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Gambar ini diambil pada pertemuan ke-4 Truman-Chur- Chill jang berlangsung di Gedung Putih (Washington) den mengambil pokok pembitjaraan 3 

sen per mu kolom, 
k . 
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| dekati? 
Kemungkinan? Usul 
Perletakan Seadjata 

Sovjet : 

W aki. PERANTIJIS Jean 
Chanvel harj Senen atas 

nama tiga negeri Barat (Ing. 
gris, Perantjis 
telah mengemukakan naskah 
resolusi, minta supaja usul? 
Bovjet baru mengenai perlutju 

1 pada Panitia Perlutjutan Sen 
djata, Putusan sematjam itu te 
lah diambil cleh para wakil ke 
tiga negeri itu, setelah mereka 
adakan rundingan lama Senen 
pagi untuk mengkoordinasikan 
pendirian mereka dan memper 
siapkan djawaban mereka terha 
cap usu ? perlutjutan sendjata 
jang telah dikemukakan oleh 
wakil Sovjet Uni Andrei 
Vishinsky, Saptu jl. (Kita muat 
kemaren di ,,SM.” — Red). 

Delegasi Perantjis dalam pa 
da itu mengakui, bahwa sete- 
lah lama diadakan rundingan 

-| mengenai soal perlutjutan sen 

: menggalang perdamaian   
  

dunia. 

Minta Bani | 
Inggris Tjari Kapal Perang Dari 4 
Negara Guna Melindungi" Suez 

Saudi Arabia Tawarkan Djasa Baikn ja Sebagai 
: Perantara Dalam Sengketa Mesir-Inggris. 

TNGGRIS TELAH minta kepada 4 negara supaja 
masing2 mengirimkan kapal 

membantu Inggris dalam 
pelajaran di Terusan Suez, demikian 
warta diplomatik harian 
ri Senen kemaren. Djurawarta tersebut 
uja menjatakan, bahwa 4 negara itu mungkin 
kali ialah Amerika Serikat, Perantjis, Nederland 
dan Norwegia. 5 

| ! 

te , : »Front“ Tel 
. : . 

. El Kebir 
Pasukan2 Mesir Mem- 
pergunakan Sendjata 

»Setengah Berat" 
PA telah tim 

bul lagi pada hari Senen di 
Tel el Kebir, demikian menurut 
berita2 na. jg diterima di 
Kairo pada Senen sore kemaren. 

timur, selatan dan baras teru- 
san ita. Satuan? dari sebuah 
bataljon Inggris naa beri- 
ta2 tsb kini dgn tjepat sadang 
dikirim ke tempat pertempu- 
ram. 

Seterusnja menurut pengumu 
man jg dikeluarkan oleh mar- 
kas besar pasukan2 Inggris di 
Gaerah Terusan Suez pada hari 
Senen, pada malam Senen telah 
terdjadi tembak-menembak jg. 
berlangsung 3 djam lamanja 
antara pasukan2 geriljag Mesir 
an pasukan2 Inggris di Ismai- 
ia. 
Sementara tembak-menembak 

itu sedang berlangsung, maikas 
R.A.F. mendapat serangan. pu- 
la. Menurut pengumuman itu, 
serangan tsb dapat segera di- 
hentikan oleh satuan? ,,Lanca- | lan 

“pula akan memberi «/awaban. shire” jg mendjaga pintu ger- 
bang markas besar djenderal 
Erskine. Dalam serangan ini 
pihak Mesir mempergunakan 
pula sendjata2 setengah-berat 
ig ditembakkan dari gedung? 
jg terletak di sepandjang tepi 
terusan air tawar dan dari so- 
buah mesdjid. Menurut peng- 
umuman tsb, pihak Inggris ti. 
dak menderita Kerugian apa2. 

75.000 
 Poundi 

- ta 
Disediakan Utk Pem- 
bentukan Kesataan 
Barisan' Pendjaga 

. Mesir 
pe Mesir jg baru? 

“€ ini mendjadi korban” dal 
pertempuran antara barisan? 
istirewa: Mesir. dan pasukan? 
Inggris di Tel el Kebir akan di- 
makamkan di Kairo- dgn penz- 
hormatan nasioral, demikian 
didapat kabar pada hari Sonen. 

Harian ,,al Ahram?” pada hari 
Seneri mewat'akaa, bahwa se- 
buah kesatuan barisan pendja- 
ga Mesir jg akan terdiri dari 
anggota? pemuda? Palestina da- 
ri daerah Gara jg diduduki oleh 
Mesir akan dibentuk utk men- 
djaga garis perle'akan sendjata 
antara Mesir dan Israel. Menu 
rut harian tsb uang  sedjumlah 

  

djata pihak Sovjet dan negeri2 

Barat paling sedikit telah sa- 
lng mendekati mengenai dua 
hal. Usul2 Sovjet itu hendaknja 
dipeladjari. dengan saksama 

dan Sabar. Dan Jua hal jang te 
lah disetudjui oleh kedua pi- 
hak jalah : 1 Pada waktu 
bersamaan melarang pemakai- 
an sendjata2 atom dan menga 
dakan sistim pengawasan. 2 
Memberikan "hak tetap” kepa- 
da suatu badan internasional 
untuk terus adakan pemeriksa perang guna 

usahanja smelindungi” Kena Tia st 

tulis djuru- 
-Daily Mirror” pada h. | Pelempar Gra- 

- 3 selandjat: nat Di Bogor. 

"?  Isudah Menjerahkan Diri 
ETNAN MUDA Milo dari 

5 Brigade D (di Bogor) me- 
nerangkan, bahwa diantara 18 
anggota Barisan Rakjat (BR) 
jg-vendafiarkan diri pada ien- 
tara karena ingin masuk keda- 

Tugas jang 
kepada satua : 
4 negara tersebut u 
ruwarta ity anta in jalah 
membantu angkatan laut Ing- lum masjarakat kembali di la- 

In     

    

   

4 

Sovjet 

dan Amerika) | 

tan sendjata dikirimkan kemba | 

  geris dalam men: kar guadipangan pembangunan, terdapat 
wadjiban mengawal kapald-jg serta pula 5 orang anggota TII. 
melalui Terusan Suez, mendja |Menurui penjelidikan seorang di 
ga djalan masuk ke terusan ter jantara 3 orang TII bernama 
sebut serta mengawasi perdja- |Ading ternjata ikut melempar- 
lanan kapal? jang mengadakan |kan grarat ci Pasar Malam di 
perdjalanan dagang jang biasa |Gedung Nasional kurang lebih 
melalti terusan itu. Djurubitja |$ bulan jg lalu. 
ra angkatan laut Inggeris da- Pada tg. 4-1 fihak tentara 
lam pada itu tidak Japat mem telah berhasil mendjumpai se- 
benarkan ataupun menjangkal | orang pemimpin BR tsb. Setelah 
berita tadi. mereka. diberi penidjelasan2 me- 

Jbn Saud tawarkan |ugenai kedudukan negara kita 

     
sekarang ini, 18 orang anak 

perantaraan. f buahnja bersendjatakan bren, 
Sementara itu Radja Ibnjsten dan kurang 'ebih 1.000 pe 

Saud dari Saudi Arabia telah 
adakan perhubungan dengan 
radja Farouk dari Mesir dan 
perdana menteri Nahas Pasha 

dan menawarkan perantaraan- 
nja dxlam-Sengketa Inggeris — 
Mesir, demikian diberitakan 

oleh sumber resmi Mesir di Pa 
ris hari Senen. Dalam seputjuk 

Surat kepada rad'a Farouk dan 

PM Nahas Ibn 
Saud 'yraikan pendapatnja mie 

ngenai pikiran? Inggeris dan 
Amerik, Serikat untuk adakan 
suatu kompromi dan minta Me 

sir menjatakan pikirannja buat 
tawarannja itu, demikian sum- 
ber Mesir tadi. Pemerintah Me 
sir kiti pertimbangkan tawa- 

ran Ibn Sand itu don tak lama 

luru dan sendjata2 lainnja tu- 
run ke katjamatan Tjiomas un- 
tuk bisa diurus pemasukannja 
kemasjarakat sebaik2nja. Pada 
hari itu mendaftarkan diri pula 
3 orang anggota TII. 

  

ENAM BULAN POTONG 
WAKTU TAHANAN ATAS 
REDACTEUR ,,RAKJAT”. 
»Enam bulan pendjara dipo- 

tong waktu selarca berada dim . 
tahanan”, demikian vonnis di- ' 
djaflihkan pengadilan negeri di | 
Medan jg diketuai hakim M. 
Hutabarat Sabtu siang jl. atas ' 
diri Barda Harahap redaktur- ' 
penanggung djawab dari harian 
»Rakja'” di Medan. ' 

  

  

di K- Utara pada wak beria. 

'djuan dlm pembitjaraan2 pa- 

Harian Umum — 
EPA NEN Pan 

Anggauta S. P. S. 

    

  

  

Eisenhower (kiri) kepada P, 
tetapi jang kelihatan njata, 

nguraikan sesuatu disertai dgn   
Pesawat? 
bang Dia 

ing Men-i 

  
Tiada kita tahu apakah jang diterangkan oleh djendral 

muka jg bernjala. Perdana menteri Italia tsb mengun- 
djungi markas2 Eisenhower baru? ini bersama menteri 
Keuangan dan Menteri Pertahanan Italia. 

Djendral 
Eisenhower, | 

M. De Gasperi dari Italia, 
jendral - Eisenhower me- 
gerak tangan dan roman   
PB5 Ter- 
tas RRT 

Tuduhan Baru Radio Peking Atas 
Pelanggaran2 PBB 

ngan? diatas kota? di bagian 

ELEGASI UTARA dalam Pinitia Ketjil pengawasan per- 
letakan sendjata pada hari Senen menuduh bhw. pesawat? 

PBB pada hari Minggu kemarin dulu telah melakukan penerba- 
timur-laut RRT, diantaranja 

diatas kota Mukden dan Wushkien. Tuduhan2 ini telah dike- 
mukakan pada malam Selasa oleh Badio Peking ini. Djuru- 
bitjara delegasi PBB - Kolonel Howard Levie menjatakan bah- 

. wa tuduhan? ini ,,rupaZaja jalah serupa dgn banjak tuduhan? 
lainnja dari pihak Utara jg sama sekali tidak mempunjai 
sangkut-pahut dgn perundingan? di Panmunjom”. 

Sementara itu dalam pembitja | 
raan2 mengenai pengawasan 
perletakan  sendjata delegasi 
PBB seka'i lagi mendesak ke 
pada pihak Utara supaja menje-| 
tudjui suatu pembatasan dalam 
ptmbuatan lapangan? terbang 

ku gentjatan sendjata. Ketua 
deleyasi PBB dalam panitya ke-| 
tjil, djenderal major Cjaude Fe- 
renbaugh menuduh bahwa pihak 
Utira menshendaki penghenti- 
an tembak-menembak agar me- 
reka dapat memperkuat kembali 
kekuatan militer-nja dan tidak 
karena keinginan untuk n-nda- 
patkan suatu perletakan sen- 
djata jans kokoh. Seterusnja 
panitya ketjil jg membitjarakan 
scal pertukaran tawanan pe- 
rang pd. dj 13.50 siang harj Se 
nin mengachiri sidangnja, dan 
pembitjaraan2 akan dilandjut- 
kan pada hari Selasa ini djam 
11 pagi Pada waktu ini be um 
diketahui apakah terdapat kema 

da hari Senin (Antara UP). 

DK BITJARAKAN SOAL 
KASHMIR. , 

Dewan Keamanan akam bersi 

dang pada hari Kemis jg akan 
datang dibawah pimpinan wa- 

  

Puteri Margaret 
. Akan Bertu- 
Bet Aa Bni Data “nangan? 

a 
Di London pada hari Senen 

terus menerus tersiar desas-de 

Sus, bahwa. puteri Margaret 
Rose tidak lama lagi akan ber 
tunangan dengan Duke of Dal- 
keith, dari Scotlandia. Di-ista- 
ra Buckingham, Reuter tidak 
berhasil mendapatkan pembe- 
naran atas kabar? ini. Duke of 
Dalkeith. memang telah me- 
ngundjungi istana Sandring- 
ham di Norfolk, dimana keluar 
aa kini sedang beristira 

Pada hari Saptu puteri Mar 
garet telah datang djuga ke 
Sandringham, setelah singgah. 
beberapa waktu dipertamahan 

Selkirkshirs, milik ajah. Duke 
of Dalkeith. : 

  
kil tetap Perantjis di PBB, 
Jean Cauvel, untuk membitja- 
rakan soal Kashmir. Dewan Ke 
amoman dalam sidang tersebut, 
akan mempeladjari laporan dju 
ru perantara PBB, Frank Gra- 
ham, tentang masaalah Kash- 
mar. 

  

Inggoris setudju. 
Dalam pada itu Inggeris ha 

ri Senen kabarnja setudju un 
tuk mempertimbangkan rentja 

na perantara Saudi Arabia ba 
gi penjelesaian sengketa Ingge 
ris—Mesir jang kabarnja supa 

Hendaknja Indonesia Jg. 

ja pasukan2 Inggeris ditarik 
kembali dari daerah Saluran K di 
Suez dalam waktu dua tahun. 

