah Salam ian $ 

gkatnja NUSINO akan 
-), dimana pemerintah 

satu?nja pemegang 

Gadai Parti- 
.kelir Solo 
Sanggup Membuka | 
Kembali Usaha2nja | | 
DAA PENGUSAHA pega- 

“- Gaian partikelir di Solo te 
lah menjatakar: kesanggupan | 
untuk membuka kembali pega- 
daian? mereka, asal peraturan? 

dewan pemerintah dacrah jang 
bersangku'nn dalam hal ini, ke 
pada Pia. Lebih lardjut ia me- 
Lerangkan bahwa rapat »Pani- 

tya Pegadaian” pada baru? ini 

telah meminta kepada pemerin 
tah supaja ,,Rijksblad” Sura 

karta tahun 1920 no. 5, 6 dan 

1 tentang pegadaian, diterdje- 
: kedalam bahasa Indo- 

nesia setjepat mungkin. 

Seperti diketahui, 
sat dibentuk oleh DP 

Panitya 

  

  £ TDS den an maksud menjelidi 
"kp kemungkinan? dibukanja 
pegadaian partikelir supaja de 
ngan demikian meradjalelanja 
pegadaian2 gelap dapat dite- 
kan. 

Panitya telah mengadakan 

3 kali hubungan dengan P3, S. 
(Persatuan Pegadaian Parti 
kelir Surakarta) jang diketuai 
ole tuan Hamongsudiro. 

Pihak P3.S madjukan. bebe 
Irapa usul2, antara lain seba ' 

gai berikut: 

1) Padjak gadai supaja ha- 
nja- merupakan lisensi sadja 
seperti dulu didaerah Mangku- 
negaran, menurut peratu- 
ran jang berlaku pegadaian2 
membajar padjak biasa seper 

ti perusahaan lainpnja. 
2) Izin pegadaian diberikan |” 

kepada pemegang gadai jang 
sudah ada (jang belum mem- 
'buka kembali pegadaiannja th, 
ada 90). 

3) Banjaknja beaja admini 
strasi tiap bulan: gadai sam- 
pai Rp. 25,— 64X sampai Rp. 
50— 5S, sampai Rp. 75— 

48, lebih dari Rp. 15— 34X. 
4) Pads saat d'bukanja kem- 

bali pegadaian, jang tidak mem 
punjai uang pokok sedikitnja 
Rp. 20-.000,— supaja diberi pin 
djaman dengan tanggungan 
barang2 gadaian. 

  

PERUSAHAAN2. 

Menurut angka2 jang ter- 
achir selama tahun. 1951 dida- 

tjatat 24 perusahaan interin- 
sulair, 7 middenstand-importeur | 
dan 35 benteng” ' importeui 
jang diakui oleh Djawatan Or- 
ganisasi Usaha Rakjat daerah. 
Mereka 
bantuan materieel dan: bimbi- 
ngan moreel dari pihak Peme- 
rintah itu, dimana perlu djuga | 
menerima bantuan keuanz 
berupa kredit.. Selama itu dari 
ratusan ' ribu 
mintaan kredit baru 
Rp. 72.000.— jang. diluluskan, 
sedangkan Rp. 895.000.— hing- 
ga kini masih dalam pertimba- 
ngan Dikabarkan, bahwa kre-| 
Aa itu disediakan oleh ,,Jaja- 
san  Pemusatan Djaminan: 
Kredit Rakjat” di Djakarta jg. 
untuk seluruh Djawa — dalam 
tahun jang ialu itu hanja me- 
njediakan Rp. 4.000. 000.. — 

   

  

KENDARAAN, . 

Pofist Lalu-Lintas di Semarang 
minta “dikabarkan, “bahwa nanti: Inah 
lam mulai djam 18,30 sampai djam 
19.15 djalan perempatan Bodjong— 
Dr. Djawa— Alun-atan sampai dja- 
lan perempatan - Bodjong—Duwet— 
Gendingan ditutup bagi semua ken 
daraan jang datang ' dari djurusan     timur ke barat, 

        

lam karesidenan Semarang ter- | 

| tor Urusan Perumahan 
itu selain mendapat 

|akan ditjarikan 
fihak KUPS maupun fihak CHTH 
|akan bekerdja bersama untuk men 
|tjarikan tempat lain guna perumahan 

"3 KOMPROMI CuTu.KuPs. 

Kemaren pagi djam 10 telah di- 
adakan pertemuan antara beberapa 
pengurus CHTH Semarang jang me' 
rupakan ,delegasi” “dan diperkuat 
pula oleh beberapa orang pengurus 
gedung? “perkumpulan Tionghoa di 
'kota ini dengan pembesar2 dari Kan 

Semarang, 
mengenai pembitjaraan2 didalam ra 
pat kilat Bea pada Rebo 
malam jl. 

Berbeda dengan pertemuan jang 
duluan, pertemuan kali ini ada me 

1 upiah - per muaskan dan kedua fihak telah men 
kat dapat kata sepakat. Setelah diterang 
kan duduknja urusan, achirnja dida 

| pat persetudjuan sbb.: 

Mengenai kamp  Kranggan-barat, 
jaitu gedung perkumpulan Fu Nu 

| Hui, fihaknja KUPS berdjandji akan 
mengosongkan. 2 menempati ge 
dung itu, jaitu 3 keluarga, pelahan2 

tempat lain. Baik 

3 keluarga itu. 

Gedung2 perkumpulan jang lain? 
tidak akan diganggu, Sekeantah “inti: 
sari dari “pembitjaraan dalam perte! 
muan kemaren 'pagi itu jang acbir2 
toh telah didapat. kompromi jang 
memuaskan, 

Pembitjaraan2 dalam pertemuan ke 
maren pagi itu berlangsung dalam 
Suasana persaudaraan, dimana kedua 
fihak malahan saling bersenda-gurau, 

v 

PADI EIGENHEIMER. 

Djenis padi jang terbaik, ialah 
padi Eigenheimer” jang sangat ba 

njak ditanam di Eropa tahun ini 
'akan didatangkan oleh Djwt. Perti 

nian Rakjat Djawa-Tengah dari luar 

"negeri. Dalam waktu singkat bibit 
padi tsb. sebanjak 10.000 kg ditung 
Ju kedatangannja, jg selandjutnja 
akan dibagikan kepada para petani 
seluruh Djawa Tengah. Bibit “jang 
"tahun jl. didatangkan, ternjata telal. 
'menghasilkan padi dgn memuaskan. 

Di Djawa-Tengah seluas 200.000 Ha 
sawah disediakan untuk ditanami 
padi »Bigenheimer" ini. 

BARANG TJOPETAN DIMASUK. 3 
KAN pos, Ag 

Beberapa waktu belakangan in 
orang2 ig ade dimuka loket pus 
Smg. untuk mengambil atau mema. 
sukkan surat2 dsb..nja, makin ba. 

pet. Adapun tukang tjopet tsb. me. 
lakuken perbuatannja demikian li- 
tiinnja, hingga olang2 ig berada di 
dalam ruangan kantor pos ataupur 
orang2 ig turut andre itu, tidak da. 
pat'mengetahui, Ada satu kedjadiar. 
ig dapat dikatakan belum. di-alam 
pada kantot2 pos didaerah laintifa, 
jaitu pada waktu belakangan ini ba. 
njak pula barang3 tiopetan Ig kira. 
nja kurang berarti” atau tidak me. 
nguntungkan bagi diri tukang tijo- 
pet, telah d'ksmbalikan dan di. 
masukkan olehnja dalam kotak? Dot 
atau bis2 surat. Sebagian besar 1g 
d kemba'ikan oleh mereka itu, ada.   lah surat2, seperti rijbewils, sur 
keterangan sdsb.-nfa, , | 

pegadaian jang lara dirobah, | 
Gemikian fuan Durjat, arggota | 

Disinjalir 

»Antara” Bandung Rebo pagi. 

gong mengalami s 
200 orang bersendjata, dari 4 

erlangsung hampir 114 djam. 

Setelah gerombolan mundur 
kearah utara maka ternjata se 
lain daripada 46 rumah jang 

terbakar itu ada djuga 8 ru- 
|| mah jang habis digarong. Dian 
tara 3 orang jang tiwas terda 
pat pula seorang wanita isteri | 
pegawai Penerangan, sedang 

(dari 4 orang jang "mendapat Iu 
| ka2 itu ada seorang tentara jg 
meridapat luka2. berat ' djuga. 

| Selandjutnja kabar itu menja 
| takan djuga, bahwa diantara 
Lode ombolari Ku “tampak 
orang berkulit putih dan ba- 

Injak anak2 jang melakukan 
pembakaran2. Menurut duga- 

|an, gerombolan jang berpakai 
an tjampuran jditu seragam 
dan preman, berasal dari Gu 
nung Guntur. 

Tanda ,,D.H.” 
Dikabarkan. djuga, bahwa di 

Tarogong giketemujkan  djuga 
sebuah tanda jang 'tadinja di 
(pakai oleh gerombolan tsb. Tan 
da itu merupakan “kroon jg 

dilingkari dengan tangkai pa 
dy” dan pakai initial DH. Sela 
ma terdjadi pertempuran rak: 
| jat Tarogong mentjari perlin 
| dungan masing2 dan banjak jg 
tidak bisa keluar dari rumah 
nja karena serangan serba men 

dadak itu. Sebagai diketahui 
Tarogong itu telaknja 4 km di 
sebelah barat Garut. 

Kembali lagi kedaerah 
Djawa Tengah. 

Dalam pada itu dikabarkan 
Gjugal bawa geombolan jg 
baru2 ini disinjalir telah ma 
suk didaerah kabupaten Tjia 
mis selatan dari daerah Ba- 
njumas, menurut berita2 selan 
djutnja sekarang sudah kemba 
li lagi setelah” terdjadi” tem- 
bak-menembak dengan pasiu- 
kan2 Tentara. Mereka menjebe- 
rangi lagi kali Tjitanduj dibe 
tulan bekas mereka menjebe- 
rang semula. Tentang tembak- 
menembak itu  d'kakizrkan, 

ngit dan dalam djarak jang ha 
nja beberapa puluh meter sa 
dja disepandjang kali Tjiseel. 
Menurut beri'a2 jang sampai 
di Bandung, hanja sebagian ke 
tj1 sadja diantara mereka jg 
bersepatu sedang pada petji 
nja terdapat djuga jang me- 
makai huruf? B.S:H. Kabarnja 
gerombolan itu didaerah Tjia 
mis selatan 'telah melakukan 

penggarongand (dan berusaha 
untuk mentjulik pegawai2 de 
sa. 