Teks resmi mengenaj usul2 
perantara Saudi Arabia itu be 
lum diumumkan. Tapi menurut 
kalangan jang lajak dipertjaja 
Saudi Arabia dalam pala itu 
telah mendapat hasil Sbb: 1. 
Inggeris dalam prinsipnja telah 
menjetudjui penarikan kembali 

i s & 
pasukan2nja dari daerah Salu 
ran Sues dalm waktu dua ta- 
hun. , 

9. Toggris dan Amerika telah se- 
tudjui, bahwa pakt pertahanan ig 
diadakan antara negala2 Arab da'am 
rangka? Lembaga Arab akan didjadi- 

Kan sistim pertahanan di T.mur Te 

ngah, 3. Inggris dan Amerika akan 
bersedia 'untuk menjed akan alat2 
sendjata serta perlengkapan2 1g per. 
Iu bagi pasukan2 pertahanan Timuf 
Tengah dari negara2 Arab. 3 

Menurut: kalangan ig mengetahui 
usul perantara Saudi Arab'a itu tak 
menjebut2 tentang kemungkinan di. 

gabungkannja sistim pertahanan Ti- 
mur Tengah negara2 Arab Lu pada 
komando Timur Tengah jg diusul. 

njampaikan putusan? panitia 

rakjat Mesir. 

Ia telah menjampaikan hara 
pan supajja pemerintah melan 
djutkan bantuannja pada Me- 
Sir dengan mengambil inisiatip 
untuk mengadakan 'konperensi 
seluruh negara2 Asia guna 
membantu bersama perdjuang 
an Mesir seperti konperensi jg 
diadakan oleh negara? terse: 
but di New Delhi guna memban 
tu Indonesia pada masa jang 
lampcu, dan bahwa hanja Indo 
nesia jang sejogjanja mengam 
bil inisiatip tersebut, Konberen 
si tersebut dinjatakan akan 
memberi pemerintah kita 'ke- 
Sempatan jang baik sekali un- kan oleh - Amerika, Perantjis,  Ing- : : gris dan Tuiki sjau pada Pakt At. Ituk membuktikan serta melaku 

tantik. (Antara— VP). kan politik bebasnjax. Dengan 
mengadakan konperensi terse- 
but Indonesia akan menanam 
bibit2 pimpinannja diseluruh 
Asia guna membentuk blok ke 
tiga jang bebas dari pengaruh 

-—- Amerika Serikat padahari 
,Sabtu memberi persetudjuan 

nja kepada Turki untuk mem- 
pergunakan sedjumlah 58.000.   75.000 pound Mesir telah dise- 

diakar utk pembentukan kesa- 
tuan itu. (AFP), 2 

  

Komp. Inter, Asia: 
Untuk Membantu Gerakan Rakjat Mesir 

— Kata H.A. Baktir. 
EMARIN utusan Panitia Pembantu Perdjuangan Mesir 

Surabaja Hasan Ach mad Baktir 
tsb) telah mengundjungi Kementerian Luar Negeri, guna me- 

dan rentjana?2 pekerdjaan panitia tsb mengenai perdjuangan 
Utusan Panitia Hasan Achmad Baktir mene- 

rangkan kepada Antara, bahwa ia adakan pertemuan dgn Dr. 
Abu Hanifah, penasehat Menteri Luar Negeri. 

Mengambil Inisiatiefnja 

(wakil ketua panitia 

tsb dan mendjelaskan maksud? 

oleh Dr. Abu Hanifah kepada 

nja didjelaskan bahwa peme- 

rintah sudah ' memutuskan 
akan terus berdiri disamping 
Mesir selama tuntutan? rakjat 
Mesir belum tertjapai, dan apa 
jang diharapkan oleh panitya 
tersebut mengenai konperensi | 
seluruh Asia untuk membantu 
Mesir akan disampaikan kepa 
da Menteri Luar Negeri dan 
akan dipertimbang sebaik2nja.   

USA Sanggup Meng-Atom Musuhn 
AKSAMANA MUDA. John 
Cassady, wakil kepala, ba 

gian operasi Cari angkatan la 

ut Amerika menerangkan bah 

Wa dinas angkatan udara dari   000 dgllar dari dana rentjang 

Marshall guna pelaksanaan ren 
tjana ketentaraan Turki. 

blok Barat dan blok Timur, De 
mikian dinjatakan Hasan. :   

  

Menurut Hasan selandjutnja, '    

  

  

  

Pesan | 

Dalam keadaan rusak 
sama sekali pesawat C- 
46 didapati orang waktu 
beberapa waktu jl. ini 
terdjungkal dekat Sala- 
manca New Jersey.  Se- 
bagai kita sebutkan, 26 
orang penumpang serta 
anak buah C-46 ini me- 
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Sekitar 
Bandun 

5 Hangat 
Kegiatan Gerombolan 
Mulai Nampak Lagi 
MENGENAI gerak gerik xe 

rombcolan didaerah kabu- 
paten Bandung lebih djauh di 
terima berita, bahwa tadi ma 
lam menurut Tapuran? jang di 
“terima di Bandung, didesa Dja 
ti daerah ketjamatan Batudja 
djar (sebelar barat daja kota 
Bandung) disinjalir adanja se 
djumlah besar gerombolan 
Orang? bersendjata dan berpa 
kaian tjampuran. Sampai beri- 

| ta ibu dikirimkan ke Bandung 
| geremoban jang disebut? terdi 

Ti atas beberapa ratus orang 
ita belum dikabarkan berbuat 
apa? tapi sebelum 'itu di Ban 
dung sudah diterima kabar? jg 
menjatakan bahwa pada tang- 
gal 12 pagi2 orang2 disekitar 
Tjililin mendengar suara? tem 
bakan sendjata berag dan didu 
ga ada pertempuran antara ten 
tara dan gerombolan jg pada 
waktu itu disinjalir didaerah de 
Sa Sukarama diperbatasan ke 

yi Gunanghalu, 

  

kan, bahwa gerombolan terse- 
but dipimpin oleh Ahmad Sung 

rombolan bersendjata itu tidak 
dikabarkan. Sementara ity me 
nurut berita dari daerah kawe 
daman Tjitjalengka, hari ini 
oleh pihak jang berwadjib dike 
tahui adanja gerombolan ber- 
Sendjata terdiri lebih 100 orang 
berada dikampung Tegallega ke 
tjamatan 'Tjikeruh diperbata- 
san kabupaten Sumedang Su- 
dah beberapa hari ini kabar? 
dari daerah Tjitjalengka menja 
takan berkeliarannja gerombo 
lan bersendjcta dan baru2 ini 
telah terdjadi tembak menem- 
bak dengan pasukan tentara jg 
mengakibatkan korban 17 
orang dipihak gerombolan dan 
3 orang (meninggal dan luka2) 
dari pihak tentara, 

Mudah ,,dibersihkan” 
Menurut keterangan seorang ko- 

mandan batalion jg baru2 ini di. 
tugaskan didaerah itu, kekuatan ge- 
rombolan tidak terlalu besar dan di- 
harapkan dalam sedikit waktu lagi 
Gapat di,,bersihkan”, 

Selandjutnja, menurut kabar2 ig 
diterima . oleh ,,Antara”, di daerah 
kawedanan Tjipatrai-selatan pun ge. 
rak gerik gerombolan bersendjata 
itu sudah mampak lagi dan sampai 
tanggal 19 jg lalu telah dua kali di- 
alami serangan terhadap pos tentara 

disalah satu tempat di ketjamatan 
Patjet. Tembak-menembak antara 

antara djam 01.00 sampai djam 02.00. 
Berhubung . dengan mendjadi-djadi. 
nja lagi gerak gerik gerombolan ber. 
sedjata didaerah kabupaten Bandung 
ini, maka tersiarlah tjerita2 ig me- 
ngatakan, bahwa gerombolan bersen. 
Gjata itu akan ,,menggagahi”  sua- 
Sana jg sebenarnja “belakangan ini   nemui adjalnja dim ke- 

tjelakaan tsb. 

  
rangan setjara besarZan di Ero 
pah. Laksamana Cassady me- 
nguraikan peranan dinas ang- 
katan udara dari marine Ame 
rika dalam sebuah karangan 
jang dimuat oleh minggusm "U 
nited News and World Report”. 
kemaren. Diterangkan olehnja, 

wa, kini bom? atom dapat di 

   

: ibu 
iK £ i at 21 Indo 
van Kunw “Vindsoh Ganggi abu en EN Wat “chap i 

PA, ya kat 
“nsGhappan” 

  

     
  

  

Sudah agak tenteram. 
  

  
pergunakan dengan melalui ka 
pal2 induk dan ditambahkan- 
nja: "Kami mempunjsi pesa- 
wat2 terbang, jang dapat me- 
ngadakan operasi dari kapal2 
indiik dengan muatan bom seba 
nja 10.000 poung melalui dja- 
rak 770 mil, setelah mana pega 
wat2 tersebut dapat kembali 

kawa. Dari mana datangnja ge | 

  

3 Hat ang 13 - n NI NN Oo” PE On 0 NAN LA Aan sa ORA eh Ta 1 P Ten HUNI PA TN 
RK “Ng P n 1 ? N N 

5 5 

Pita AN - 2 | 

# £ 3 #: 
“ 

e 
. 

" 1 
2 

aa 2 , na aa 5 ma HN Men 

Smg. Selasa 15 Djanuari 1952 

' dua delegasi sudah siap untuk 
|segera memulai lagi perunding- 

  
Orang2 disekitarnja mengata : 

! 

  

tentara dan gerombolan didekat Ma. ' 
rujung terdjadi malam Sabtu ig lalu ' 

  

Penting Hari Ini: Hongkong Selajang Pandang -- 
Persetudjuan Indonesia Djepang — Tuduhan 

king — Barat dan Russia Saling Mendekati — Ge- 

rilja Sulawesi Selatan - —Kerugian Amerika DII. 

   

    

Pada hari Senen pagi kepala | 
kantor urusan Asia darj ke- 
menterian luar negeri Djepang, 
Hiji Wa'ima telah berunding 

dengan menteri Djuanda dan 
kepala, misi Inclnesia di' Tokio, 
mr. R. Sudjono. Sehabis perun 
dingan diterangkan, bahwa ke 

an2nja. Satu Setengah djam ke 
mudian sidang dibuka lagi. 

Orang mengharapkan, bah- 
wa rantjangan persetudjuan 
tersebut akan selesai disusun 
pada hari Kemis, pada waktu 
mana ir. Djuanda dan beberapa 
orang anggauta delegasi Indo- 
resia lainnja akan kembali ke 
Djakarta. Tapi kalangan? ke- 
menterian luar negeri Djepang 

  

» Pe, 

pai 
Indonesia Dan Djepang Sefaham Tentang 

Pembajaran Ganti Kerugian - 
Tapi Djepang Masih Keberatan Ditjantumkannja Daftar Detail2 e 

Kerugian Jang Harus Dib ajarnja. aa 
1 

PAN DONESIA telah mentjapai persetudjxan tentang pewbajaran ganti 

: na Ba harus Gilakukan oleh Djepang, demikian Keuter memperoleh kabar 
di kementerian luar.regeri DjePang Gi Tokio. Diduga, bahwa kira2 tg. 17 Djan. akan selesai 
“Hisusun suatu Tentjama persetuljuan utk diparap. Ini akan merupakan perdjandjian jg perta- 
“ma tentang pembajaran ganti kerugian perang, jg diadakan oleh Djepang. Kemudian dim 
“bulan ini djuga akan dimulai perundingan? dgn Pilipina. Tentang ini United Press menga 
barkan, bahwa para utusan di Tokio itu pada hari Senen siang telah mulai melijusun ran- 
tjangan persetudjuan. Ini dilakukan pada sidang pertama, jg diadakan lagi, 
hari lamanja tidak ditjapai kemadjuan?. 

setelah enam 

Menembus djalan 
buntu. 

Fihak Djepgng telah.amem 
buka djalan buntu jang dihadu 
pi itu dengdn menjetudjui di 
tiantumkamnja. djumlah “kerus 
gian2 jang telah disebabkan 
oleh merekg sslama perang du 
nia kedua di Indonesia didalam 
teks perdjandjian itu. Tetapi 

Djepeng dengan berhasil me 
nentang ditjantumkannja daf- 
tar jang memuat detail2. dari 
kerugian? itu. Apabila nanti pd 
da hari Kemis rantjangan per 
Sstudjuan “tw selesai 
mika " rantjangan tersebut 

akan mendjadi dasar bagi per- 
setudjuan definitif, jang akan 
diselesaikan setelah Indonesia 
meratikagi perdjandjiah perdd-   memperingatkan supaja &a- 

ngan terlampau optimis. 

maian dan setelah, perdjandiian 
perdamaian itu berlaku. (UP). 