  

Bulutangkis segi-tiga. 

Di Purwokerto telah diada- 
kan pertandingan bulutangkis 
segi-tiga untuk merebut kedju 
aragn Djawa Tengah antara 
kota2 Solo, Tegal- dan Purwo- 
kerto dan 'kesudahannjanja se 

bagai berikut: Solo—Purwoker 

to 3—2, Purwokerto—Tegal 5 
—0, Tegal—Solo 1—4., Dengan 
kesudahan ini maka kota Solo 
jang ciwakili oleh perkumpu- 
an HCTNH telah keluar seba- 

"gi djuara.   Lie Tjiong Tie mewa- 

kili Ind?nesia. 

. Menjambung berita kita ten 
tang undangan kepada Indone 

nja dalam pertandingan ping- 
pong seluruh Indonesia jg akan 
diadakan dari tanggal 10 sam- 
pai 20 Pebruari jang akan da 
tang di Bombay, dapat dikabar 
kan lebih djauh, bahwa Indone 
sia telah menerima undangan 
itu. Mengingat temponja sudah 
mendesak, maka tidak akan di 
adakan pertandingan? seleksi 
dan susunan rombongan jang 

djuk pada pemain. 

Dari Surabaja, telah ditun- 
djuk dua orang pemain untuk 
ikut rombongan itu, jaitu Lie 

| Tjiong Tie, djugra Indonesia 
njak diganggu oleh pala tukang tio-f dan seorang pemain lain lagi. 

Merigenai seorang pemain jang 
lain ini masih agak sulit, sebab 
bermula jang ditundjuk 'adalah 
Koh Beng Hui, tetapi ternjata 
la bukan warga negara Indo- 

| nesia. Berhubung dengan “itu, 
telah d'usulkan Tjoa Kian Hok 
sebagai gantinja tapi hal ini 
belum didapat putusan. 

Apakah dari Indonesia dju- 
ga akan dik'rim rombongan pe 
main table tennis wanita, ma-   sih belum didapat kepastian, 

i ja Orang2 Kulit Putih Dalam 
Gerombalan Penjerang. 

I 16 | Rman mendjadi abu, 3 orang tiwas dan 4 orang 
ka2 akibat serbuan gerombolan: bersendjata atas ko- 

| ta Tarogong Selasa malam, 

bolan'itu' ditudjakan a.l. kepada, pos? tentara dan 
| tai pula dengan pembakaran? dan penggedoran? 

jat. Pihak tentara dar polisi mengadakan “perlawaran se- 
hingga dengan demikian terdjadilah tembak-menembak” jang 

bahwa terdjadinja dengan. Se-: 

Sia untuk mengirimkan wakil2- 

akan mewakili Indonesia nanti 
|akan dlakukan dengan menun 

demikian berita jang diterima 
Menurut berita tsb., dengan 

| serba mendadak Selasa malam kira2 pukul 22.30 kota Taro: 
1 'gerombolan jan png Penari atas kira? 

embakar? gerom- 3 
polisi diser- 
rumah? rak- 

djurusan, 

Westerling 
Mau Njlundup 
Tjari Bantean Dari 

Indo China 

ARIAN Belanda ,,Volks- 

kan, bahwa bekas kapten AKNIL 

njai rentjana untuk melakukan 
paksi militer di Indonksia”. Ini 
dilakukar: bersamaan lengan 
aksi politik di Nederland dgn 

bi ,De Nederlandse  Volks 
Unie” dan ,,Landelijke Organi 
satie van Oud-ilegale Strij- 
ders”. Sebagian dari renijara 
ini telah diumumkan oleh ketua 
NYu, Boelhouwer, dalam sua- 
tu konperensi pers NVU tidak 
akan turut dalam pemilihan 
parlemen jang akan atang, 
tetapi akan lakukan gerakan di 
luar parlemen 

Dalam pada itu ,,Haagsche 
Courant”? ig. 8/1 kabarkan, ba 
hwa Westerling, menurut per- 
hitungan halangan2 di Saigon, 
akan berusaha untuk dapat 
masuk di Indo-Ching, guna men 
tjari bantuan dalam gerakan 
menentang Republik Indonesia. 
Perantjis merasa tidak senang 
dengan sikap Indonesia “jang 
pro gerakan kemerdekaan Ma- 
rokko. (naga? 

TANAH LONGSOR. 

Baru2 ini dikampung  Tiibuluh, 
ketjamatan Sindangksrta (Tililn) 
telah. terdjadi tanah longsor seluas 
kira2. 176 are. Tanah longsor jang 
mengakibatkan runtuhnja 3 trumah, 
sehingga 3 keluarga. penchuni “ru 
mah.itk mendapat ketjelakaan. Ke 
tiga keluarga itu sekarang dirawat 
Cikampung Pasirnangka. “diketjama 
tar tsb. Tanah Tongsor itu mung 
kn disebabkan ol leh hudjan lebat. 
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Emas No, Be hn Unand 
Straitsdollar 0, Rp. 
Hongkongdollar ,..... Rp. 
Djakarta, 17 Djan djam 2 
Emas kwal. EOS Ot 

  

   
      

       
   

            

   

Gerng 18 Diah, Hita 18.00: 
Emas No. 1 

Emas Mp tuba A3 

  

Tambang minjak Suma- 
tera Utara dikembali- 

kan kepada BPM: F 
Menurut Mimbar Untim Ii 1g 

mendapat keterangan dari“ka- 
langan “jang boleh 'dipertjaja 
sangat besar kemungkinan- . 
tambangar ' minjak “ didaera. 

  

| Pangkalanprandarn day 
Ng dikembalikan kepada B:P. 

! MI. Digangana, ialah karena pe- 
merintah tidak punja tjukup mo 
dal untuk beli material2 dari      krart” tg. 9-1 jl. mengabar    

    
   Raymond Westerling menu 

menggunakan saluran organisa | wa 

luar negeri guna 'pembangunan 
kembali “pertambangan minjak 
itu dengan tenaga sendiri dan 
djuga karena tidak punja ahli2 
minjak. Sementara itu menurut 
keterangan ' jang diperoleh An- 
'tara Djakarta, dikalangan ' 'be- 
merintah jan pensang anna dja 

1 P kesedia- 
an mengembalikan konsesi tam- 
bang2 minjak Suatera Utara ke- 
pada B.P.M. sebagai pemegang 
konsesi jang lama, tetapi dika- 
takan pula bhw - “pengembalian 
itu tergantung kpd. kesediaan 
B.P.M. untuk menerima sjarat2 
jang akan dimadjukan oleh pe- 
merintah. 

Produksi perkebu- 

nan besar. 
Menurut angka2 Kantor Pu 

sat Statistik dalam bulan Ok- 
tober 1951 produksi perkebun- 
amberer  (onderneming) bek 
djumlah masing sebagai beri- 
kut: karet 20.423 ton, teh (ter 

masuk pembelian) 4.436 ton, 
kopi 325 ton, kulit kina 822 
ton, tjoklat, 30 ton” gula pasir 
42,024 ton, minjak kelapa sa- 
wit 12,590 ton, bidji kelapa sa 
wit 3.086 ton gan serat-talike 
ras 1.880 on. Dalam 10 bulan 
tahun 1951 telah tertjapai' pro 
duksi masing2 hasil bumi itu se 
bagai berikut: Karet 174.943 
tom. teh, 38.825 ton, kopi 11524 
kulit kina 7.697 ton, tioklat.725 
ton, gula pas'r 421022 ton mi 
njaik kelapa sawit 97.919 ton, 

  

  
Ibidji kelapa sawit 23735, ton 
dan serat tali keras 12. 383 ton 

Aneka! Dj jawa Tengah | 
  

DJOGJA. 

Rp. 900.000 utk. pe- 
milihan angg.2 DPR. 

Untuk keperluan pemilihan 
anggota2 DPR di kabupaten2 
dan Kota Besar Jogjakarta, pe- 
merintah pusat telah menjedia- 
kan uang sebanjak Rp 900.000. 
Lebih landjut “dari kantor pe- 
milihan daerah Jogjakarta ,,An 
tara” mendapat kabar, bahwa 
Kementerian " Dalam Negeri 
menghendaki supaja pemilihan 
anggota2 DPR kabupaten dan 
Kota Besar tsb dilakukan me- 
hurut undang2 no. 7 tahun '50, 
jaitu sebagaimana telah ididja- 
lankan dim pemilihan anggota2 
DPR daerah jg lalu. Pemilihan 
tsb akan dimulai bulan Maret 
jg akan datang, sedang persia- 
pan2 kini sudah dimulai. 

STII andjurkan supaja 
beli beras 

Serikat Tani Islam Indonesia 

rikan andjuran kepada pihak pe 

tangkan beras-dari Banjuwangi. 
Dalam hal ini dari pihak orga 
nisasi tani disana telah dinjata 
kan kesanggupannja utk mem 
berikan bantuan tentang pengi 
riman beras ke Jogja jang siap ' 
minggunja dapat dilakukan se 

daerah Jogjakarta telah membe | 

merintah daerah supaja menda |   banjak 30 ton. 

Sentral fonds sakit 

buruh di Jogja. 
Atas usaha 

Perb ewa 
Jogiakarta, kini 2 terbentuk 
Sentral Fonds Sakit Buruh “di 
ketuai' oleh" Sulio 'dari Pertjeta 
kan Mardi - Mu Ijo. Adapun 
maksud Badan” tersebut jalah 
berusaha meringankan kaum 
buruh dengan memberikan soko 
ngan kepada mereka 
derita sakit atau meninggal du 
nia. AM 

S0LO. 

  
&. gpi baru. 

Baru2 ini Pemerintah Kota 
Besar Surakarta telah menda- 
pat serombongan baru barisan 
pemadam api dari Pemerintah 
Propinsi Djawa Tengah. Sam- 
pai kini barisan pemadam api 
jang ada ialah milik Kesuna- 
han. 

AMBARAWA. 
Ambarawa kurang 

aman. 

Sedjumlah penduduk Tiong- 
( hoa di Ambarawa jang terga- 
bung dalam C.H.TH, setem- 
pat "hari Selasa telah mengi- 
rim sebuah resolusi kepada 'jg 
berwadjib disitu jang maksud: 
nja minta perhatian berhubung 
terganggunja keamanan atas 

eP .
 

“ 

  dsiwa dan harta benda mere- 

“ Penjuluh , 

jang men (priksa c oleh lain “Instansi. 

pang 
Barisan pemadam | 

  ka, 

SALATIGA, SET 

Tigatahun karena 

membegal. 
Pada hari Selasa tanggal 15: 

ini bulan Pengadilan Negeri di 
Salatiga telah memeriksa per- 
karanja M. umur 22 tahun ber 
rumah dj Bringin dan bekerdja 
sebagai guru P.B.H. Terdakwa 
adalah seorang dari tiga orang 
ig beberapa waktu jang lalu te 
lah menahan pick up dari cen- 
trale Djelok di djembatan Ka- 
ranglo dekat Bringin ketika 
pick up itu kira2 djam 12.30 
siano datang dari Salatiga. Sete 
lah penumpang? nja disuruh tu 
run jaitu dua orang pegawai 
Belanda jang bernama B. dan S 
dan ' diantjam dengan pis- 
tool kemudian orang2 (penum- 
pang) lalu diminta supaja me- 
njerahkan segala apa jg me- 
reka bawa, berupx arlodji ta- 
ngan vulpen dompet tjintjin 
dan lain lainja 

Kerugian mereka ditaksir kl 
Rp 2000. 

Ketika baru2 ini B. berada S1 
suatu tempat dengan “ d'awal 
oleh MB dengan tiba2ia ber- 
djumpai M, (terdakwa) jaitu 
salah seorang dari tiga kawan: 
jang menahan pick up tersebut 
Dengan sekutika itu M. Ialu 
ditangkap dan ketika diadakan 
penggeledahan dirumahnja ha- 
nja terdapat satu actertas “Ko : 
song Se ia , jg Sta 
sida “bukti. ang 
lah Notes par 
saksi2 kemudian RA 
mendjatuhKari  “huk 

  

tahun pendjara otong taha- 
'nan, Adapun 'pefkaranja kedua 
orang terdakwa lafmnja . NG. 
berpakaian seragam itu akan 

ne 

  

Rapat pa 
SOBSI. jabang Salatiga 

pada hari Minggu j.l telah me- 
ngadakan rapat tahunan  'ber- 
tempat di G.R.S/ Dalam rapat 
ini - Ketjuali: membentangk an 
tentang “pekerdjaan 
didjalankan dlm tahun Ya. dju 
ga menetapkan werk-program 
baru jg. ditudjukan kepada s'a 
bilisasi dan consolidasi SOBSI 

Lalu diadakan pilihan penzu- 
rus baru, Seb: gai £ formateur di 
tundjuk sdr.Soejoed, secreta- 
ris-umum, Pada tjabangSOBSI 
kini tergabung ' 18 organisasi 
ditempat 

Konperensi Dja: 
watan Sosial. 

Besok. tanggal 28 dan 29 Dja 
nuari j.a.d. Djawatan Sosial 
akan Ka en Binaan konperensi 
diawatan untuk seluruh Djawas 
Tengah, bertempat di Hotel Kas 
ITgmen "Salatiga, 
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  ka, Robert 

  
Lagi gambar P.M. Winston Churchill, jg sebagaimana 
diketahui sedang mengadakan pertemuan2 dgn Presiden 
Truman. Disini dapat dili hat Churchil' di Pentagon. Was- 
hington beramah-tamah dgn menteri pertahanan Ameri-   Lovett (kanan). 

sean T 
Ke ad 

JI 
menurut pendap 

geri Madjelis 
pada saat ini merupakan tiga 
yangan jang meliputi 
tua panitia perhubungan 
bahwa dengan 

bahwa ia menentang pend 
asal perdamaian sadja. 

8 go 

Menurut Richards Acheson 
dalam keterangannja itu me- 
ngemukakan sifat global dari 

pada krisis dunia dewasa ini. 
Dan menurut pendapat Ache- 
son, bahaja tidak hanja terda 
pat di Korea sadja, karena 
Korea cdalah hanja salah sa 
tu dari 3 “pusat urat sjaraf" 
tadi. Jang “2 lainnja menurut 
Acheson terletak gi Timur Te 

Irian 

  
  

  

« Untuk Membantu Bangsa2'Merdeka? 
Di "',Timur-Djauh' Melaksanakan 

. “Tjlta-Tjitanja | 
UTUAL SECURITY AGENCY (Kantor Keamanan Ber- 

M sama), singkatnja 
hwa Paul Porter jang 
ECA di E: akan dian 
Eropa dari MSA dengan 
ita Averell - Harriman 
peranan 

diganti : 
Fx 

Harriman mengatakan “dim 
statementnja itu, bahwa ECA 
dibentuk ugtuk membantu Ero 
pa Barat - memulihkan - ekono- 
minja dan bantukm ini bela- 
kangan diberikan djuga kepa- 
da Timur Djauh. MSA di Ero 
pa akan bekerdja dengan mak 
Sud mengadakan ekonomi jg 
sanggup mentjapai tudjuan per 
sendjataan kembali sekarang 
ini dari negara2 NATO (orga 

nisasi perdjandjian Atlantik 
Utara) dan bersamaan dengsn 
itu meletakkan dasar untuk 
tingka: hidup jang lebih ting- 
gi dan jang dapat “Klaksana- 
kan setelah persendjatacn kem 
bali selesai 

Tugas MSA di Timur 

Djauh. 
Di Timur Djauh MSA akan 

bekerdia membantu bangsa? 

jang merdeka melaksanakan 
tjita?nja, demikian Harriman. 
Dalam pada itu wakil direktur 
MSA Richard Bissell, telah me 
nerangkan kepada pers, bahwa 
pekerdjaan MSA di Timur 

Djauh ialah  kegiatan2 dalam 

lapang pertanian, kehutanan, 
penangkapan ikan, pengangku- 
tan dan kesehatan Program 
untuk Timur Dicuh ialah mem 
berikan bantuan teknik dan 
ekonomi kepada Birma, Indo 
China, INDONESIA, Muang 
Thai, Philipina dan Taiwan. 

Tak lama pula Bissell akan 
mengumumkan pengangkatan 
pembantu direktur buat bagian 

Timur Djauh. (Antara—UP) 
  

HUKUMAN KERDJA KERAS 
PADA KAUM KOLABORATOR 

Dewan perwakilan rakjat Me 
sir, pada hari Selasa telah me- 
aerima baik rentjala undang2 
pemerintah ig menetapkan hu- 
kuman2 hingga hukuman pen- 
djara dengan kerdja keras ser- 
ta denda sebesar L 
Mesir terhadap orang2 Mesir 
jg melakukan kolaborasi dgn. 
pasukan? Inggris di Mesir. 
Undang2 itu melarang beker- 

dja. sama dengap ..pasukan2 
asing bersendjata jg tidak mem 
punjai status sjah didalam ne- 
geri". Rentjana undang2 itu ki- 
ni dimadjukan kepada senat. 

  

Templer Men- 
dabik2.Dada 
Terroris Malaya . 
Akan Dibasmi 

ID'ENDERAL Sir Gerald 
Templer jang baru diang 

kat mendjadi Komisaris Tinggi 
Inggeris di Malava, hari Selasa" 
Jl, meneringkan bahwa Ingge 
ris sudah ambil putusan , utk. 
segera membasmi terror komu- 
nis di Malaya”, Djenderal tsb. 
kata ia memperoleh sokongan 
penuh dari Churchil dalam 

djabatannja jang baru ftu, 
Templer hari Selasa pagi ti 

ba di New York darj Ottawa, 
dimana ia telah adakan pembi 
tjaraan dengan Churchill dan 
menurut rentjana akan berto 
lak ke.London bersama Antho 
ny Eden. Para diplomat di 
New York mengatakan, bahwa 
pengangkatan Templer "dgn 
kekuasaan luas dan bertang- 
gung djawah penuh untuk ge- 
rakan militer terhadap pasu- 
kan2 gerilja di Malaya” ada 
lah hasilnja rundingan tingkat 
tinggi antara Inggris dan 
Amerika mengenai strategi di 
Asia Tenggara, « (Antara — 

UP). na 
| 

dekan bean 

  

gkat mendjadi direktur kantor 
. markas besar di Paris Dalam pada 
Girektur MSA, menerangkan bahwa 

MSA akan lebii besar dan luas dari pada ECA jang 

5000 pound! 

MSA, harj Selasa mengumumkan ba- 
pernah memangku djabatan kepala 

di 

Palar: 
Uatuk Mendamaikan 
$ Dang, Mendjadi 
ca83 Perantara 

ANITIA POLITIK Sidang 
" Umum PBB dalam sidang 

nja pada hari Selasa telah men 

pembitjara jang 
kan pendapatnja mengenai usul 
Sovjet jang terachir jani jang 
menghendaki pengiaksanaan Ia 

sendjata2 atom pada saat jang 
Sama, Dalam sidang ini utusan 
INDONESIA, LN Palar anta 
rs lain menjatakan, bahwa de- 
legasinja akan  melandjutkan 
politik ,memberi perantaraan 
dan mendamaikan” antara ce 
sara? besar, sampai mereka 
mentjapai kata sepakat, 

Dengan demikian kata Pa 
lar, delegasi Indonesia akan 
memberikan suara blanko me 
ngenai hal2 jang mendjadi po 
kok pertentangan antara nega 
ra2 besar tersebut. Palar selan 
djutnja menjambut dengan se- 
nang hati 2 konsesi jang d'be 
rikan oleh Sovjet dalam usul- 
nja jang terachir itu dengan 
menjstakan, bahwa konsesi2 
itu akan memperluas “dasar 

perundingan” antara negara2 
besar tcb. (Antara — AFP). 