  

Sudah Mulai Lesu 
Gerombolan Pembrontak Hampir 

Kehabisan Peluru 
Kini Sofjan Cs. mengundurkan Diri Ke Krinting- 

ALAM MINGGU jg baru M 
Tempuran. 2 
lalu mulai djamu 17,30 terdjadi, 

pertempuran di Utara Bandongan, 5 Km sebelah Barat 
kota Magelang, antara TNI dgn pemberontak dgu kekuatan 60 
orang. 

korban 
Setelah bertempur 2 djan pemberontak terdesak dgn 
seorang dan achirnja mereka melarikan diri ke dju- 

rusan Barai-daja dgn meninggalkan pelura dan bahan pele- 
dak. Korban TNI tidak ada, 

Selandjutnja didapat kabar, ' 
bahwa jang memimpin pertem | 
puran tersebut dipihak pembe- 
rontak adalah bekas Kapten 
Alif dibantu oleh, pembanty Let 
nam Ardani dam Letnan II Abu- 
hardak kesemuanja bekas 
anak buah dari Bataljon- 426. 
Ketiganja asalnja dari daerah 
ketjamatan Borobudur, desa To 
mongg9ol, Kal Angkrik.dan Ban 
dongan Magelang. 

Desa Temanggal diba- 
kar oleh pemberontak. 

Dikabarkan djuga, bahwa se 
telah terdjadi pertempuran di 
Bumiredjo barat Magelang, pa 
da hari Djum'at jang lalu mu- 
suh melarikan diri ke Utara 
dan terus dikedjar oleh pasu- 
kan kita. Dalam gerakan mun- 
dur mereka membakar desa Te 
manggal dan setelah” pasukan 
kita memasuki desa tersebut 
penduduknja terdapat kosong. 
Diketemukan barang2 pembe- 
rontak jang ketinggalan anta- 
ra lain beberapa putjuk sendja 
ta ringan, beberapa karung be 
ras, sebuah mesin tulis dan be 
berapa potons pakaian tentera. 
Kini gerombolan tersebut ter- 
henti dipegunungan utara desa 
Krinting, ketjamatan Tempu- 
ran. demikian keterangon fihak 
resmi kepada wartawan kita. 

Pemberontak di- 
kedjar terus 

Sementara itu pengedjaran 
dan pengepungan TNI terhadap 
pemberontak di.daerah Klaten 
terus dilakukan. Selama bebe- 
tapa hari sarang2 pemberontak 
dihudjani kanon jg menjebab- 
kam mereka terpaksa berusaha 
lari ke tempat lain, tapi sela- 
lu dikedjar TNI. Hingga kema- 
Tin terijadi tembak-menembak 

antara TNI dgn pemberontak 
di daerah tsb. Dalam pertempu- 
ran ini dapat diketahui, bahwa 
kaum pemberontak selalu ber- 
usaha menghindari pertempu- 
ran. Hal ini disebabkan karena 
persediaan peluru mereka ma- 
kim hari makin berkurang dan 
umumnja mereka telah lesu. 
Dapat dikabarkan, bahwa  pe- 
meriksaan terhadap lalu-lintas 
Jogja—Solo masih “dilakukan 
dgn keras terutama terhadap 
penumpang2 bus. 

K.H. Adnan dimer- 

dekakan kembali. 

Pemerasan 

Orang” Kaja- 
Banjak Terdjadi Di $ 

Surabaja . 

D jg tertentu, , Antara” men 
Gapat keterangan, bahma pada 
waktu achir2 ini, beberapa kali 
telah dilakukan pemerasan ter- ' 
hadap orang2 kaja di kota Su: 
Fabaja, dgn djalan menuntat se 
djumlah uang serta antjaman 
melalui surat. Fihak kepolisian " 
belum bersedia memberikan ke- 
(erangan? lebih landjut, berku- 
bung soal tsb masih dki penje- 
lidikan. 

Didapat keterangan djuga, 
bahwa surat2 pemerasan itu ke 
banjakan ditudjukan terhadap 
kaum pedagang, sedang djum- 
lah jg diminta itu kira? sebesar. 
Rp. 200.— dgn antjaman akan 
mentjulik seorang keluarganja, 
bila Citolak. Dijerangkan pula, 
bahwa setelah ditjulik, uang- 
pembebasan berdjamlah Rp. 
Aa seoyang.. Demikian 
2. “ 

ema 

  

PEMAKAMAN NASIONAL BAGI & DJENDERAL DE TASSIGNY, 
Dalam sidangnja pada hari Saptu jl. kabinet Perantiis telah mengam bil keputusan utk menjelenggarakan pemakaman nasional bagi almar hum djenderal Jean de Lattre de Tassigny, komisaris tinggi merang. kap panglima tertinggi pasukan?ggPs rantjis di Indo Ching ig meninggal malam Saptu j1 Pemakaman ' tsh akan dilangsungkan pada h 

bu jad Te KOLONEL SIMATUPANG 
NAIK PANGKAT. 

Didapat kabar dari sumber ig 
dapat Gipertjaja di Djakar- 
ta, bahwa, olonel  Sintatu- 
pan» kepalastaf Angkatan Pe- 
ranc akan diangkat mendjadi 
vjendral ' Major, seterusnja 
,Merdeka” mengabarkan djuga, 
bahwa duta Indonesia. di New 
Delhi, Dr. Sudarsono akan men 
djadi duta Indonesia di RRT, 
HADJI RASJIDI KEMBALI 
KE KEDUDUKANNJA, 

Setelah berkundjang bebera- 
pa hari ke Djakarta untuk me 
ngadakan perundingan2 routi- 
ne” duta besar Indonesia di 
Mesir, H. Rasjidi telah kembali 
ke tempat, kedudukannja €i 
Kairo pada hari Senen. 

djib dalam pembessiham Yi type 
Kauman we hari Djum'at jl 
pada malam harinja telah di 
merdekakan kembali, Tentang 

  

  Berita interlokaal wartawan 
kita dari Solo seterusnja menja 
takan, bahwa. K.H. Adnan jang 
telah diamb'l oleh jang berwa- 

dan mendarat dikapsl induk. 

Laksamana. Cassady mene- 
rangkan lebih landjut, bahwa 
pada dewasa ini belum ada ren 
tjana untuk memperluas arma 
da kapal2 induk di Eropa dan 
Timur Djauh, Kini armada ter- 
sebut mempunjai 12 buah ka- 
pal dari djenis tersebut. Dika 

H. Mufti dll jang djuga te'ah 
d'ambil bersama2 H. Adnan da 
lam pada itu belum, didapat ka 
bar lebih djauh, 

ja Di Eropa 
takannja bahwa adalah suatu 
pekerdjaan jang mudah untuk 
memperluas armada itu, djika 
keadaan internasional mendja 
di lebih buruk, jakni dengan 
mempergunakan lagi kapal? 
induk dari perang dunia ke- 
dua, jang kini sedang dimoder 
nisir. (UP), 

  

  

dibuat, 

  
ARI kalangan? masjarakat 
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muda melawan PSKS pada 

sari: 

snemdapat perhatiannja. Sekian PSIS 

wuku Tolu, mangsa Kanem. 

  

ee " Melakukan Aksinja Setjara 
Bertingkat- Tingkat 

Keterangan Bebasa. 

NGGOTA PARLEMEN Bebassa Daeng Lalo dari seksi per 
tahanan mengenai keamanan di Sulawesi Selatan pada 

umumnja menerangkan kepada , Antara”, bahwa dari penjeli- 

Ghana Ne Ian Jt Papi Jt Hal dg mendapat Kan r a? & n pemeriat i Sulawasi 
Selatan sedjak Bana September bana 3. ana boleh di 
katakan berhasil. Kalau tadinja ,direntjarakan, bahwa keke- 
ruhan di Sulawesi Selatan akan diselessikan dalam 8 bulan, 
maka menurut Daeng Lalo pada dua bulan jang teraehir imi 
ternjata pihak gerilja mendjadi aktip kembali, sehingga sering 
"terdjadi pertempuran?. 

Dari penjelidikan jang dila- Tingkat - pertama: tinggal 
| tam, dan tidak mau melaku- 

dapatkan kesan, bahwa “seo kan , vwurcontact” dengan TNI 
lah-olah. pihak gerilja dalam | dari permulaan September sam 
menghadapi ,/aksi merdeka” itu | pai Nopember. Tingkat kedua: 
mel taktik “jang bere memperlihatkan diri bahwa me 
tingkat, jaitu: | “Yreka masih kuat dengan mak- 

SUARA 
MERDEKA 

MEN RN DIA NN Tt 
1 

SEMARANG 15 DJANUARI 1952 

Hasil Perundingan Djep. 
Berita United Press dari Tokio menjatakan bah- 

wa kini telah ditjapai persetudjuan dlm perundingan Indonesia- 
Djepang mengenai ganti kerugian perang. Persetudjuan tadi. 
'agaknja sudah demikian landjutnja, hingga menurut kabar dari 
sumber itu tadi pula, Ir. Djuanda berserta sementara an ggauta2 . Gelegasi-nja jg terkemuka besok bari Kemis telah mengharap 
bisa lekas kembali ke Indonesia. 4 
H7 MX —-— Persetudjuan ini agaknja terwudjud karena usul- 
kompromi Djepang jg beberapa waktu jl dikemukakan oleh pi- 

Djepang untuk memetjahkan bahaja dead'ock jg mengan- 
tjam perundingan Tokio itu, dapat diterima oleh pihak Indone- 
sia. Dalam pada itu, tidak ada kabar satu pun, walau je se- 
summier summier-nja mengenai isi usul kompromi Djepang 

: 1, “Dengan sendirinja timbul pertanjaan, apakah jg terdjadi 
n tuntutan2 semula dari Indonesia terhadap Djepang me- 

enai ganti kerusian perang itu? Kompromi dalam hakekatnja 
adalah suatu ,,memberi dan menerima”. Sendirinja dengan me- 
"njetudjui usul kompromi Djepang, Indonesia pastilah melepas- 
ckan beberapa tuntutan2-nja thd Djepang itu tadi pula. 

" Sebagai diketahui, Indonesia semula telah me- 
madjukan 7 pasal tuntutan2 mengenai djasa (service) dan 11 
pasal mengenai investments dan rentjana pembikinan? .plants” serta djaminan? soal perikanan Indonesia: 2 perhitungan2 
dgn mata pound: Kesemuanja itu telah disusun sedemikian ru- 
pa dan dinilaikan dgn perhitungan ig seringan2-nja hingga pa- 
da satu nihak bisa dipikul oleh — dan tidak mer in pereko- 
Nomian.Djepang, dan dilain pihak bisa memberi stimulans ke- 
pada usaha rehabilitasi perekonomian kita sendiri: Bahwa tun- 
tutan? Indonesia ini sangat redelijk, oleh pihak Di selama 
fase pertama dari perundingan, menurut berita? ver Ijuga te- lah diakui sendiri. : aa 

kukan oleh Daeng Lalo, ia men 
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Tm S3 — Bengan diterimanja usul Dje- 
pang tadi, pastilah tuntutan-tuntutan kit tadi Gi- 
kurangi. Sampai: dimana dikuranginja tara 'ini “Midaklah diketahui. Djadinja rakjat Indones'a r i buat sekian   

: AA 
sud menundjukkan  keg 

permulaan Djanuari ketika 'ia 
meninggalkan Sulawesi..." 

Jang dikuatirkam olel Dae 4 
lualo, ialah - KEMUNGKIN. 

masuknja -pihak gerilja ke-se- 
suatu ideolagi jang akibatnja 

didjalankan pemerintah, 
Ia kemukakan, bahwa pihak2 

Selatan bisa dibagi dalam 4 go- 
lengan: TNI, bekas CTN (geril 
ja), anas'r2 jang mungkin men 
dapat bantuan dari pihak lain 
(Apra dan NIOGO atau Ne- 
derl. Indisehe Ondergrondsche 

ngan ke-4 jalah perampok. 
Saran jang dikem 

selama TNI dan bekas CTN 
srmusuhan, selama itu tidak 

dapat kesempatan sebaik2nja 
guna memperkeruh suasana, 

d'daerah2 
sah. z £      
HARGA EMAS DAN KARET. 

Djakarta, 14 Djan. djam 17.00: 

Emas kwal Ai... Rp. 21.30 
Prngs Emak kasa Rp, 1:00 
Emas kwah € —. 1 3 ae 
Karet sheet 1 ...... Rp 10 

Tanto “anu la Rp. 145 
Karet sheet S.......i Rp. 125 

Karet crepe ........ | Rp... 840 

Semarang, 15 Djan, uiam 11 00: 
Tanya" Nom Pa we 31,75 
Ernda NO In as Rp. 80,75 
aa No Bi An . “29— 

Persediaan bahan 

» mentah 
Konperensi bahan2 mentah 

internasional memberi peringa- 

tan pada malam Sabtu bahwa 

persediaan tembaga,  belirang, 
nikkel, tungsten dan  molyde- 
rum mungkin tidak akan dapat 
memenuhi kebutuhan baik da 
lam tahun 1952 maupun dalam 

tahun 1953. Badan pusat dari 
konperensi, jg beranggotakan 
30 orang, menerangkan bahwa 
walaupun dalam 315 bulan ter- 

achir dari tahun 1951 telah da 
pat, diperbesar pengumpulan 
persediaan bahan2 tsb., tetapi 
persediaan, jang tidak terkum- 
pul itu, tidak akan dapat menu 
tup kekurangan. 