  

S 

rang 

Sekarang dengan megah ber 
diri gedung2 modern ini dita 

nah jang tadinja dihantjurkan 
orang2 Djepang dan didjaman 
.Tjiang Kai Shek didiamkan sa 

dja. Diwaktu malam lampu2 
jang ber-ribu2 itu memestakan 
rasa hati kami, kalau kami hen 
dak makan melihat sebentar 
dari djendela2 besar hotel tadi. 
(Sajang saja tak bisa menun 
Gjukkan skets saja, jang saja 
buat pada waktu itu dari seba 
gian besar dari steleng Kanton 
ini disatu gambar). Orang2 da 
ri Hongkong kerkata bahwa 
untuk mendirikan steleng sebe 
Sar ini orang harus Sedia uang 
4.000.000.000 y. Uang jang ha. 
bis hanja 2.000.000,000 y. Per 

sediaan steleng ini mengambil 
tempo 3 bulan. Rantjangan di 
buat oleh grup2 peladjar, pro- 

|pesor2, kaum buruh dan peda 
gang2. Dengan demikian semua 
lapisan diberi kesempatan utk 

mengembangkan bakat2nja. 
Don terbukti hanja dengan per 
satyan beginilah mereka bisa 
membangun. & 

Tudjuan pameran 
Tudiuan dari steleng ini, jg 

dibuat menurut petundjuk dari 
cupernur Kwantung dan Mao 
so Tung. adalah : . 

1, suatu parade umum dari 
seluruh pembangunan akonorgi 
untuk memperbaiki seluruh 

“Tiongkok, sebab daerah Tiong 

  

Politik Indonesia Selalu 

dengarkan keterangan 9 orang 
mengemuka- 

rangan dan pengawasan atas ' 

| 

| 

  

ngah, dengan masa'alah Iran 
dan Mesir sebagai intinja Hn 
di Indo China dimana djuga 

terdapat suatu keadaan jang 
sangat membahajakan, Menu- 
rut Richards, Acheson telah me- 
ngatakan dalam keterangannja 

itu, bahwa kalay dalam tahun 
jang lalu keadaan dunia nam 
pak mendjadi makin baik da- 
lam waktu2 jang akan dstang 
ini keadaan dunia itu akan te- 
tap terantjam oleh bahaja jg 
tidak ketjil. 

Persekutuan2 ke- 

amanan. 

Menurut Richards, Acheson 
djuga mengemukakan kemadju 
an jang telah tertjapai dalam 
usaha melaksanakan persetu- 
djuan2 keamanan antara Ame 
rika Serikat dan negara? Ti- 
mur Djauh dan Pasifik, seperti 
Djepang Filipina Australia 
lan New Zealand. Menurut Ri 
chards, beberapa anggota dari 
panitia perhubungan luar nege 
ri Madjelis Rendah memberi- 
kan petundjuk2 akan menjetu- 
djui persetudjuan2 ini. Ache-   

  

—ACHESON— 

son “dalam keterangannja itu | 
| ja'ni organisasi jang menggan 
' tikan badan penjelenggara ban 

selandjutnja memberikan lapo- 
ran mengenai keadaan di EHro 
pa. diantaranja mengenai Ren- 
tjana Schuman, NATO dan ren 
tjana pengurangan persendjata 

MengenaiIRRTSe- 
lajang Pandang 

— Oleh: S. Sudjojono — 
(IT — Sambungan kemarin) 

TELENG produksi Tiongkok Selatan di Kanton ini kebe- 
tulan ada dibelakang hotel kami. Gedung? dari batu 

mereka berdirikan — 10 buah, Giantaranja 5 buah kira Lk. 
masing2 sebesar stasiun Djakarta 
Pius pohon2 dan restoran2nja orang 
kan ini semua dalam tempo 3 bulan. 

rupanja mulai ingat kem bali akan kebiasaannja membi 
kin tembok raksasa 2000 tahu a jth lalu. Teman2 saja, 
pergi ke Berlin (dipertengahan bulan Djuli 
Tiongkok, jang djuga menginep dihotel 

RO 

Kota sonder perron2nja. 
Tiongkok Bara menjiap- 
Rakjat Tiongkok seka 

jang 
1951) djalan 

ini, belum lihat apa?. 

xok, Selatan adalah daerah jg 
paling bagus. Kalau caerah2 
lain tidak bisa memproduksi 
sesuatu,. maka daerah ihi ter 
bukti bisa. Dengan steleng ini 
zakjat tahu bahwa embargo 
Amerika tidak berhasil sama 
sekali. , 

2. penjelidikan umum .ten 
tang ekonomi seluruh Ticng- 
kok - (dulu penjelidikan tak 
ada). 
s3. penerangan umum supa 

tentang kea- ia massa tahu . 
dari Caan jang sebenarnja 

Fiongkok Selatan dan dari dae ' 
cah Tiongkok lainnjas bahwa 
Tiongkok kaja (mereka mula? 
tak tahu tentang negeri sendi- 
ri, tapi sekarang tahu umpama- 
"ja, bahwa di Tiongkok Se'a- 
jan bisa tumbuh karet “ dan 
»roduksi gulanja 2 X lipat. pro 
tuksi Taiwan). 

Pertem puran Hoa Binh Pen ting Arti 
Indo-Tjina 

Ny an KOMAN- 
DO pesukan2 Perantjfs 

di Indo China menjatakan pa 

da hari Selasa, bahwa pertem 

puran2 untuk memperebutkan 
Hoa Binh sekarang ini adalah 

suatu pertempuran jang. pen- 
ting sekali dan jg akan mem- 
punjai pengaruh besar terha 

dap peperangan di Indo China. 
Dikatakan, bahwa pertempu- 

| 5 8 @' 

Dunia Dewasa Ini 
4 Menurut Acheson: Korea!':— 

Tjina — Timur-Tengah 
AMES RICHARDS anggota Demokrat dari South Carc- 
itua, padahari Selasa menerangkan kepada pers, bahwa 

at menteri luar negeri Dean Achesor 
memberikan keterangan dimuka Panitia Perhubungan Luar Ne 

Rendah, Korea, Indo China. dan Timur Tengah 

seluruh dunia dewasa ini. Sebagai ke- luar negeri itu Richard berpendapat, perrjataannja itu Acheson menurdjukkan 

  

Pusat Urat Sjaraf Ketegangan 
  

| | 
  

  

ketika 

spusat urat sjaraf” Cari kete- 

jang menghendaki perlamaian 

. Taipeh 
' Sumbar2 
Berilah Kami Sendja- 
"ta Dan Kami Serbu | 

RRT on... | 

AIWAN MEMPUNJAI 
600.000 orang anggota 

angkatan? darat, laut dan uda 
ra jang terlatih. Mereka ini 
membutuhkan sendjata dan per 
lengkapan untuk dapat menje- | 
rang daratan Tiongkok, demi- 

kian dikatakan oleh kepala pene 
rangan Taipeh, Shen Chang 

  
    

| njak penerbang dan djuru pem 

Hvan, hari Selasa jl Shen jang 
' #justru dalam perdjalanan. -ke 
Djermar, selandjutnja menjata 
kan, bahwa pasukan? Tiongkok 
Kuo Min Tang dalam waktu be- 
berapa bulan sanggup menjer - 

| bu ke daratan Tiongkok, asal- 
|kan mereka mempunjai sendja- 
ta. 

dia? Dengan tangkas ser ta   
“Kami mempunjai lebih ba- 

bom jang dilatih oleh Ingger's 
dan Amerika dari pada pesa- 
wat2 terbangnja: Kami mempu 
njai angkatan perang paling be 
Bar dari negara anti komunis 
jang mana pun di Asia Tengga 
ra. Dika diberikan sendjata, 
maka serangan terhadap dara- 
tan Tiongkok Sapat dimulai se 
karang djuga. Serangan2 ke- 
tjil dalam waktu 3 bulan dan 
penjerbuan setiara besar2an 
dalam waktu 6 bulan,” demiki 
an Shen Chang Huan (Antara 
—Reuter). 

mengundang angkatan 
bantu Inggeris mengawasi: 

kan 

Suez itu, 

Pertjobaan 
Tenaga Atoom: 
Utk Pertama Kalinja' 

Dilakukan Djuga - 

  

an jang baru2 ini diadjukan 
kepada -PBB. dit

 

Panmunjom 
Mengenai perundingan2 Pan '! 

munjom Acheson menjatakan,   bahwa pada saat ini tidak mung 
Kin orang dapat meramalkan 
hasi!2nja, karena, katanja. tia 
da seorangpun dapat mengeta- 
aui apa sekiranja jg akan diper 
buat oleh Rusia. Richards achir 
nja menerangkan, bahwa pe- 
mimpin badan keamgynan ber- 
sama, Averell Harriman akan 
memberikan keterangannja pu 

la dimuka panitya perhubung 
an luar negeri Madjelis Rendah. 
Keterangan itu terutama akan 
mengenai pekerdjaan organisa 

a
p
a
 

Hi 

Oleh Australia ae 

a HL ILMU pengetahuan 
A atom Australia untuk per 

tama kali telah melakukan per- 
tjobaan2 reaksi atom, demikian 
menurut siaran radio Australia 
pada malam Rebo, Dikatakan 
bahwa dim pertjobaan tadi sc- 
djumblah besar tenaga atom 
telah dapat dilepaskan Antara 
AFP), :     

' tanggal 1 Djanuari tahun ini. 
| (Antara — AFP). 