RAPAT PLENO P.NI. 
DJ. TENGAH 

Hari Minggu jbl. PN. telah 
mengadakan rapat pleno Dewan Pro   “Kalinja, akan dihadapkan kepada suatu fait acc 

kali suatu fait accompli mengenai bersetudjuan 
—— — 2 gp eluan tahu, bagaimana n: dj 1 

persetudjuan Frisco di parlemen itu, di-ratifisirkah atau tidak. Begitulah pulg kita masih gelap, apakah penerimaan usul kompromi Djepang Ig isinja masih teka-teki itu, dan jg dimak- sudkan sebagai peperintjian detail dari persetudjuan Frisco ta- 5 akan lebih mempermudah atau mempersukar di-goalkannja »Frisco” tsb dlm parlemen. Kita hanja bisa mengharap, semosa Isi persetudjyan tadi, bagaimanapun djuga tidak akan mengu- 
rang-ngurangi kepentingan Indonesia, jg dim usaha pe g hannja ini sangat butuh sekali kepada pembangkitan p 
miannja itu. - 

          
pi? dagu Ini 

  

   

ya!
 y 

PEDAGANG2 BERAS BE- 
SAR MULAI GONTJANG, 

Dari beberapa pedagang beras be 
sar dikota ini diperoleh keterangan, 
bahwa dapat dikatakan semua peda 

  

ML U 
BERITA PSIS 

Pengurus PSIS kabarkan, bahwa 
pertandingan sepakbola antara PSIS 

Sabtu 
sore tg. 19 Djan. akan dilakukan di 
lapangan Kalisari (bukan di Stadion) 
pada djam 16.30, berhubung lapa- 
ngan Stadion baru dibikin betul. 

Pada Sabtu sore itu diminta keda 
tangan para pemair jang nama2-nja 
disebut dibawah ini, dilapangan Kali 

    

gang beras pada waktu ini kelihatan : : 
tapi gontjang. 

   
   

kegor bulkan 2 
reka itu, karena masuknja beras-dari 
pembelian pemerintah dari luar-nege 
ri kini telah berangsur-angsur mulai 

masuk Indonesia. Untuk Djawa 'Te 
ngah sadja dalam bulan ini ditunggu 
kedatangan s mlah 5000 ton be 
ras, sebagian besar beras dari Siam. 

Beberapa hari berselang: sebelum di 
adakan pembelian beras pada umum, 
harga beras Siam telah meningkat 
lebih dari Rp 400, sekarang Rp 320 
per kwintaalnja, masih djuga belum 
ada jang berani membelinja. Banjak 
dikalangan pedagang beras besar di 
kota ini telah" mulai adakan :.obra- 
lan” berasnja, tetapi jang mendjadi 
soal kini adalah tidak ada pembeli. 

Mengenai hasil bumi lainnja, tidak 
dapat diterangkan, hanja pengelia- 

ran hasil-bumi keluar negeri ada 'se 
dikit sekali, bahkan tidak -ada arti: 
nja. Banjak hasil-bumi jang hanjal 
dikirimkan disekitar kepulauan Indo 
nesia. Adapun harga export “ keluar 
negeri, ada lebih rendah dari pembe 
lian dalam negeri, hingga dapat di 
katakan tidak ada pedagang besar 
jang mau mengeluarkan barang2nja. 

          

Dari Garnizoen: Hartono,  Kirno 
dan Ambat. Dari Poris: Irvan, Sukir 
lan dan Julius. Dari SSS: Kristiono. 
Dari Union: Ngo Liok, Djie Siong 
dan Djien Po. Dari CHTCS: Kee 
Sien, Tik Djwan, Tiong Hie, Thiam 
Liong, Gwan Tjiang dan Ing Liang. 

Lebih djauh dikabarkan, pertandi 
ngan itu akan dipimpin oleh wasit 

an Yperen. | 
Rapat tahunan PSIS akan dilang 

sungkan pada Minggu pagi djam 9 
tg. 20 Djan. di Lido. Usul2 harap di 
sampaikan selambat2-nja tg. 18 Djan. 
dan mandaat untuk para wakil harap 

minta kita bantu umumkan. 

BERITA PENANGGALAN. 
Lengganan di" Temanggung. — 

Tg. 13 Agustus 1914 bersama dgn 
tg. 21 Puasa th. Ehe 1844 wuku 
Bolo mangsa Karo hari Kemis 
Wage. : 

Lengganan Wo. 95 di Surakarta. 
-- Hari Senen Kliwon bulan Sapar 
th. Masehi 1927 djatuh tg. 2 “th. 
Djimakir 1858 wuku Kuningan, mtng 
sa Koso atau Masehi 1 Agustus. 

  

  

RRI SMG. 15 DJANUARI '52. 

“ Lengganan No. 245 di Sglo. — 
@.. 11-11-1926 djatuh” hari Gem 14.00 Pembukaan, 

Paing 5 Djumadilawal th. Wawu 17.05 Gending2 Semarangan, 

17.30 355 Hidgroh i th. 1345, wuk 354 Hidjroh idem MAN 745 
Kurantil. Tg. 11-11-1930 djatuh hari 
Selasa Pon 18 Djimadilakir th. Dji 
mawal 1861, Hidjroh 19 Djumadila- 
kir th. 1349, wuku Wukir. 
“Lengganan No. Hg. 15 di Solo. — 

Tg. 6 Desember 1934 harinja Kemis 
Wage tg. 28 Ruwah th. Wawu 1865, 

Gending2 Semarangan 
(landjutan), 

Pilihan Angk. Perang, 
Tanda Waktu W. Berita, 
Dunia Olah Raga oleh 

Mj. Suharso, 

Orkes Gesek, 
Selingom-Selingan 
Sari Warta Berita, 
Siaran Pemerintah, 

Ajah dan Anak, 
Tommy Dorsey dg orkes, 
Berita bhs Djawa, 
Manasuka oleh OK Setia 
Warta Berita Program 

esok hari. 

2215 Manasuka (landjutan), 

18.00 
19.00 
1915 

19.30 
19.54 
20.00 
20.05 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
22.00 

8 ANAK Itp 5 

Baru2 ini ahaha isteri peta- 
ni nama mBok Sukiban desa Tu- 
juan katjatnatan Pan'jur, Rem- 
bang, telah melahirkan tiga ba- 
ji kembar, tapidua diantaranja 
beberapa menit meninggal. Ke- 
djadian tsb. disaksikan pihak 
pamongpradja dan polisi se- 

Peng. dan Warta Daerah, : 

pinsi Djawa-Tengah jg dikundjungi 
oleh Lk. 25 orang dari wakil2-nja 
diseluruh wilajah Djawa-Tengah. Ra 
pat tsb. berada “dibawah pimpinan 
Mr. Sujudi dan jg dirundingkan ada 
lah mengenai soal-soal intern. 

PEMBUNUHAN OLEH 
PENGATJAU. 

Berita terlambat kami teri- 
ma, hari Saptu j.bl. 3 orang 
dari desa Lopait (Salatiga) ma- 
sing-masing bernama Sosroso- 
mihardjo tjarik, Soewarno guru 

|S.R. dan Sosrokoesoemo mente- 
ri pertanian Ungaran telah di- 
tjulik oleh gerombolan penga- 
tjau chabarnja Lk. terdiri dari 
13 orang bersendjata lengkap. 

Tidak lama dari itu “setelah 
dilakukan penjelidikan oleh. pi- 
hak berwadjib, ternjata bahwa 
menteri pertanian Sosrokoesoe- 

“| mo akibat tembakan oleh pihak 
pengatjau jang mengenai dada- 
nja, pada seketika itu telah me- 
ninggal! dunia. Mengenai na- 
sikaja tjarik belum diketahui 
dan Suwarno guru S.R. telah 
selamat. Berita terachir menga- 
takan bahwa tjarik tsb. diatas 
telah kembali djuga, tetapi 
dim. keada'an luka2 parah. Se- 
mentara waktu tjarik tsb. dira- 
wat dirumah sakit. : 

MENGGELAPKAN UANG 
LK RP, 26,000, 
Oleh hakim. Smg. didjatuh- 

kan. hukuman pendjara 3 th. 
terhadap S., seorang pegawai 
Aniem bekerdja sbg. reke- 
ningloper, karena dipersalahkan 
menggelapkan uang sebesar Rp. 
26.000.—, uang mana adalah 
pembajaran listrik dari salah 
satu Dinas tentera dikota ini. 
Terdakwa akui kesalahannja 
dan menerangkan, bahwa ia 

terdesak karena ke-ada'an dan 
pula terpaksa memberi ,,hibu- 
zan” pada istri muda, jang ter- 
njata istri mudanja itu, belum 
lagi dikawin. 

Sebagian dari uang ini, ter- 
dakwa telah belikan barang? 
perhiasan utk. istri mudanja 
dan sewaktu ia mempunjai uang 
demikian banjak, ia tempatkan 

listrinja di Pension Spits War- 

Selain dari pembelian barang 
tsb. diatas, “ia. belikan djuga 
utk, istri mudanja tempat ' ti- 
dur kero, sedangkan istrinja jg. 
tua tidak diberi bagian apa2. 
Sebagian besar uang tsb. masih 

telah dibelikan barang2 dan se- 
landjutnja utk. bersenang? dgn. 
istri muda tsb. 

PENJAKIT MENULAR, 
Tjatatan dari tg, 30 Des. sam 

pai 5, Djan. Typlug abdominalis 
sisa 31, tanbahan' baru 5, 
sembuh . 4” Para “ typhus 
A. sisa 24,, sembuh 5. Para ty- 
phus . C. sisa 1. Poliemyelitis     tempat, 23:00 T-u tp, 

  

ant. acuta penjakit bary 1.sem- 
buh-, ur : Da Deli bia 

  

sesi merdeka”, Tingkat ini di- |) Md 

adanja tingkat ketika,. jakni || 

bertentangan dengan politik j9. | 

jang  bersendjata di Sulawesi | 

Cerilja Organisatie) dan'golo- |. 

oleh Daeng Lalo, ialah, bahwa. 

akan ada keamanan. karena pi- | 
hak ke-3 dan ke-4 tersebut men | 

sehingga rakjat, terutama jg. | 
akan semakin geli- 

Inja dalam tiap2 pemi 

dapat disita sedangkan lainnja | 

  

1 

. 

  
      

@ |—Oleh:' Howard Handlemang INS-Release — 
| |." ACTOB JANG UTAMA dalam balans tenaga diseluruh 

« HF Asia selama th. 1952, terletak kepada dapatnja atau 
smaunja Djepang bangkit kembali. Pemerintah Djepang, jang 

mewakili partij jang mendapat tundjangan penuh dari vakjat- 
umum sesudah perang ini, 

membawa Djepang kepada blok kekuatan anti-kounis 
Asia. Ini adalah memperbaiki tjara persatuas pertahanan di 
Pacific, jang dalamnja djuga duduk Australia, New-Zealandia, 
Philipina dan Amerika-Serikat. Pemerintahan tersebut adalah 
sanga Anti.komunis Sesungsuhnja perdana-menteri Shigeru 
Yoshida telah meletakkan perhatian sepenuhnja terhadap soal 
bangunnja kembali Djepang. 

Dia menerangkan berkali2, 
bahasa Djepang tidak dapat 
membiajai pembangunan suatu 
KN BAN dara:, lalut LN 
udaranj echawa tiran, jalah 
bahwa Foshida, “seorang jang 
telah matang dalam ka angan 
diplomasi, tahu bahwa Kekua- 
tan potentieel Djepang terletak 
dalam kedudukannja jg kuat 
dalam kekeruhan internasional 
Ki 

“Oleh karera itu dgn adanja 
hantu agressie” komunis ter 
had&p- sebagian besar di Barat, 
maks Yoshida berada dim posi 
tie bertambah banjaknja perha 
uan dunia Juar kepada negeri- 
nja. 

Dengan Tiongkok dia setu- 
djui “merah” dan terhadap In- 
dia dia berusaha berdjalan. di 
djalan tengah. Yoshida menge- 
tahuj ig negerinja ialah sa'u 
negara, terhadap mana dunia 
Barat sangat membutuhinia da 
'am ikatan kekuatan ur, 
Dia Ma “bah 5 - 
Die jg ki : 
ata St Beo ae | De ik 
hausan dim penglihatan dunia 
Barat dan dia mengetahui seki 
ranja da berbuat sesuatu jang 

| tepat, maka Barat akan mem- 
bajar harga kebangkitannja 
kembali : 

Dan Yoshida menetapkan 
harga ini dengan ketentuan jg 
litjm, Berbitjara terhadap per- 

kumpulan Djepang—Inggeris di 
Tokyo pada tanggal 14 Desem 
ber Perdana menteri itu mene 
yangkan:- ,,Kami merasai sa 

ngat kebutuhan terhadap perse 

tudjuan dari Amerika—Ingge- 
zris tertudju kepada Tiongkok 
dan sebagian besar dari nega- 
(ra2 di Timur-djauh, dengan ti- 
(Sak adanja mana kami akan 
tersesat djalan dalam menem- 
puh laut politiek Internasional 
jang berbahaja dan bergelom- 
bang besar ini”. Memang lunak 

pembitjaraam ini, sungguhpun 
ini adalah pembitjaraan jg be- 
rani dari seorang pemimpin 
Djepang, jg masih dalam pen 
dudukan-militer itu, untuk mem 
bentangkan fikirannja ter- 
hadap sesuatu jang seharusnja 
Giperbuat oleh kedua tenaga jg 
mendudukinja itu. “Tetapi ini 
adalah perkataan jang terang, 
dimana Djepang berharap kepa 
da lantjarnja perdjalanan poli- 
tik Inggeris dan Amerika di Ti 
mur-djauh, dengan pertolongan 
Djepang. 