/ Diambil sebagai tjonto apa2 jg 

si baru jang dipimpinnja itu, Mesir Dijawab 
Mediasi S.Arab 

ENURUT KETERANGAN 
jang didapat ' hari Seiasa 

dari kalangan? resmi Mesir, pe 
merintah Mesir telah "mendja- 
wab usul untuk mendjadi pe 
rantara dari radja Ibn Saud 
dari Saudia Arabia Perdana 
menteri Mesir, Nahas Pasha, 
dalam djawaban itu menjata- 
kan penghargaan Mesir terha 
dap diadjukannja djasa2 baik 
Gati radja Ibn Saud untuk men 
djadi perantara dalam perseng: 
ketaan dewasa ini antara Mesir 
dan: TIS, - : 

Soal2 jang chas dari djawab- 
an itu tidak diumumkan, tetapi 
kalangan2 itu menjatakan, bah 
wa didalamnja dimuat satu ana 
fisa mengenai masalah seluruh- 
aja, sebagaimana jang dilihat 

'pleh Mesir, djuga suatu petun- 
'djuk politik jang harus diikuti 
untuk mentjapai suatu peratur 
an. Didapat kabar, bahwa pena- 
cikan kembali pasukan2 Inggris 
Cari daerah terusan Suez dan su 
atu plebisit di Sudan adalah sja 
sat2 jang diadjukan untuk sua- 
tu peraturan dengan djalan pe 
rantaraan. f 

Pembesar Barat di Paris me 
nolak memberikan komentar 
dan menjangkal mengetahui se 
suatu tentang kesediaan, jang 
diperlihatkan oleh negara2 ba- 
rat untuk suatu perobahan usul 
usul jang an diadjukan un 
tuk mengadakan komando per- 
tahanan Timur Tengah. (UP). 

tuan Marshall, H.C.A. sediak 

“ 

4. pertukaran hasil2 bumi 
bari daerah jang satu dengan 
daerah jang lain. Dulu hasil 

' bumi dieksport. 

5. industrialisasi dari selu- 
ruh Tiongkok dikemudian hari. 

telah ditjapai oleh Tiongkok 
Selatan untuk mentjapai tu- 
djuan2nja. (no. 1. kebutuhan2 
sitani sehari2 bisa dipenuni: 
handuk, patjul, pakaian, obat2 
pembrantas ama dil). 

Dalam steleng ini ditundjuk 
kan perniagaan dan aktiviteit: 
industri rakjat. Djuga pengu 
sran doliar Hongkong, jang 

menjebabkan stabilisasi dari 
harga barang2 selama tahun 
1951 ditundjukkan pada 
umum. Dulu tidak ada stabili 
sasi. Sekarang terbukti, djuga 
dalam statistik2 bahwa eksport 
lebih dari import. Dulu terba 
Tik (tahun 1929 import f£ 2.607. 
548.000, eksport £ 2.092.342 000 
tahun 1930 import 2.698.188, 
000 eksport f 1.843.288.000). 
Dulu orang mengimport beras 
10.000.000. pikol, sekarang bi 
sa njumbang beras pada India 
dan bisa hidup sonder beras 

luar negeri. Dulu 1 mow tanah 

  

  

  mengeluarkan 250 kati, seka- 
rang 1 mow mengeluarkan 450 

kati, Ditahun 1936 Kwom'ntang 
adalah tahun produksi jang 
paling madju. Djuga produksi | 
ini dilewati sudah dalam 2 ta | 
hun 'ni (umpama TT produk ' 
si bar'terij lampy senter). 

»YOTCE OF AMERICA” ENDAK 
DIPERLUAS KEKUASAANNJA? 

| « Kalangan ig mengetahui menjata kan pada hari Minggu, bahwa State     
Teorganisasi dari rentjana2  penera 
ngannja "utk luar negeri. ,,Voice of 
America” "ig dewasa. ini Tangsung 
dibawah State. Departement ' akan mendjadi suatu badan “jang ' akan 
mempunjai atonomi 'febih Tuas. Pa Ida ,Vo'ce of Ametcka”- kini heker   (Sambung Pag. 4). dja lebih dari 8.000 orang, 

rang disepandjang “Djl, Kolo 
nial ke VI” jang sangat strate 
gis itu selama ini senantiasa 
menguntungkan pihak Peran- 
tjis. Pasukan2 Ho Chi Minh de 
mikian djurubitjara itu, terus 
menerus memberikan tekanan 
jang kuat sekali terhadap Hoa 
Binh dan disepandjang "Djalan 
Kolon'al ke VI” itu, sedang- 
kan pasukan2 geriljanja terus- 
menerus mentjoba menjelun- 

dup .kedaerah2 pertahahan pe. 
rantjis dengan maksud untuk 
menjergap . pasukan2 Peran- 
tjis dari belakang, 

Menurut djurubitjara itu, be 
berapa, bataljon dari divisi? 
316 dan. 320 dari pasukan? Ho 
Chi Minh telah merembes ke- 

3 

  

Tidakkah pembatja ingin seperti Njs M. Cutter dari New 
Hampshire (USA) ini, jang merajakan hari ulang tahun- 
nja jang ke-80 agak lain dari orang2 jg sebaja dengan 

naik ,,slee” diatas saldju jang litjin. Entah apa ,,rahasia- 
aja” awet muda dan tetap tangkas ini. 

Lalulintas Suez 
Inggeris Minta” Bantuan Angk. Laut 

5m Negara Uik Mendjaminnja 
GAN jang mengetahui, 

Ta Idut dari lima negara untuk mem 
lalu lintas di daerah pon San, 

angan resmi, dinjatak an, bahwa semata? al itu bu- 

Bana resmi, tetapi Norwegia, Perantjis, Nederland, 

Swedia dan Amerika Serikat diminta bekerdja : 

membantu mempertahankan lalu lintas disepandjang daerah 
terusan Suez. Kementerian luar negeri hari Senin membenar- 

adanja undan kepada N orwegia,  sesu 

Amerika Serikat, Petantjis dan Nederlard, negeri ini dianggap 

sebagai negara jang banjak menggunakan 

Departement sedang  mempeladiari ' 

  

tjepat ia meluntjur dengan   
Inggeris telah 

sama untuk 

karena sesudahnja 

daerah terusan 
TS. 

Orang 
kan, bahwa negara2 lain dian 

Ijurkap untuk turut mengambil 

bagian, 'tetapi dalam pada itu 

libenarkap tentang adanja pen 

rapat Inggris. bahwa djaminar 
mengenai lalu lintas diterusan 
Buez adalah suatu soal jang ber 
tangkutan dgn segala negara2 
jang mempunjai kepentingan pe 
jajaran. Maksud undangan Ing- 
reris kepada Norwegia itu ada 
lah untuk menjelidiki kemung- 
kinan apakah negeri ini sang 
gup mengirim pegawai2 staf tek 
hik, seperti pansu2 pelabuhan 
(loodsen) sjahbandar2,  peme- 
rang2 buku.dan orang2 un'uk 
melakukan pengawasan atas su 
atu perhentian di pelabuhan2 
daerah terusan. Ini berhubung- 
an dengan keluarnja pegawai2 
bangsa Mesir. 

Reaksi negara jg 
diadjak 

Perantjis dan Amerika Serikat me 
njatakan dalam dasarnja setudju de 
ngan usul itu, tetapi tidak meitam 
bil keputusan samb'1 menanti perkem 
Kane persengketan Inggeris dan 

ir, 

  
Dalam kalangan2 Norwegia dinja 

takan, bahwa Norwegia tidak seng 
$i2 utk mengadakan kerdja sama ce 
ngan Inggris, suatu tanda, bahwa 
kepentingan Inggris dan Norwegia 
adalah serupa. 

Djurubitjara Nederlang hampir 
pertjaja. bahwa Nederlard  djuga 
akan bekerdja sama, karena terusan 
itu adalah adalah suatu keperri 
ngan vital untuk pelajaran 
xepara2 jg mempunjai kepentingan 
disebelah timur Suez. : Reaksi Swedia tidaklah pasti teta 

takan bahwa negeri ini akan me 
hgikuti djedjak Norwegia dan. Ne 
derland. 

  
  
daerah deita Sungai "Merah" 
Perembesan2 ini menurut djuru 
bitjara itu selalu menghadapi 
perlawanan pasukan2 Peran- 
tjis fang ditempatkan didae- 
rah-daerah dan pasukan2 ge- 
rak tjepat jang senantiasa da 

| tang menolong. Sementara itu 
AKP, mengabarkan dari Ha 

|noi, bahwa dalam suatu pe- 
njergapan jang dilakukan pa- 

pi kalangan2 jx mengetahui mera ' 

NT TN aa NM 
2 MAN al 3 1G: 

    
Ga PU AE 

   

       

  

Semendjak 1944 
- beriknja' Di Ind 

D ALAM PABERIK2 
' ver, antaranja tiga buah 
Surabaja, dimana bekerdja se 

dak lagi terdapat pemogokan? 
waktu drs. A.W.J, Caron dian 
pada perusahaan? di Indonesia. 
P.L-Areta Cekat sebelum kebe 
aa ia ditempatkan pada direk 
menerangkan tentang 
diatas, djuga dalam bu 

. Tx   

  
menolak membenar- ! 

|jalah suatu hubungan jg erat 

»Ketenteraman dalam perbu- 
ruhan pada perusahaan? kami 
bersandar pada tiga soal”, demi 
kian diterangkannja. ,, Pertama 

dengan serikat sekerdja jang 
berkepentingan, dalam mana se 
nantiasa diadakan  tindjauan2 
dlm. masalah2 dilapangan sosi 
al. Kedua, soal mengadakan tin 
dakan? dilapangan sosial jang 
dianggap sangat perlu bagi ka 
um buruh. Tindakan2 ini mera 
ta sampai pada urusan pemberi 
An pensiun dalam usia jg lan- 
djut dan djaminan2 dlm keada- 
an sakit untuk tiap2 kaum bu 
ruh. Dan achirnja usaha2 bagi 
an produktiviteit jg bekerdja se 
demikian rupa, sehingga pem 
bagian kerdja teratur setjara 
tertib dan menjebabkan tiap2j 
pekerdja mengetahui serta me 
ngerti kewadjibannja.”   Produktiviteit kerdja. 

Dengan tegas oleh drs. Ca- 
ron dinjatakan, bahwa dgn te- 
naga2 pekerdja Indonesia ada- 
lah mungkin untuk mentjapai 
hasil2 jang sama sekali tidak 
kalah dengan hasil produksi ne 
gara2 jang sudah lama di-indus- 
trialisasikan. Selandjutnja ia 
menundjukkan, bahwa djuga di 
paberik2 Unilever di Indonesia 
produktiviteit kerdja itu sama 
tingginja dengan di-lain2 bagi- 
an dunia. ,,Dalam “ hal ini saja 
ketjualikan soal pekerdjaan2 be 
rat, pekerdja Indonesia jang 
umumnja berbadan ramping di 
pandang dari sudut keadaan tu 
buh tidak mungkin melaksana- 
kan pekerdjaan berat jang sa- 
ma banjaknja dengan apa jang 
dapat dikerdjakn oleh rekannja 
bangsa Eropah jang tubuhnja 
lebih besar.” 