Yoshida telah mulai menen 
tukan harganja. Harga seterus 
nja ialah landjutan bantuan 
Amerika dilapangan keuangan 
dan kemiliteran. Dan perminta 
pnnja ketiga ialah, Ba 

  
    

    
    

    

   
     

     

  

    

: resepsi peringatan ulang tahun 

“tachta radja S audi Arabia resepsi mana dise 
an oleh duta A rabia di Hotel des Indes Dja- 

ak dita Perantjis sedang menjampaikan 
ada duta S. Arabia. Sebelah kanan keliha- 

e ba Menarik Keuntungan 
ar-Besarnja C 

Barat Uik Djadikan Djepang” 
# Benteng Thd:Kominisme .. 

  

  
Dari Kebutuhan - 

telah 
di 

na dia terangkan kepada Ingge 
rs, pahwa wa bernarap keruja | 
sama dengan Inggeris di Timur 
djauh, mungkin dalam soal per 
dagangan vi-aa nja, Aspect lain 
nja dari program pembangkitan 
itu ialah keainginan jang njata 
dari rakjat Djepang terhadap 
polisi tjadanga,, nasional, jang 
Giorganiseer satu bulan se:elah 
petjahnja perang Kurea, guna 
mengoper pekerdjaan mendja 
ga.keamanan jang terowong 
karena pemindahan divisie2 
Amerika dari Djepang ke Ko- 
rea. 

Dengan tidak memakai disi- 
pline kemiliteran, pun zonder 
ketetapan bekerdja, pembaja- 
ran jang tjukup, barangkali ig 
pding u'ama dari semuanja, 

djuga dengan tidak ada perta 
tian jang njata terhadap kewa. 
njiban kepada Kaiser maka 
NPR (National Police Reserve 
— Tjadangan. Polisi Nasional) 
djauh daripada sesuatu succes. 
Polisi ini ferus kehilangan tena 

dan kekuatan po'isi ini fiap 
bulannja berkurang kira? 700 
orang. 

Tempat2 training Police ini 
adalah baik, anggota2nja dapat 
peladjaran dalam pemakaian 
sendjata2 modern, termasuk 
djuga ''atihan dengan anti- 
tank2 bazooka buatan paling 
belakang dimana diadakan 12- 
tihan2 veld jang berat. 

Sampai begitu djauh  NPR 
itu tidak Jain dari 'angkah per 
tama sesuatu ketentaraan jang 
menghendaki perbaikan jang 
drastis dalam kedua pengertian 
dan faciliteit2nia, sebelum NPR 
ini danat mendjadi sesuatu bi- 
bis ketentaraan, ang - dapat 
mempertahankan Djepang se- 
baik2nja. 

20PemudaTP 
Akan Dikirim Bela- 
djar Ke Nederland 

Dasi PIHAK jang menge 
tahui di Solo didapat ka- 

bar. bahwa Ik 20 orang bekas 
Tentara Peladjar dalam bulan 
ini djuga akan berangkat ke- 
negeri Belanda untuk melan 
djutkan peladjarannja diberba- 
gai lapangan ilmu pengetahuan. 
Diantara 20 orang ita terdapat 
pula bekas Major Achmadi, ko 
mangan gerilja Tentara Pela- 
Gdjar jang telah mempertahan 
kan kota Solo selama clash ke 
M jl, Tanggal 26-1 jang akan 
datang mereka akan berangkat 
dari Djakarta 

Achmadi akan melandjutkan 
peladjarannja dalam ilmu so- 
ciologie.   

  

MENUNTUT PERBAIKAN 
NASIB, 

Dari pihak D.P.D. Kota Pradja 
Semarang didapat keterangan, bhw 
kini DPD Kota-Pradja mentjurahkan 
pikirannja terhadap beratus-ratus su 
rat permohonan dari para pekerdja 
Kota Pradja jg dimadjukan dengan 
iperantaraan kepala  bagiannja  ma- 
sing2, untuk perbaikan nasibnja. Soal 

“tsb. telah diselidiki dan ternjata, bah 
wa sebagian -dari' pemohon2 tsb. 
'tidak dapat diterima, mengingat be 
berapa soal, jaitu tidak memenuhi 
sjarat2-nja. Berhubung dgn banjak- 
rija- permintaan perbaikan nasib ini, 
'maka pekerdjaan lain2-nja terpaksa 
“disingkirkan dahulu. 

Andai kata”, " demikian D.P.D., 
Lada 100 orang jg madjukan permo 
honan minta perbaikan nasib dan 
tiap2vorang dapat perbaikan nasib 
tsh. mendapat . kenaikan ' Rp 100,— 
berarti begroting Kota "radja untuk 
tiap bulannja harus ditambah dengan 
Rp. 10000.—. atau setahunnja 
Rp 120:000.- 

PERSERIKATAN PENGUSA:- 
HA KAPUK, 

Atas initiatip dari Tionghoa 
Sianghwee gi Semarang telah 
“didirikan bond pengusaha2 ka-   
  

puk Djawa Tengah jang dika- 
sih nama Perserikatan pengu- 
saha Kapuk dan sementara ber 
sekretariat di gedung Siang- 
hwee Gg. Tengah 73. Pengu- 
rusnja sbb: ketua Tan Tjien 
Len, wakil-ketua Tan Liat 
Tiong penulis mr, Tan Siang 
Swie dan Ong Siang Tik, sedang 

(para anggautanja ialah: Tan 
' Tjng Sioe, Lie Sioe Gwan, Sie 
Kok Kien, Oei Kiem Hie £ 
Djakara dan Tee Tjwan Ien,: 

    

Kerugian USA 
Diudara Lebih Banjak Darl Kerugian2 
ja Diderita Oleh Pihak Korea-Utara 

Er tga Keterangan Finletter. “. 

ENTERI ANGKATAN udara» Amerika Thomag Tfaletter 
mengatakan pada hari Minggu, bahwa Rusia dewasa ini 

lebih banjak menghatsilkan pesawat2 “jet daripada Amerika 
Serikat. Dikatakan djuga, bahwa sampai dengan tanggal 18 
Desember kekalahan? Amerika diudara Korea 4 - ebih berat da- 
ripada jang diderita oleh fihak Utara. Tetapi dlm. interview- 
nja dengan madjalah ,,Look” jang terbit baru? ini Finletter 
menegaskam, bahwa Rusia berusaha menghatsilkat lebih ba- 
njak pesawat? pemburu jet MIG, sedangkan Amerika Serikat 
memusatkan perhatiannja pada type2 jet lainnja, termasuk 
pesawat2 pemburu, pembom, pengintai dan pesawat? pembom 
jet jang ringan. 

Finletter mengatakan bah- 
wa sampai Ckengan tanggal 18 
Desember, PBB telah menderi 
ta kekalahan 384 buah pesa- 
wat sedangkan fihak Utara 
320 buah, tetapi 814 dari ke 
rugian2 jang diderita oleh Ame 
rika itu disebabkan oleh tem 

bakan2 dari bawah. Hanja 14 
pesawat : jang djgtuh dalam 

pertempuran udara, sedang- 
kan fihak Utara dalam pertem 
puran2 itu telah menderita ke 
rugian 129 pesawat MI1G-nja. 
Selandjutnja Finletter menja- 
takan, bahwa pesawat2 MIG-15 
termasuk kelas peytama dan 
dikatakan bahwa untuk sela- 
ma?nja akan lenjaplah tiap2 
harapan atau lamunan2 bhw 
ahli? meSin Rusia tak dapat 

mentjiptakan alat2 perang jg 
baik. Achirnja dinjatakan, ti- 
daklah benar sama sekali, bah 
wa pesawat2 pemburu jet Ame 

rika Serikat tlh "disapu” oleh 

pesawat2 MIG. (Ant. — UP). 

Masalah 
Pegawai 
AGI HARI kemaren di Ke- 
menterian Urusan Peza 

wai diadakan pertemuan para 
Sekretaris Djenderal Kemente- 
rian2, dibawah pimpinan Men- 
teri Urusan Pegawai untuk me 
nekfapkan fermasi pegawai ne 
geri, Mengenai perlemuan ini 
dari Kementerian Urusan Pe- 
gawai didapat keterangan sbb: 

Hingga sekarang masih be- 
lum dapat diketahui berapa 
djumlah pegawai negeri sipil 
se-antero Indonesia dan berapa 
jang sesungguhnja diperlukan 
(formasi). ' Diharapkan pada 

pertemuan ini dapat g'ketahui 
apakah djumlah pegawai seka- 
rang ini berkelebihan ataukah 
tidak. Mungkn pada lapangan 

jang tertentu djumlahnja ku- 
rang sedang pada lapangan la- 

in lebih. Djika demikian ditin- 
djau tindakan2 apa jang perlu 
lekas diambil. (Antara) 

  

The tougher they 
come” 

.- Wayne Morris dan Preston Fos- 
ter, dua bintang film jang achir2 ini 
djarang muntjul di Jajar perak dan 
biasa kita kenal dalam film2: jang 
»keras”, kembali kini memainkan pe 
ranan2 utama dlm film ,,The tougher 
they come” jang sedjak beberapa 
hari diputar di Indra. Film ini me- 
ngisahkan perdjoangan hidup para 
pengusaha2 kaju2 raksasa, dimana 
kedjudjuran dilawan dengan tipu 
daja dan lain sebagainja, tak keting 
galan dengan romance jang menarik 
ditengah2 hutan, Tetapi setelah ter 
djadi kebakaran hebat maka terbong 
karlah achirnja sabotage jg hendak 
didjalankan oleh kawanan tukang 
kaju terhadap milik madjikannja itu. 

»Outrage” 
Ida Lupino, bintang film wanita 

kenamaan, kini terbukti tidak “hanja 
dapat main, tetapi pun tjukup bakat 
nja guna memimpin (memegang re- 
gie) sebuah film jang boleh dikete- 
ngahkan kebagusannja, baik isi mau 
pun pekerdjaan cameranja, Film 
»Outrage” jang sedjak kemaren di 
putar di Grand ini patut mendapat 
perhatian dari chalajak ramai, kare 
na isinja mengandung nasehat jang 
berguna, mengupas masalah Cuvia 
gadis dewasa ini. Ann Walton se 
orang gadis pegawai sebuah kantor, 
pada waktu habis ,,overwerk” telah 
ditjemar kehormatannja oleh seorang 
jang tidak dikenal. Hal tsb. menga 
kibatkan “timbulnja kebentjian dan 
ketakutan Ann Walton terhadap 
para lelaki umumnja, hingga waxtu 
ada seorang pemuda jg hendak men 
tjium dia, hampir sadja pemuda tadi 
dibunuhnja.. ,,Penjakit djiwa” Ann 
Walton ini achirnja dapat disembah 
kan oleh seorang dominee. Film -sb. 
seolah-olah merupakan djeritan orang 
orang tua Amerika dewasa ini jang 
mempunjai anak2 gadis, seperti apa 
kata ajah Ann Walton: ,,Amankah 
gadis saja berdjalan2 diwaktu ma- 

BUKU.   Sebagai arbiter- untuk uru- 
san kapuk ditundjuk tuan2 
Oei Kiem Hiedan Tan Liat 
Tiong, 
Maksud dari didirikannja per 

Serikatan itu ja'tu untuk me- | 
ngatasi segala kesulitan jang 
dihadapi oleh pengusaha2 ka- 
puk, dan menetapkan stan- 
daard kwalite't kapuk. Me- 
ngenai jang tersebut belaka- 
ngan ini masih akan dilakukan 
perundingan dengan f'haknjx 
OVEIP dan “untuk melakukan 
perundingan itu telah diangkat 
wakil2nja jalah: mr, Tan Siang 
Sw'e, Tan Tjien Lien, Oci Kiem 
Hie Tap Liat Tiong.   
  