Prestasi melebihi 

ukuran internasional 
Akan tetapi dalam hal pe- 

kerdjaan ringan dan setengah 
berat pekerdja2 pada Unilever 
di Indonesia telah - mentjapai 
tingkatan “internasional “atau 
pun bahkan telah melampau:- | 
nja. Suatu premi. (hadiah) ke- | 
radjinan jang Giberikan untuk | 
hasil bekerdja jang melamptui 
Engzatan biasa, rupanja me- 

rupakan suatu faktor jang 
memberi do cngan. Perbandi- 

ngan angka2 mengenai djum- 
lah diam bekerdia dari setiap 
pekerdja untuk hasil produksi 

  
  

Miss Samia Gamal se- 
orang penari Mesir jang 
seperti diketahui baru2 
ini kawin dgn seorang 
pemuda USA, Sheppard 
Abdollah King. Utk. men 
dapatkan Samia, Shep-   

  
njaBag 

'lonial VI", Dikatakan bahwa 
| dalam pertempuran 
| ! 

| 

parg telah bersedia me- 
meluk agama Islam. Tam 
pak penganten baru itu 
dalam salah satu restau- 
rant di Broadway.   

i     
s   

  

- 

i Perang 
da hari Senin jl. pasukan? Pe 
rantjis telah berhasil menewas 
kan 40 orang anggota pasu- 
kan2 Ho Chi Minh jang berge 
rak clisepandjang ”Djalan Ko 

| 

ini pihak 
Perantjis berhasil merampas se 
djumlah besar alat2 sendjata 

olomaitis dan sendjata2 ringan, 
(Antara — AFP),   

   

4 , 
Pe Pe 

LA 1 LA ANK N 
CA KPA NE ERA KKANNY, SEA 

SISA 

,Dalam' Paberik-Pa- 3 

Ada Pemogokan 
Prestasi Buruh Indonesia Dlm. Pekerdjaan Ringan 

Melebihi Ukuran Internasional. : 

perusahaan-raksasa (concern) Unile- 

segala sesuatu jang memungkinkar hal 
lan? dimana terdapat kegelisahan? umum dalam perusahaan? di Indonesia, 

|sementara sadja Ia menjebut 

|£an lelaki jg 100 tahun jg akan 

tang pilem terbesar “dalam za: 
man ini. Charles Chaplip seba 

perti sekarang ini. 

wan romantik jang besar, Cars 
les Laughton sebagai pemain 
tjorak watak jang terutama 
dan Laurel dan Hardy sebagai 
upaaa djenaka jang terkemu- 

A. 

|wa para pekerdja sekarang 

perang. 

dalam keadaan 
alat2 mesin jang boleh dikata 
sama dengan apa jang dimiliki 
sebelum perang djadi dengan 
tiada ' membawa 
penting dalam “perlengkapan 
alat2 mesin?” 

chanisasi tsb kini sudah ada ren 
tjana2 ians djauh. Berhubung 
dengan permintaan2 para “kon " 
pumen akan hasil2 produksi ki 
ta, permintaan2 mana terutama 
sesudah perang ini sangat sing 
katnja, maka dalam tahun,'59 
telah diputuskan untuk melak 
sanakan suatu rentjara moder 
aisasi setjara besar2an jg alm 
selesai pada achir tahun ini. Ba 

lega dan sabun, maupun pabe- 
tik2 untuk obat-gigi dan lain? 
sematjam itu akan diperlengka 
bi dengan mesin2 jang palin 
modern”, Untuk melajani 
sin2 tsb. diperlukan tenaga2 j 
terdidik. Dan untuk itu telah 
diselenggarakan kursus? latih- 
an dan pendidikan diperusaha- 
an2 kami, jang berada dibawah 
pimpinan pembantu? dari luar 
negeri pada perusahaan raksa- 

pendidikan tsb., 
Ldjar2” jang terbaik akan diki- 
rim keperusahaan2 di Eropah 
untuk memperoleh pengetahuan 
tentang tjara2 bekerdja jang di 
praktekkan disang 
"vai2 staf sekarang ada kurang 
lebih 254 jag 
bangsa Indonesif dan djumlih 
Ini senantiasa masih diperluas, 
demikian keterangan Drs. 
ron. 

ada di Indonesia mendjabat pu 
ta wakil ketua dari , Industric- 
te Bond” menjatakan 
nja, bahwa industia 
geri ini terhadap 
rintah Indonesia berhasrat 
tuk memberi dorongan, 
dua tahun belakangan ini tidak 
menundjukkan kemadju 
lebih pesat. 

— Sebuah kapal minjak Pana 
ma dan Sebuah kapal api 
rantjis, pada hari Senin pagi 
telah terkandas di Goodwin 

   

  

              
    

Unilever 
     

  

   

    

      

   
    

   

   
     

    

  

   

    

  

   

   
   

    

  

    

    

    

   

    

      

   
   

    

onesia Tak Lagi 

di Djakarta dan sebuah lagi di 
djumlah 3500 kaum buruh, ti- 
sedjak tahun 1946, pada 

gkat mendjadi direktur umum 
Dalam suatu pertjakapan, dgn 
rangkatannja ke Eropah dima- 
si perusahaan? di Djerman, ia & 

Is 

    

Bintang? Film 
.Jg Terbaik 

EKURANG2NJA sesrang 
psyeho-analist (ahli iimu 

djiwa), jaitvu Masen Rose, jang 
berpendapat bahwa kenamaan 
diatas lajar putih bukan hanya 

nama? dari  sedikitnja lima 
orang bintang2 pilem wanita 

datang masih berkenamaan, Ro 
Se menetapkan piliharnja sesu- 
dah mengadakan pemungutan 
suara antara anggora? periums 
pulan atletik di Hol'ywood jayg 
berdjalan sangat seruhnja, ma- 
ka ditetapkan 10 orang jang 
berikut. 

Greta Garbe sebagai idam?an 
dari setiap lelaki jang memerlu 
kan djiwa jang ramah tamah | 
dan lemah lembut. Jane Russel 
Sebagai wanita jang paling 
tjantik. Bette Davis sebagai 
bintang pilem jang paling baik 
dalam zamannja, Barbara Stan 
wyck sebagai wanita jang pa- 
ling modern dalam tahun 1952 

Jane Wymann untuk permai- 
nan jang terbaik dan mewu- 
djudkan idam2an seseorang Je- 
laki dalam tahun 1952. 

Layrence Olivier sebagai bia 

£gi pelukis keadaan rakjat dje "'' 
lata dalam dunia jang ruwet S9. 

Clark Gable sebagai pahla- 

  

jang sebanjak 1000 kg. dalam 
tahun 1941 dan pada achir tdm 
hun 1951 menundjukRan, bah- 

mentjatat kasil jang 100749 lem 
bih  banjak daripada sebehim, 

PAR SG 

telan dityapai 
perlengkapan 

Dan hal ini 

perinasan?2 

' Dalam pada itu mengenai me 

k paberik2 minjak kelapa, men 

me- 

a ini. Untuk merjempurnakan 
maka “pela- 

'« Dari pefa- 

te i dari 

Drs. Caron jang sewaktu ber 

enjesalan 
Sasi -dine 

mana peme- 
un 

dalam 

an jang 

  

Pe



  

« 9 & 

3 a “ KF aa - 5 4 Kapan - - Loan az ( (mariznari bersepeda pulang Barangkali makanan- | (Apa jang mesti ku- pergike kantor... ruksak ba- nja dikantor kurang buat? Suamiku kalau | aan tjukup. Tjoba, taruk | Imakan engganz?an: | 
Palmboom dirotinja: | ia selalu mengeluh 
pertjajalah, kalau naf- | || badannja lemas 

':Isy makannja akan | 1 
melebih-lebihi. 

  

' AN Te ON : 1 7 sore di K atihan 8 Kr. tengah 
erhubung dengan ditolaknja usul | tempo hari pernah menghadap Wali 3 Hakang Biosgoop Royal) Semarang. ond Semarang untuk mek clegasi” itu d dgn Be ana bek ANE Ya Saja 

: instansi pemerintah di Se-| Hok, tn. Oei Tjong An -da $ Bea BAN SL NN rang ini, maka gintuk membitjara | Oe SEN : Ne en Inn ea ena 
pesar Pamong Pradja jang ingin lebih djauh "soal permintaan | Le NN : - 

kjatnja Madju 
goodwill dari Walikota Hadisubeno | 

r: giat -membangun, andjurilah | 

t memberikan dua gedung  perjm n 

desa serta penduduknja berlang- | 

    

    “Ikumpulan Tionghoa dikota ini, maka | bu' 
malam CHTH kembali panggil 
Kok-shia-thoan, J Ajal debatedimadjukan jg pada|  Sekianlah: um orang berkeberatan untuk itu, jang dim 

menjerahkan gedung perkumpulan, | telah ditutup Oleh tuan Ong Sien Oen dari fihak | da :  Hotelbond diterangkan, bahwa “fihak | akan nnja Kantor Urusan Perumahan tidak | Sem: sad Men aan segala usul-usul, jg 
Gimaukan jaitu goodwill, apakah go longan Tionghoa bisa Bak 
atau tidak. Menurut anggapan tuan 
Nah 2ah karena gedung Fu Nu 

# ui di Kranggan itu toh kini sudah f s1 ditempati pegawai Pemerintah, maka 
(baiklah gedung itu sadja dikorban- 
ikan, sedang jang satu lagi bisa di- ! 
usahakan lain gedung, umpama djika fihak Oei Tiong Ham Concern suka 

: mengorbankan sebuah  gedungnja, | : Lea BA peran Hotelbond 
Sian unajuk goodwill dgn memberi tes kan reductie speciaal, Pang dari' 25 : : ka- sampai 75 pCt. dan bila perlu tuan ! bebera-, Oen sendiri bersedia korbankan 10 : a | kamar dari hotelnja untuk keperluan 