Indonesia menggugat” diter 
bitkan oleh Penerbitan S.K. 
Seno Djl. Waringin 59, Djakar 
ta, 

Isi buku tsb. adalah pidatow 
pembelaan Bung Karno dimuka 
hakim, di Bandung pada achir 
tahun 1930 Ketika Bung Karno 
sbg. pemimpin PNI dituntut ka 
rena tuduhan bertudjuan merv 
bohkan dgn kekerasan pemerin 
tah Hindia Belanda 

Untuk mengetahui ' perkem 
bangan perdjoangan nasional 
Indontsia kearah Kemerdekaan 
pandangan2 serta kupasan2 jg. 
dikemukakan dalam pidato itu 
tetap berharga buat dibatja. 
Tjetakamnja jang rapi sungguh 
memadai nilai isinjaw 

  

Teman paman eat 

Djepang Ber- 
',Muka-Dua” 
Ketjaman ,,Washing- 

ton Post” 

wW ASHINGTON POST” dim, 
| tadjuk renijananja pada 

hari Minggu meramalkan, ba 
hwa Djepang akan mengadakan 
perdagangan baik dengan RRT 
maupun dengan Taiwan, dan se 
tidak?nja akan memberikan pe 
Lgakuan de facto pada pemim- 
pin Tiongkok Nasionalis Chiang 
Kai Shek , Post? mengatakan: 
.Yoshida adalah ' konservatif 
dalam soal? politik dau Dje- 
pang benar? adalah konserva 
tit Dalam pada itu Djepang jg 
mempunjai banjak penduduk 
aan sedikit sumber? adalah re 
alistis Betapapun djuga poli- 
tik resmi jang didjalankan ter 
hadap Tiongkok, Djepang su- 
dah pasti akan mengadakan per 
dagangan dengan Tiongkok dg. 
sesuaftg tjara, 

Tetapi Yoshida djuga realistis 
dalam  hubungannja-. dengan 
Amerika. Djepang sudah pasti 
akan mengikuti politik resmi a 
la Amerika terhadap RRT, ka-   

  

rena Djepan? untuk beberapa 
waktu jang akan datang tergan: 
tung daripada Amerika. Mung- 
kin akan ada sesuatu keketjua- 
lian terhadan politik jang ber- 
muka-dua itu” 

Selandjutnja ,,Post”  menga- 
takan, bahwa Djepang banjak 
mempunjai kepentingan2 di 
Taiwan dan “RRT. (Antara- 

  

KONPERENSI IKATAN P.T. 
PARTIKELIR KE2 

Pada tanggal 19 dan 20 Dja 
nuari j.a.d akan diadakan kon- 
prensi kedua dari Ikatan Pergu 
ryan Tinggi Partikelr seluruh 
Indonesia bertempat di Maka- 

| sar, Minggu jad. ditunggu ke- 
datangamnja sekretaris Djen- 
dral Ikatan Perguruan tersebut 
jap akan siapkan konperensi 

| Aneka Djawa Tengah | 

  

Tennis di Semarang. 
Kesudahan kompetisi tg. 13 

Djan: CHTCS I—PT 1 3—2, 
Union U—CHTCS III 14 PT 
C—CK TI 2—3 atjara tg. 20 
Djan. OK I—STC II, PT Ken- 
dal—MOT, STC V—STC IV, D 
BC—PT KBS. 

Friendly gasie 
Besok sore (Rebo) 16 Djanu 

ari dilapangan Sportlaan Sema- 
rang akan diadxkan”pertandi- 
ngan persahabatan antara kes. 
Poris I lawan kes. Oei Tiong 
Ham Concern A, Pertandingan 
dimulai djam 16.45. 

Israel djadi anggota 
panitia olympiade 

Internasional. 
Pamitia Oympiade Israel ig. 

baru dibentuk kini telah diakui 
oleh Panitia Olympiade Interna- 

ngan2 Olympiade jad., demikian 
diumumkan oleh markas besar 
Panitia Olympiade Internasio- 
nal di Lausanne, Swiss. Selama 
ini#Israel belum diterima men- 
djadi anggota, karena di Israel 
terdapat 2 organsasi Olympiade, 
jang kini telah dilebur mendja- 
di satu. 1 en 

  

MALAM PERPISAHAN DE- 
NGAN GUBERNUR SUNDA 
KETIIL, . 

Baru2 ini di Kupang telah di 
adakan malam perpisahan de 
ngan gubernur Sunda Ketjil, 
mar. Susanto Tirtoprodjo beser 
ta njonja, jang dikundjungi 
ceh 500 wakil2 dari seluruh da 
erah Kupang, parta'2, organisa 
si rakjat dan pembesar2 sipil, 
tentara dan polisi. : 

Dalam pesannja jang pengha 
bisan gubernur Susanto menja 
takan. bahwa ia selama 14 bu 
lan telah bekerdja sama di Sun 
da Ketjil dan masih suka be- 
kerdja terus disana akan teta- 
pi pemerintah pusat telah mem 
beri tugas baru kepadanja, ja 
itu sebagai - perwakijan Repu- 

bis Indonesia di Negara Belan 

BERAS DARI THAI 
TERTAHAN? 

i Menurut kabar, maka beras 
jang telah, dibeli oleh para pe- 
dagang di Dijawa Timur dari 
Thai jang seharusnja telah Hi 
kirimkan bulan Desember Han 
datang di Surabajt pada achir 
bulan Desember atau bulan Dja 
nuari ini, belum dapat dikirim 
kan. Sebabnig ialah, demikian 
menusut kabar. sementara dari 
Thai, karena adanja kesulitan? 
politik belakangan ini, jang ke 
mudian memuntjak didalam. su 
atu coup Wetat beberapa waktu   jang lalu itu, 

  

SOLO, 

Balai Kota Surakarta 

menang. 

Dari Balai . Kota Surakarta 
diperoleh keterangan bahwa 
Balai Kota Surakarta achirnja 
dinjatakan dapat membeli per- 
Sil milik. tn. Paulsen di Tawang- 
manvu, untuk dibangun men- 
djadi tempat istirahat pega- 
wai2nja. Terlebih dahulu dari 
Balai Kota, Perburuhan Propin- 
si Diawa Tengah di Semarang 
telah menjatakan ingin membe- 
l persil tersebut . untuk diba- 
ngun mendjadi tempat istirahat 
kaum buruh Djawa Tengah, te- 
tapi kemudian Perburuhan da- 
pat membeli tempat lain di Ko- 
peng (Salatiga). 

Kursus seni tari 
Sedjak pertengatan th 1951 

oleh Himpunan Budaya Sura- 
karta seksi tari diadakan kur- 
sus tiap Djunw'aty dan Minggu 
sore djam 17.00 sampai 21.00, 
sedari tg 15 Djan menerima 
murid2 baru, pendaftaran dis 
tutup tg. 31 Djan. di dj Sngo- 
saren 8, selain pe'adjaran tari, 
djuga diberi peladjaran kesusi- 
laan, sedjarah kebudajaan gen 
ding Djawa,, bahasa  Indone- 
sia, Inggris dl) Setelah lulus 
kursus selama 2 tahun akan di 
beri idjasah dengan pengakuan 
sjah dari pemerintah 

Poliklinik baru. 
Tidak lama lagi pemerintah 

Kota Besar Surakarta akan me- 
resmikan pembukaan suatu po- 
liklinik baru dikampung Nusu- 
kan, jang telah minta biaja se- 
besar Rp. 16.000. . 

DJOGJA. 

Peringatan untuk izin 

tinggal di Jogja. 
Dalam pengumumannjk : Pe- 

merintah Daerah.Istimewa Jog 
jakarta antaranja dinjatakan, 
bahwa berdasarkan peraturan: 
Menteri Negara Koordinator 
Keamanan tertanggal 30 Djuni 
1949 No. RYVI tahun 1949,  se- 
mua orang jang akan bertem- 
pat tinggal didaerah Jogjakar 
ta harus mendapat izin lebih 
dulu dari jang berwadjih. Se- 
landjutnja dalam pengumuman 
tersebut dinjatakan, bahwa, ke 
pada mereka jang helm meme 
nuhi peraturan tersebut seka- 
rang masih diberi kesempatan 
untuk minta izix kepada bupa 
ti atau walikota dimana mere 
ka bertempat tinggal. Kepada, 
mereka jang melanggar peratu 
ran tersebut dapat dituntut di 
muka hakim dan dapat dihu- 
kum selama2nja 3 bulan atau 

denda sebanjak2nja Rp 15:000. - 

  

SALATIGA. 
Ikatan Kader Kopera- 

si Indonesia. 
Atas usaha Djawatan Kope- 

rasi Kabupaten Semarang pada 
tg. 12 Djanuari jl. di GRS Sala- 
tiga telah diadakan pertemuan 
utk kader koperasi seluruh ka- 
bupaten Semarang jg dihadliri 
djuga oleh beberapa wakil in- 
stansi civiel ditempat. Dengan 
suara bulat telah disetudjui 
utk membentuk tjabang dari 
IKKI (Ikatan Kader Koperasi 
Indonesia) dga pengurusnja js 
terdiri dari sdr.2: Sudadi (Ba- 
njubiru), ketua: Suwoto (Sala- 
tiga), wakil-ketua: 
(Ambarawa), penulis: Muslimin 
(Ambdrawa), Madun (Bugel) 
dan Satun (Kalitjatjing), pem- 
bantu. Selandjutnja di tiap2 ke- 
Ae Yasa diadakan commisga- 
riaat. 

Tjabang IKKI jg baru diben- 
tuk itu adalah tjabang jg per- 
tama berdiri diantara kabupa- 
ten2 Djawa-Tengah. Dalam bu- 
lan ini djuga akan didirikan tja 
bang karesidenan di Semarang, 
utk mana telah ditundjuk seba- 
gai wakil dari Salatiga  sdr.2 
Sudadi, Suwoto dan Muslimin. 

Sebagai diketahui IKKT dim 
tahun jl. didirikan di Djawa- 
Timur dgn pusatnja di Kediri. 
Kini sedang direntjanakan dan 
diusahakan utke membentiik tja 
bang IKKI di tiap propinsi. 

ia ' Hudjan. 
enuru? tjatatan dari Dj 

tan Pertanian di Bana 
njaknja hudjan turun dalam 
daerah kabupaten Demangan 
lama bulan Desember 1951 ada 
sebagai berikut: Salatiga "ba. 
njaknja hari hudjan 22 ( 1950: 165 rata? tiap tahun »: 
banjaknja hudjda turuy 621 
mm. (tahun 1950: 243 mm.: ra ta2 tiap tahun 359 mm). Arts 
barawa: banjaknja hari: udjan 
20 (tahun 1950: 10: rata? tiap 
tahun 19): banjaknja hudjan 
turun 281 mm, (tahun 1950: 
187 mm.j rata2 tiap tahun 314 
mm.). Ungaran: banjaknja da 
ri hudjan 23 (tahun 1950: 8): 
banjaknja hudjan turun « 458 mm. (tahun 1950: 322 mm.). 

Hudjan jang turun dalym bu 
lan Desember jang lalu menga 
kibatkan baik bagi tanaman9 pa 
lawidja dan padi jang t nja 
nampak djelek berhubung dgn 
lamanja musim kemarau. Tang 
TAN Ng Aa di Kabar aa 
mitsalnja memberi harapan 
memuaskan, : 

sional dan berkenaan dengan itu. 
“Usrael telah diundang pula un- 
(tuk ikut serta dalam pertandi- 

Achmadi :   
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Ijauan dengan 

san tentang pengg 
n dengan 1: 

pembuk 

  

jang Keras me- Filipjnalah 
ut supaja diadakan peng- 

" (100.000 Orang 

| jantara 15.000 orang dan 10.000 

an | pembitjaraan 
1 jari jbl Diputuskan djuga untuk 

    

a, tetapi pandangannja tidak 
palingkannja dari Fi- 

: dengan In- 

   

    

   

    

  

    

  

   

   

          

   

          

   

  

jang bankik mer 
pendudukan Djepang, 

n Tetapi djuga 

| kementerian 
| Muang Thai, 

tadi 338875 terdiri dari kaum 

111 

penggantian keru- 
jang bakal di- 

rpegang teguh kepa 
konomiannja” dan 

n djasa, dan Dje- 
| dengan dasar 

ng demikian dapat dili- 
nja dengan In- 

Inti Tentara 
: Djepang - 

i Polisi 
: Tjadangan'Akan 
—. Dikerahkan 

      

MENURUT sumber jang da | 
3 pat mengetahui di Tokio | 

maka djen Ridgway dan per- 
dana menteri Djepang, Shigeru 
Yoshida, telah mentjapai perse 
tadjuan untuk memperbesar po 
Iisi tjadangan nasional Dje- 
ang dengan djumlah antara 

50.009 orang, 
'Tjadangan ini, jang bila perlu 
akan mendjadi inti tentara Dje 

£, jang terbentuk nanti, dg, 
ian akan diperbesar se- 
Kekuatannja mendjadi 

SEA 

       
   

  

   

   

  

   

      

         
    
     

    
   

   

   

orang, 

Dikatakan bahwa: persetu- 
|ajuan antara djenderal Ridg- 
way dan perdana menteri Yes 
shida ini telah tertjapai dalam 

pida tg. 5 Djanu-   mendirikan suatu akademi mi 
ter” guna mendidik cpsir2 po 

1 Djepang-telah membu- lisi tjadangan. Setelah diada- 
“kan sidang kabinet pada hari 

one- Saptu, maka perdana menteri 
Yoshida telah memberi instruk 
si2 kepada menteri negara uru- 
san Polisi tjadangan Djepang, 
Takeoro Ohashi, supaja segera 
mendirikan sekolah tsb demi- 
kian menurut sumber tadi. 
(Antara-AFP). 