: ai api usul itu menjesal telah ' 16:000 penonton telih berlang- 5 ai ak. Sk ea en an , 
Tea | san SS, (Belgi) lawan Hein Ten 

@ikalangan Ang an CHTH dalam udjian hoff (Djerman) untuk merebut ! 
“dapat keterangan, bahwa sebe-| Nu Ktu mn kn " s ka ita ata Kap Sia 
da keterangan, bahwa € a eras, kenapa djus- | Pertandingan itu i lang- jum pengan katannja itu “ tru gedung perkumpulan itu jg ha- | sung 15 Pa San Nan Komandan Suatu Sub-| rus dikorbankan, sedang Fu Nu Hui 3 a : y S cha: ar eni 2 peng- ag satu2-nja eka TAN Hanya Me na hantjur kapal-se im). | Yionghoa di Semarang, kenapa tidak Di ulah RI AN An KR “ kambil Jain gedung. : j aa Pane Angga, : PEN EL DIBUNUH OLEH Tuan Oei tNg Sala presiden di- Pemain Swedia nomer satu, 5 

GP #EROMBOLAN Aa Sing aa rektur dari Oei Tiong Ham Concern | Lennar Bergelin telah berhasil | a 
5 Dari Bindjei dipefoleh kabar jang hadlir djuga dalam rapat kema | mendjadi djuara dari pertan- 2 bahwa baru2 ini seorang peng- | ren itu, menerangkan, bagaimana | dingan Kedjuaraan seluruh Ine! - hulu kampung Langkat Sei | OTHC dapat mengorbankan sebuah | dia, mengalahkan pemain pxa | Bingei bersama seorang anak- | gedung, sedang untuk para pegawai | djar muda Djeparg Miyagi de nja telah ditembak mati oleh | nja sendiri sadja masih belum bisa | ngan angka 4-6, 6-4, 6-2, 4-6, | grombolan bersendjata “jang memberikan tempat tinggal. 6-4 dalam finale kemarin, demi : . rdiri dari kira2 10 orang Se| Tuan The Sik Tjing dari Union | kian UP mengabarkan dari Ma 3 Anak barang? mas dan pa- Tgn pentas 7 daku piki |dras, Dalam pertandingan tsb, kaian Rp 5000 digondol oleh | “annja pengurus M jg olehnja / puKulan2 serves jg keras dari iat 1 i jan: "2 n 2 pendlaha2 tadi 7 | dangan ii bapa adi Kak | Borgin memberi banyak kel. tertutup, diatas Ambiop stand Jah torang -PEmamaran 
PA 3 - a itu hanja anak2-nja, dus untungan baginja, sedang puku atau kepada Panitya untuk : Ni sama £ 2 
- Ja AJ ACUB MINTA Pak apa: Ming harus kasih denga lan? voley dan smashes jang lihan Tan kantor Ya 4 ena De tenaan an Nat 

AHI 22 Ma 1 Ketoa CETEEI an Oa en Mi sel Me Pa Ne dan dapat dimulai pada tanggal pengumuman iklan ini. br ra Dmna japh Pena aa Kotapra- | nale jg memuaskan para pe . Penawaran harga harus partij demi partij, harga sekilonja 
h TT Bana Pa sesun brdap” anjata | 32 aa nja sen ah berichtiar untuk | nonton: itu, . dan harus sudah Giterima oleh Panitya tsb. (baik pada 

Ba Sen pa ain memetjahkan kesulitan soal peruma- alamat di Surabaia maupun di Djakarta) selambat-lam- 
app ae ? Lan pan Pa 

batnja tanggal 7 Pebruari 1952 djam 12. : perkaranja. Sebagaimana 

han itu, dan sudah berusaha djuga 
mendirikan rumah2 baru, tetapi be- 

2 , ga Baen ngan selesai dan ya Bag i . Gea Na PE £ su Setan aan terletak etahul dilan ne -| rampungnja ruma aru dari Kot 2 ni " antor sa anitya . di Dj . tolap mewajatubi hukuman | pradja itu, “telah diminta bMaAA : Mn an PB 2 2 an ( goodwill dari fihak Tionghoa: Ang- UP. dar i Toronto ka barkan, Surabaia, 17 Djanuari 1952 — lijk" dengan waktu pertjobaan bahwa 2 orang pemain bulu- PANITYA UNTUK MENJELESAIKAN URUSAN | selama 1 tahun terhadap Jahja Ban 5 Dua PEMULIHAN HAK: : karena ia dipersalahkan Minggu jbl telah memperoleh F Kantor Djalan Sambongan No. 39—41 SURABAIA. 

a aman tenteram, $ 
pala dan pegawai 

anjebar- Semangat” 
lah jang mudah dimengerti. Langganan 3 bulan Rp. 12.— | 

Ula mat: BUBUTAN 87 — SURABAJA. 
Waka 4 

  

  Pak! Mulai sekarang kukasih bekal roti dengan Aduh Bu, alangkah njamannja djika sekarang aku | IPalmboom untuk dikantor. Kata Marni, bukan ! bersepeda. Rasa Palmboom demikian enaknja main enaknja: lagi pula badan # hingga nafsu makanku dan kekua- era: — tambah kuat... 
F 

.. Sampai disini beraghir babak 
dua dari match” CHTH 
KUPS dengan standnja masih seri 7 $ 

nanti achirnja pertandingan. PA PE AN 5 1. 

INYOEB Pendjualan borongan karet 

Pertandingan tindju pada 
Saptu malam jang lalu dengan 

. dapat perhatian record jaitu 

              
Oleh Panitya untuk menjelesaikan urusan pemulihan hak, 

kantor Surabaia, pada sedikit hari lagi akan didjual beberapa 
partij karet, k.l. 1310 bal Sheet dan Crepe, berasal dari kapal 
jang tenggelam didekat Buleleng. 

I. Karet tsb. dapat dilihat di Gudang A.L.R.I. djalan Udjung 
199 Surabaia : 
pada tiap2 hari djam 9 s/d. 12.—- & 
ketjuali: hari Djum'at dam 9 s/d. 11.— 
Untuk melihatnja jang berkepentingan harus minta surat | 
idzin dahulu dari kantor Panitya tsb: diatas, djalan Sam- | 
bongan no. 39—41 Surabaia. 

Keterangan2 lebih landjut, 
partij karet dan berapa bal adanja Sheet dan 
didapat dari kantor Panitya tsb. 

Peraturan mendjualnja: $ 
Partij demi partij dan didjual per Kilo karet, telyuel. 
Bungkusan (verpakking), isinja dan kwalitetnja di- 
anggap telah diketahui oleh sipembeli. 

. Bruto untuk netto, loco Gudang djalan Udjung no. 199 
Surabaia. | Fe Beaja2 kuli untuk “memindahkan dan menimbang : y karet tsb., d.l.l. masuk dalam tanggungan sipembeli. 

PENGUMUMANI. 
No. 2/1952 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa pada tanggal 

21 Djanuari sampai tanggal 3 Februari 1952 

pembagian beras 
untuk penduduk, seperti terdjadi dalam bulan Desember 
1951, akan dimulai lagi. 2 

Harap mendjadikan tahu adanja. 

SEMARANG, 16 Djanuari 1952. 
DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 

KOTA BESAR SEMARANG, 
“Kepala Daerah, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

ter   3 j 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan iss 

timewa. Margarine tulen berwarna: kuning-emas ini 

"meninggikan rasa -asli dari tiap makanan dan mer 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ........ 
II. mitsalnja berapa banjaknja ketjuali dari itu Ia sungguh menjehatkan oleh karena 

Crepe bisa | “5 - 
kekajaannja akan vitamin” A dan Di, 

N     
  

. Pemasukan penawaran harga (rangkap 2) dengan surat 

Kedjuaraan tourna- 
ment bulu tangkis   

A.n. 

gapan priv€ dari tuan Oei, sebagai 
seorang warganegara, tidak “lebih 

kehormatan di pertemuan ta-|  - 5 
hum ke 8 dari Strathoowam In- : 

| dari pantas, kalau fihak Tionghoa 
djuga ikut membantu meringankan 

ternational Invitation Badmin- 

kesulitan itu. Walikota hendak testen 
sampai dimana pengaruh dari CH 
TH, dapat atau tidak memberikan 
goodwill jang diminta itu, apabila | 
tidak, mandaat jang diberikan oleh 

ul 
ton Tournament. Mereka ialah 
Martin Mendez dari San Diego 
(California) jg memperoleh ge-   “Toko MAYA.DEWI 

Nonongan No. 3 — SOLO. 
ulan dengan potongan 

/artawan ,.Nasional” di Solo pa 
hari Senen jT” telah dipanggil 
' CPM untuk diminta keterangan 
mengenai berita jg dimuat dalam 
ional” tg. 12 Djan. jl. Warta-| 

telah diminta keterangannja 
ifa tentang penangka- 

diri R. H. Adnan, ketua 
h Islam Tinggi pada tg.| 

jjan. Selain itu ia diminta kete 
gannja pula tentang berita ,,ke 

mungkinan dirawatnja Sofjan disalah 
.tempat di Solo”. Rekan di Solo 

dengar keterangannja oleh 
dari djam 9 pagi sampai djam 
baru diperbolehkan pulang. 

  
apat ditambahkan, bahwa peme- 

n terhadap wartawan ,,Nasio- 
tsb. oleh fihak CPM telah dila 

ikan dengan fjara jg sopan santun ' 
dan Oorrect. ak 

| 

.. Seteleng memberi 
Dee peladjaran 

gundjung2 steleng ini ti- 
ik 30.000 orang. 

#rmasuk orang2 luar 
). Pemuda2 laki perempu | 

pada tiap2 waktu jang ter ' 
| ganti berganti, mene-' 
an pada umum apa2 jang 
ka stelengkan, dari soal 
bibit padi sampai keper- 

ri desa2, buruh dari 
“dan pemuda2, ini se- | 
lah kolah jang 
e .soal2 “apa 

1. Bs Dgn. 
dan dengan kegembiraan 
oran Demak mianat di 

mereka npeladjari 
al bahan2 dan 

| dibuku2| 
ed 

Walikota kepada CHTH tentu akan 
ditjabut kembali dan tindakan? apa 
jang akan diambil tidak usah meli- 
wati CHTH lagi. 