CHURCHILL, ANGGOTA KE 
HORMATAN ,,PRESSGAL- 
LERY” 
Perdana menteri Winston 

CPurchill jang lebih dari 50 
tahun jang lalu mendjadi war 

|tawan perang pada pemberon 
,takan di Afrika Selatan akan 
  
diterima. mendjadi anggota ke- 

““. hormatan “pressgallery” Kana 
. Ia adalah» orang asing jg 

pertama kalinja. diterima men 
diadi anggauta badan tsb. 

(Negara Baru! 
(Didirikan Oleh Kaum 
Pemberontek Kareaj 

Di Birma aa 0) 

ep Aum PEMBERONTAK 
Karen mengatakan ba- 

Ipa mereka telah mendirikan 
negara Karen baru daam wi 
'Jiajah Burma Jidekat perbata- 

“san Burma-Muang Thai berha- 
|lapan dengan kota Mai Sati, 
Idemikian menurut suatu lapo- 
ran, jang telah diterima oleh 

dalam negeri 

Pembesar? Thai dari daerah 
dekat ,,negara baru” itu telah 
diberi tahu oleh ,,pembesar2 ne 
gara Karen baru” bahwa un- 

ing | dang? keadaan bahaja telah di 
umumkan pada tgl 28 Desem 
ber jbi. dan bahwa perbatasan 
(dengan Muang Thai telah di 
tutup ortuk lalu Iirtas biasa 
demikiar laporan tadi (Anta- 

3 ra). 

   
“Dari, beberapa nummer -pe 
Olympiade 1952 ini jg pa 

luntjur     
D didapat keterangan, 

  

han Kerdja 

Rp 215 Djuta 
Dai tahun 1952 jini Ci 

Bardung mirgkin sekali 
dibuka Pusat Latihan Kerdja 
jaitu sebagai pusat pendidikan 
bagi pemuda? dalam berbagai 
keahlian jarg akan dapat disa 
makan dengan Pusat Latihan 
Kerdja Bengalore di India. Pu- 

|gaf Latihan Kerdja jang akan 
cibuka di Bandung ini akan 
merupakan pula pusat Latihan 
buat seluruh Indonesia dan se 
karang telah dimulai . dengan 
pembikinar gedurignja didjalan 

| Papandajan jang akan : mema- 
kan biaja beserta perlengkapan 
ria lebih dari Rp 2.500.006. 
Diduga gedung itu akan selesai 
pada pertengahan tihen ini 
dan akan dapat memtat kira2 
1020 peladjar. - 

  
Pusat Latihan-Ke'diy ini 

adalah Suatu bagian usaha da- 
ri Djawatan Penempatan Tena- 
ga jang menjiapkan pemuda? 
tamatan sekolah . umum untuk 
terdjun kemasjarakat. Dewasa 
ini Pusat Latihan Kerdja “ni 
mempunjai bagian? tehnik, per 
tanian, pertukangan, perkebu- 
ntn. du. : 3 “ 

' Sebagai gurugnja, menurut 
keterangan sekarang sudah. di- 
terima pula. kesanggupan dari 
guru2 besar di Faculfeit2 di 
Bandung, akan tetapi mungkin 
hal ini sukay untuk dilaksana- 
kan karena terlalu membutuh- 
kan biaja besar. (Antara)   

    

  

ta akt ". 

  

tadi, jaitu April 1949 Ta 
lugs hingga anggotanja 

kongres pertama tadi, 

.. Golongan2 anggoia. 

“Dari djumlah 5 djuta lebih 

  

ruh, 5218 petani dan 
YM peladjar, Lembaga Pe- 
dim. berbagai pekerdjaan 
sioner dgn setjara aktif 

   

an menentang Amerika dan 
enolong Korea dilakukan di 

bawah pimpinan Lembaga Pe- 
muda. Djuga dlm pekerdjaan 
mercbah sis:im perobahan ta 

nah pemuda giat bekerdja, ser 

ta dim “usaha menindas kontra 

revolusi. 

|. Tugasnja sekarang 

Feng seserusnja mengatakan, 

bahwa tugas Lembaga Pemuda 
  
jg sekarang ialah menggiatkan 

an poitik diantara anggo 

ja dan pemuda pada umum- 

etika bulan September berdjumiah 

| 5.180.000 orang, atau kira2 27K 

Aa Nae Tag Ar 

TugasPemudaRRT 
“ Harus Tjinta Tanah Alrnja Dan 

. Mempunjai Kesadaran Politik 
Keterangan Feng Wen Pin— Sekdjen Lemb. Demo- 
Naa krasi Baru RRT.. 

Pe ENG WEN PIN, sek, djen.senral komite Lembaga Pe- 
muda Demokrasi Baru RRT, belum lama berselang ini 

menerangkan kepada sidyng ke-2 dari sentral komite bahwa 
pemuda Tiongkok dibawah pengawasan dan bimbingan Partai 
omunis teah mentjapai kemadjuan jg tjepat dalam soal2 

mengengi politik, Dalam laporannja mengenai keadaan pada 
ini dan tugas2 Lembaga tadi, Feng seterusnja mene- 

, bahwa serendjak kongres pertama dari Lembaga 
pengetahuan politik tolah me- 

     
ali sebesar djumlah ketika 

   

  

nja, membangun perasaan tjin 
ta tanah air, mempertadjam ke 
waspadaan mereka terhadap 
agresi imperialis dan membe- 
ri semangat mereka supaja 
ikut dlm gerakan menentang 
Amerika serta membantu Ko 
rea, terutama dim pekerdjaan 

abamtu Partai Komunis Ge membangun pertahanan anega 
|ra Usaha sekeras2nja harus di 
|djalankan untuk mengerahkan 
langgota2 Lembaga Pemuda dan 
i pemuda Jain2nja untuk me aku 
kan peranan aktif dlm usaha 
memperbesar produksi, ' serta 

memberantas segala masaalah 
|ie tidak diingini Untuk me 
njempurnakan pekerdjaan2 ini, 
“hgrus diperuas pendidikan da 
lam semangat tjinta tanah sir, 
jg berdasarkan Marxisme-Leni- 

| Demikian kata Feng Wen Pin 
tadi: (Ant NCNA, 3 

meluntjur dgn ski adalah jg : 
ra pengikut atau pencnton. Menara 
: dan tempat start unt 
terbuat dari pada beton. Tinggi | 
lah £5 M tingginja dan rata2 para pen: 

" ketjepatan 80 Km sedj 

Pusat Lati. 

Akan” Dibaongunkan Di 
Bandung ' Dengan Biaja 
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Soppeng Katjau |- 
Grombolan  Djalankan : Terrornja— 

Penduduk Takut Keluar Kota” 

Keamanan Sulawesi Selatan Terganggu. 
« 

ARI ORANG? jang datang Gi Makasar dari pedalaman, 
bah wa daerah Soppeng dan seki- 

tarnja pada minggu? achir 'ni merupakan daerah jang paling 
kurang aman seuruh Sulawesi Selatan, Selain pihak 
bolan pernah djuga adakan serangan atas kota tsb., 
minggu jang lampau djuga hampir setiap hari 
tentang adanja tembak-menembak antara gerombolan dan 
pihak tentara Beberapa kilom eter sadja diluar kota orang 
tidak berani keluar karena gerombolan mentjulik serta mem 
bunuh Siapa sadja jang mereka tjurigai telah memberi per 
tolongan pada pihak alat? negara. 

gerom. 

dikabarkan 

Pi 

kak 

Diterangkan djuga bahwa 

penduduk banjak jang terpak- 
'sa adakan lobang? perlindu- 
ngan. Perkubungan lalu-lintas 
dengan  lain2 kota sering2 ter- 
putus sama sekali. Umumnja 
|jang dikuatirkan orang .jalah 
| diangan2 petani tidak dapat 
| kerdjakan sawahnja dengan ba 
|ik karena gangguan2 ini sehing 
| ga panen j.ad. mungkin sekali 

| merosot sekali kalay keadaan 

Gemikian terus dibiarkan sadja. 
Dcerah2 Soppeng dan sekitar- 
nia adalah merupakan satu 
cCa-erah lumbung beras bagi Su 
lawesi Selatan. “0 

Dalam pada itu keadaan da- 
lam kota Makassar sendiri se- 

djak 6 Djanuari jbl. sampai be- 

rita ini ditulis tenteram, tidak 
terdengar tembakan2 ataupun 

   

    

           

        

    

   pn Inggris Akan, Desak $ 

   
    

     

  
  

     

nja perdjandjian Nanang: antara Tokio dan Tai- 
nikian AFP memperoleh keterangyn dari kalangan? 
kuasa di Tokio pada hari Saptu. : 

t3 Kalangan? tsb, dim pada itu menegaskan, bahwa sekali- 

“kali Djepang tidak akan menga dakyn perdjandjian perdamaian 
| dengan Tiongkok Nasiomalis, di mana “terkandung dibukanja 

| kembali hubungan? jg normal antara Djepang dan Tiong- 
kok, Tea Up 

  

   

  

   

     
   

   

   

   

  

Selisih paham Ame- 

000 rika-Inggeris. 

Dalam pada itu kalangan 

ibungan Persahabatan 
| ija Djepang Mengakui 

TART Sada? 
hiang 

| Pendjara2 
|TerlaluPenuh 
'135 Tahanan Glodok | 

'. Melarikan Diri 

“1135 
| perkara kedjahatan dan pelang 

     
     

Tg 

ig akan membuka perunding- | 
|Khai-shek mengenai di- 

      

ORANG taharan jang ter- 
sangkut dalam berbagai   

garan pada djam 10,30 Dju- | 
|ima't siang, telah melarikan diri 
dari dalam rumah pendjara 
Gang Tengah Djakarta, sete- 
lah mereka berhasil mendo- 
brak pintu dan memperguna- 
kan kesempatan sewaktu pintu 

dibuka guna mem- 
beri kesempatan pada orang2 
jang akan ,,bezoek” sanak ke- 
luarganja 
'Tembakan2 peringatan jg di 

lepaskan keatas, terbukti tidak 
menakutkan para tahanan tsb., 
bahkan setjara spontaan mere 
ka menjerbu beberapa penga- 
wal atau pegawai rumah pen-   tinggi Amerika mengatakan, 

bahwa Amerika dan Inggris be | 
lum mentjapai kata sepakat se- 
bulat2nja tentang soal penga- | 
Kuan Djepang terhadap sa.ah | 
suatu antara kedua “ pemerin | 
tah Tiongkok tadi akan tetapi 
Inggris dan Amerika. memutus | 
kan akan hormay menghormati 
pendirian masing2. Inggris tje 
mas akan persaingan dari pi- 
hak Djepang .dipasar2. Inggris 
di Asia Tenggara dan oleh se- 
bab itu mendesak supaja Dje- 
bang mengakui dan mengada- 
kan pardagangan dengan RRT. 

| Setjara resmi - Amerika 'elah 
Imenjatakam, bahwa Djepang be- 
bas untuk memilih pengakuan 
pemerintah Tiongkok di Peking 
atau jg ada di Taiwan, tetapi 
'setjara tidak resmi Amerika de 
ngan kuatnja mendesak supaja 
Djepang mengakui pemerintah 
Kuomintang dan mengadakan 
perdagangan dgn Asia Teng- 
tara - " 

Pokok pembitjaraan 
f en-Acheson 

|,  Menteri2 luar negeri Ameri- 
ka dan Inggris, Acheson dan 

Eden, telah membitjarakan per 
tentangan tadi, ketika mereka 
mengadakan pembitjaraan ter- 
tutup, ketika hari Kemis. Ha- 
silnja ialah saling -berdjandii 
bhw. Amerika dan Inggris ti- 

  

| 

|.Mr. Rusbandi menerangkan pa 

Ia 

1 In ki ! 

bunji ledakan2 granat seperti 
beberapa hari il, sedangkan 
distrik Malakadiji jang tadinja 
dikabarkan diduduki oleh ge- 
rombolan2 sampai sekarang be 

lum lagi diketahui bagaimana 
halnia. Ada berita jang kata- 

dak akan melukai perasaan ma- 
sing2 dan tak akan memperbe 
par selisih paham antara mere- 
ka. Dalam Kalangan Kongres 
Amerika ada sebagian dari pa 
ra senator jg menjatakan bah- 

djara Gang Tengah dan berha- 
sil merampas seputjuk stengun 
dari pegawai pendjara itu, hing 
ya beberapa saat lamanja ter 
djadi tembak-menembak anta- 
ra para tahanan dengan penga 
wal rumah pendjara, 

Dalam hubungannja dengan 
soal tersebut diatas, Kepala 
'Djawatan Kependjaraan Pusat, 

da ,,Antara”, bahwa diantara 
sebab2 terdjadinja hal2 sema- 
tjam itu, ialah karena sudah 

terlampau penuhnja keadaan 

  

  katan Darat 

Tank & Randjau Si 
. Dipergunakan Dalam, Pertempuran2 j 

“DI Tel Al Kebir— 
Mahasiswa2 Mesir Adakan,,Demonstrasi Diam” 

Tanda Belasungkawa, 

ARTAWAN UP. Peter Webb, dapat mewartakan 
pada nari Sabtu, bahwa 2 orang serdadu Inggeris “elal 

mendapat luka? karena ledakan, jang terdjadi didjalan kere- 
ta api dim Kota Tell al Kebir, Serdadu? Inggris tadi terma- 
suk suatu p&troli Ingxeris, jg. mendapat tugas mentjari tan- : 
djau sepandjang djalan kereta api “sb. Bertepatan dengan per 
ledakar: itu patroli Inggeris tsb. ditembaki dari beberppa dju- 
rusan didekat setasium Tell al Kebir. Webb salandjutnja me- 

wW 

wartakan bahwa di desa Abu 

sopir mendapat luka? ringan. 
Tx 

Sekompi tentara pajung Ing- 
geris segera didatangkan guna 
memeriksa rumah? dari mana 
tembakan2 telah dilepaskan. 
Diwartakan selandjutnja bhw. 
Inggeris di Tell al Kebir pada 
hari Sabtu menggunakan 4 
buah tank ,Centurion” ma- 
sing? dari 52 ton, dalam me- 
Teen serangan2 orang2 Me 
sir. 