Dr. Tjiam Tjoan Hok merasa sa- 
ngat tidak setudju apabila gedung? 
perkumpulan mesti diambil, “karena 
gedung2 itu ada sebagai vertier bagi 
para anggotanja. Debat ramai lalu 
timbul jang kemudian diambil putu- 
san schors 10 menit buat bikin dingin 
otak. 

»Delegasi” ditambah 

3. orang. 
Dalam perundingan seterusnja di- 

pungut suara pro atau tegen atas 

permintaan dari KUPS. Kesudahan- 
nja jaitu 30 suara tegen dan 27 
suara pro, sedang 3 suara blanko. 
Dengan kesudahan itu, bagi CHTH 
ada sulit untuk membawa  perundi- 
ngan rapat ini kepada Waliketa pa 
da pagi hari ini (Kemis), hal. ini 
diterangkan oleh ketua. Usul dari 
dr. Tjiam untuk menambah susunan 
»delegasi” jg akan menghadap pada 
Walikota, telah diterima baik. Djadi 
selain beberapa pengurus CHTH jg 

PERSATUAN PAKISTAN DI PA 
DANG DINJATAKAN BUBAR. 

Sebelum tg. 27 Des 1951 dikota 
Padang telah berdiri ,Persatuan Pa 
kstani” Padang ig anggota2nja ter 
dirj dari orang2 jang berasal da 
ri atau keturunan bangsa Pakis 
tan, Menurut pengumuman  pengu 
rus perkumpulan ini, karena sam 
pai 27 Desember 1951 tidak ada ig 
menolak kewarganegaraan  Indohe 

sia, maka . diDjatakan pembubaran 

p ersatuan SE 

SOLO 
dj.m : 

"Ana En 1 sooea 

Teks Indonesia 

— TECHNICOLOR 

1 (RON GALOUNWALIER BRENNA | 

| rika, Pasty Stephens dari Balti- | 

Obat Minjak SUARGA DUNIA “untuk laki-laki p.b. 1 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 

gelaran djuara single, menga- Baru terima: 
lahkan pemain Don Smythe da- Imitasi wol pa An EK 

Nana Nan an Imitasi tropical lebar 0,70 M. 

wanita Ethel Marshall dari Buf Aj irron Pena Pi 
falo (New York) telah menga-- 2 : 

: SA Naa : per meter R. 1,50 
lahkan lain pemain wanita Ame Cp grill Khaki lebar 0,90 M. 

more (Maryland) dgn 11-7, Dan lain2 matjam. Persediaan 
11—0. Dalam pertandingan dou Png Silahkan belandja di 
ble Smythe'Bud Porter menga- toko kami. 
lahkan Mendez/Great Henry de- Harga paling murah. 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda? 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu 
semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 
DJARABNJA. an 3 
JARIANOL, a per botol BN SR R. 20,— 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 1004 tidak luntur 5 gr. R. 25,— 

2 t 2 et Ma 
p-b. R. 109,— 

item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25 — OVUMATA- 
ZOL special untuk perempuan R 40-—. SULFANOIL buat hi- 
langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 
Harga R.-5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE:- 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 104. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, Bengtk (Asthma) 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10.hari sembuh dan ke- 
Juar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik. NOHAIR ohat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—. 

World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb. 

. Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

- Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN | 

Roy Rogers 443 
HEY, THIS ONE 1 

“AINIT AN INJUN, 
ROCKUAW. HEIS 
WHITE/ TDP BETTER 

KILL BIMY 4 

INDIAN OR WHITE, WE 
NEED MEN, HE CANIT 

EN MAS Mantan” La A s RU 
NOUR GUN, OX... IM 

 POPPIN/ OFF A " 
STICK OF. PYNAMTE 

FE NGED THAT 
ULL HANDLE THIS 

GENTP 

— Melemparkan sebatang dinamit 
Supaja mereka menampakkan diri di 
Smoking Mesa, berkali-kali “ harus 
kita lakukan, Ox. Itu dia datang! . 

— Hey, ig datang ini bukan orang 
Indian, Rockjaw! Ia orang berkulit 

| putih. Lebih baik kita bunuh dia!! 

rikan diri dari bawah 
Letapi . 
siapkan sendjatamu, Ox 

dadak dan djika perlu seka-     SKM Karun In 
saikan orang jg datang itu! 

| per meter R. 12,— 

ngan 8—15, 15-12, 15-12. ox ana | 

SUN 
GETTIN' SHORT OF Juicer | 

EMERGENCIES/ 

  | Mataram 64 bea 
SLTA 

  

    
PEKALONGAN: 
TEGAL: Thio Sen 

KOLORIFT 

ea TTU A 
BERUNTUNG, KE- 
RENA DIWAKIU 
MENGANDUNG A1 
LOL UN TE 
AL UN LL BI A1, 

LE 310 DRA 
"MELAHIRKAN 
DENGAN MUDAK, 
"NON lu el 

- GEMUK INILAH 
ET ADM SAAT) 
SELALU MINUM 

AO TMAY 
JANG AMAT. MANDJUR 

@ 
YOK 

KAPASAN 216-219-220 S'BAIA 

BISA DARAT BELI D/ 
MAMA3 TOKO DAN RAD, 

BAN SAN PANG 

Agen Semarang: 
Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. 17. 
Toko Obat NGO HOK TGNG, Gang Pinggir No. 1. 
Toko Obat ENG TAY HO. 
CHERIBON: Rumah obat Thian Tek Tong. 

Tjie An Ho, Tay Tjhoen Ho, Eng Hok Tong ak 

Ho, Po Seng Tong. 
TJEPOE: Toko Liem, Heng Liem Tong. 

m IHIS BE ONE OF THE Losr 

  

CREEPIN! CACTUS...COULp 1 
ISA OST "EX. £ SEVEN CITIES OF CISOLAP An 

Ti Men TA ae 
ne UI 

  

— Orang Indian atau ku- 
lit putin, kita membutuhkan 
orang! Ia tidak dapat mela 

itu. 

meskipun demikian 

biar nanti kita pergunakan 
zat jg ada dalam tempat ini. ' 

” —, Djangan! Zat itu kita 
: butuhkan dim, keadaan men 

li, Biar sajalah jg menjele- 
! 

— Creeping Cactus! (satu utjapan penjeru) Mungkinkah ini salah 

satu dari 7 kota Cibola jg lenjap? Hey. ..?1! 

— Kukatakan... angkat tangan, “orang asing!! Dan lekas!! 

  
Ta Yi 

JAN 

munggil itu mendjadi 

nja Gapat membuktikan, setelah 

ini djamu sampai 

  
| 
'judan 141, 

  (Bapindo, Semg.) 

  

Telah dibuka: 

SENI-PORTRET 

TT JAHAJA" 
Dji. Mataram 294 — 295 (Ambengan) Semarang. 

Gikerdjakan oleh seorang ahli portret jang sudah terkenal bagi 
para lengganan. (ex-Semarang Studio bag. malami. 

  

  ea CITY CONCERN CINEMAS BENERAN 
LUX 5.—7.— 9,— Ini Malam Premiere £ fu. 17 tahun) « 
aJudy Holliday “- 
William Holden j, nB Or n Y este r d a y” : 

— MENARIK KOTJAK dan LUTJU! 
GRAND 5.7.9. Ini Malam D MB, fu. 17 tahun) 

IDA LUPINO MALA POWERS in 
?9 Somebody's daughter » Dutrase is in danger tonight ! 

ROYAL Ini Malam,D.M.5”)/ INDRA 4.45-645-845 “Iu.?13 tahun) “28 85,15-7.15-9.15 
BUSTER CRABBE JEAN ROGERS 

sPlash Gordon“ 
HEIBAT das MENGGEMPARKAN ! 

Roxy 7.—9.— INI MALAM Premiere lu. 17 tah.) 
"SAM LING SAM SUsjgvavery 
usus eleel Peer Veve E ani Ne eh aah lean aan an Ia an ALS 

Permuda Kembali 
Setelah bersalin 46 hari 

Seluruh tubuh brasa lebih 
ringkas dan enteng, tjahaja mu- 
ka kliatan banjak lebih muca 
dan gembira, kesehatan ker- 
tambah-tambah, dan anak jang 

montok 
dan sehat betul. Semua ini Njo- 

  

maa 

  

pg 

  

  

  

  

Jai Malam Premiere BESAR 
Rex 5.—7.—9.— Iseg um.) 
Spencer Tracy Joan Bennett 
Elizabeth Taylor Don Taylor 

of 3 sFeiher ft Bride": 
(AJAH SI ANAK DARA) 

Tidak gampang mendjadi Papanja 
seorang Kenganten prempuan, djika di 
haruskan tanggung djawab semuanja | 

INI MALAM D.m,B. 
Metropole 5.-.7..9.- (17th) 
Dorothy Lamoyr '- Dan Duryea 
»VManhandleds 

OriON 5.7.9- (13 tahun) 
Grant Yaylor Chips Raffery 
)The Rats Of Tobruks 

Pilm Perang jang sangat heibat ! 

Diagalan 645-9.— (13tah.) 
Talph Byrd Kay Hughes 
“Dick Tracy'" 

G-Man cogtra komplotan Pemongo 

— 

—-— 

minum 

Djamu Habis Bersalin 
Tjap Portret Njonja  Monesr 
Semarang. Setelah  bersaliy 3 
hari Njonja boleh mulai minurs 

40 hari. Bi- 
kinlah pesenan mulai sekarang, 
dan mintalah kita punja Dafta: 
Harga. @ 

  

  MW IT ag 

MN) 
DJL. DEMAK 129 TILP: 611 

AA ILK 

— 

Toko Pedamaran 90, Agen: De- 
pok 36b, Mataram 414, 497. 
Lemahgempal 52. SOLO: Pjo-   

Druk, VII No, 584/111/A/718. 
N 3 “ “   S

e
n
a
m
 
N
i