Reuter mewartakan bahwa 
na djuru bitjara militer 

nggeriSs umumkan pada ham 
ri Sabtu, bahwy orang2 Mesir, 
jang ,ditjurigai” kini dikumpul 

h 

  didalam .rumah2 pendjara da- 

lam kota Djakarta dewasa mi. 
Dinjatakan, bahwa misalnja 

rumah2 pendjara Glodok dan 
Gang Tengah kepadatan terse- 
but telah demikian rupa, Se- 
hingga boleh dikatakan hampir 
meliwati 2004, dari kapasi- 
teitnja. 

Riwajat Djen- 
drai Tassiany 

pp NUEKAL Jean Marie Ga- 
briel de Lattre de Tassigny, 

komisaris tinggi merangkap 
panglimabesar Perantjis di In- 
dochina, jg telah meninggal du- 
nia pada malam Sabtu didekat 
Paris, dilahirkan ketika tahun . 
1899. Tak lama setelah ia ta- 
mat akademi militer Saint Cyr 
petjahlah Perang Dunia 1, da- 
lam mana ia ikut bertempur dan 
beberapa kali dapat luka2. Ke-   wa mereka tidak akan merati- 

fikasi perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang. apabta djelas 
bahya Djepang akan mengakui 
RRT dan bukan Kuomin'ang. 

kan tentara telah usir gerom- 
bolan tersebut, ada pula jang 

|katakan mereka masih terus 
| berada g'distrik tersebut. Sam- 

    

  

' pai sebegitu jauh, walaupun | (Antara UP. 
kedjadian2 ini agak menggon- |. 2 "3 | : 
tjangkan umum tetapi keadaan | VISHINSKY HENDAK 
pada umumnja kelihatan be- bIc ANTI GROMYKO? 

nm Mag aa C3 . Kalangan komunis Ing- 

yo...» Iseris jang biasanja menge 

Black Year : tahui meramalkan, bahwa 
tak lama lagi menteri luar 

PessimismeMalik Me: negeri Sovjet Vishinsky 

(Ini Inja, Andrei  Gromyko. 
Ss ARDAR MALIK duta. he- 

Sar India di Paris, bari 
Djumaat katakan, bahwa ia 
kuatis tahun 1952 akan meruva 
kan ,,tahun jang sia?” (black 
year) karena ia tak melihat 
aganja keredaan dalam ketega 
agan interrasional, Malik me- 
njatakan demikian kpd bebera 
pa wartawan Afp di Paris, 
Dikatakarnja ia tak meli- 

ha basijak harapan akan ada- 
nja perbaikan dalam keadaan 
di Timur Djauh di tahun 1952, 
karena tak kelihatan -akan ada 
nja perbaikan dalam  ketega- 

djutnja menjatakan, bah- 
wa akan diadakan peruba- 
han2 diplomatik setjara 
besar2an, terutama dalam. 
kedutaan2 Sovjet di Wash- 
ington dan London. 

  

— Dinas pendjagaan pantai 
Amerika pada hari Saptu me- 
njatakan, bi w tak usah disang 
Sikan lagi bhw “kapal harang 

  
durkan diri kebagian Perantjis 
jang tak diduduki. 

Ketika tahun 1942 bulan No 
pember daerah tadi diduduki 
djuga, ia tertangkap tetapi ke 
mudian dapat meloloskan .diri 

ke Afrika Utara, lalu gabiing- 

kan ciri pada tentara Djende- 
ral de Gaulle. Tahun 1944 ia 
pimpin pasukan2 Perantjis di 
Perantjis dan tahun 44 merupa 
kan zaman emasnja a.n. nege 
rinja ia tanggal 8 Mei 1945 tan 
Ga tangani penjerahan Djer- 
man. Setelah kenaikan pangkat 

“Jain2nja,-ia tanggal 14 Desem- 

Sumber tersebut selan- | 06x 1090 dangkat mendjadi ko 
misaris tinggi: merangkap pang 
lima besar Perantjis di Indo Ch: 
na 

Seterusnja didapat kabar, 
bahwa djenderal Valluy jang 
kini berumur 53 tahun sangat 

mungkin akan menggantikon 
mendiang De Lattre De Tassig- 
ny sebagai panglima merang- 
kap komisaris tinggi Perantjis 
di Indo China. 
— Djenderal Valluy dalam ta- 
hun 1946 — 1947 ada panglima 
merangkap pemangku djabatan   "Pennsyivania” telah, tengge- ngan internasional 

al lam dilautan Pasifik. 
Samnil duduk dalam kamtor 

nja jang. diperlengkapi dengan 
sederhana di kedutaan “India 
Malik selandjutnja njatakan, 
lebih baik” menjaksikan keada- 
an2 jang sebenarnja dan ke- 

“njataan tadi tak memberikan 
harapan besap baginja. Walau 
pun demikian ketegangan inter 
nasional-itu tak akan menim- 
bulkan perang dunia ke-3, ka 
ta Malik. Dinjatakannja kekua- 
tiran akan petjahnja perang 
disebabkan tak adanja perim- | 
bangan dari pasukan2 berseig 
hdjata di dunia dan untuk me- 

lenjapkan “kekuatiran itu ha- 
rus diadakan perimbangan da- 
lam pasukan2 jang bersendja 

ta. (AP). 

  
ONGRES WANITA Demo- 

K krat jang diadakan di 
Djakarta dari tg. 8 sampai 

——ai   antara Idin sbb: Mendesak ke- 
pada Pemerintah “untuk sele- 
kas mungkin mengambil sikap 

tegas terhadap koruptor2 dan 
orang2 jang kaja karena per- 
buatan korupsi dan setelah nja 
ta kesalahannja diberi huku- 
man jang setimpal. Mendesak 

| kepada Pemerintah supaja mem 

Almarhum djenderal de Lat- 
tro de Tassigny mendapat pang 
kat ,marsekal Perantjis”, de 
mikian menurat keputusan pe- 
merintah Perantjis pada hari 
Saptu Pangkat militer Peran- | 

tjis. jang tertinggi ini, hanja di 
berikan kepada pahlawan? isti 

mewa, demikian menurut UP,     
18/1 telah mengambil putusan? 

komisaris tinggi Perantjis di 
Indo China. 

  

Kongres Wanita Demokrat 
periuas adanja pendidikan PO- 

lisi wanita. Mendesak kepada 
Pemerintah supaja tenaga? gu- 
ru jang bekerdja dilapangan 
lain dan jang belum bekerdja 
dikembalikan kelapangan  pen- 

didikan. 
Mendesak “kepada Pemerin- 

teh untuk selekas mungkin 
memperbanjak  gedung2 seko- 
lah dan supaja  gedung2 seko- 
lah jang sekarang dipakai in- 
stansi? sipil dan militer dikem- 
balikan. Selandjutnja kongres   

  

kan dalam Suatu kamp didekat 

|Ismailia. Djuru bitjara tadi 
i memberikan keterangan ini Se- 
| bagai djawaban atas pertanja- 
.an2 para wartawan mengenai 
tindakan2 apa jang dilakukan 
oleh pembesar? militer Ingge- 
ris terhadap orang2 Mesir, ig. 
kedapatan memiliki sendjata, 
didaerah Terusan Suez. 

Demonstrasi maha- 
siswa di Iskandaria. 

AFP mewartakan selandjut- 
nja dari ISkandaria bahwa ki 
ra2 3.000 mahasiswa balai per 
guruan tinggi Farouk al 
Awal pada hari Sabtu telah 
mengadakan pawai “diam” di 

Lagi satu gambar penjerahan komando Territo' 
di Makassar dari tangan let. 
Gatot Subroto. Gambar: Setelah penjerahan, di hadapan 

panglima batu, menteri pertahanan serta 

udara Inggeris te'ah ditembaki Oleh orang2 Mesir, Seorang 

   

     
   
   

   

   

              

          

    
    

    
     

   
   

      

   

   
   kol. Kosasih kepada kolonel 

kepala Staf Ang ' 
diadakan Ta “aa   

  

t 

. 
. 

bahwa 
telah 

Seir sebuah konvooi angkatan 

    

pr 
PproruKsi Lana di Gn 

usat perusahaan pe 

pipbtan kerang mutiara Miki- 

moto, (Djepang) tahun 1951 
berdjumlah 5.775 pon. seharga 
kira2 $ 30.000.000. 
lah diumumkan oleh pem 
tah daerah Mie Hanja 2076 
dari hasil tadi disediakan utk, 
konsumsi dalam negeri, seda 

kan sisanja didjual keluar ne- 

geri, Pembeli jang terbesar ia- 
lah Amerika Serikat, , Yaitu i 

604 aiikuti oleh Perartjis, tn-- 
dia, dan Swis. : 

Buruh 
Kontrak 
Hingga Tahun Ini Ba- 
njak Jang Dikirim 
Dari Djawa ke — 

Sumatra " 

H 

Gn 
8 

  

  INGGA permulaan tahun 
ini pengiriman tenagf bu- 

ruh dari Djawa ke Sumatera 
Timur masih berdjalan IS, 
Buruh? itu di :    

  

tika Perang Duria II ia mula? | 
melawan Djerman, kemudian un | 

bun? tenaman keras(?) TI 
| Djawatan Pengawasan Per 
han Daerah Sumatera Utara di uspat keterangan, bahwa pengi 
riinan tenaga jang seka rarg masih berdjalan terus, 

Iskandaria sebagai pernjata- 
an duka tjita atas tewasnja sa 
lah Seorang teman sekolah me 

reka. Demonstrasi tadi diada- 
kan untuk memperingati gu- 

masuk izin jang di gurnja Seorang mahasiswa jg diperoleh 
pertama tewas dalam gerakan hak Veda dalam tahun 1950, 

      
    

     

    
    

  

   

   

melawan paSukan2 Inggeris Ci tuk mendatangkan 10.600 5 
daerah Terusan Suez sebagai Tuh dari Djawa Sampai seka- 
anggota "“bataljon kemerdeka "ang telah didatangkan kedae. 
an mahasiswa”. rah ini semendjak tahun 1951    

8915 orang buruh ,yanita dan 
Amr Pasha mungkin Maa Pi 

diutus ke A-S. bahwa hn Me   para buruh ini diang 
Sementara ity menurut UP kut dari Djawg atas Para 

maka di Kairo tersiar berita? mereka sendiri setelah mereka 
bahwa Saji Abdul Fattah mengikat kontrak kerdja di 1 
Amir Pasha, duta besar Mesir Djgkarta. Kepada para buruh : 
di London jang telah dipang- ini diberikan kesempatan utk 
gil kembali dan diangkat men berpikir 24 djam setelah kepa- 
djadi penasehat radja Farouk danja dibatjakan kontrak kep : 
urusan luar negeri, mungkin dja itu dan dikatakan pula ada 
akan pergi ka A.S. dengan tu diantara para buruh itu jang 
gas istimewa oleh pemerintah menolak, sehingga mereka di 
Mesir, Tentang maksud tugas kembalikan kekampungnja ma 
Amr Pasha itn belum lagi ter sing2. Atas pertanjaan, apakah 
dapat pendjelasan. Sumber2 jg para buruh jang didatangkan 
lajak dapat dipertjaja “menga- itu mendapat perumahan jang 
takan bahwa radja Farouk dan semestinja, dinjatakan, bahwa perdana menteri Mustapha al buruh2 jang tiba dari Djawa. 
Nahas Pasha kini baru menjiu telah mendapat perumahan Mia 
sun suatu djawaban kepada bih djauh didapat keterangan 
rata Thn Saud darf Saudi bahwa mungkin sekali akan 
Arabia, dalam mana dirjata | ada lagi permintaan dari pihak 
kan bahwa Mesir menjambut | perkebunan untuk mendatang 
dengan gembira tawaran Ra-'| kan buruh dari Djawa bana 
dja Ibn Soud untuk mendiadi | untuk permintaan jg akan da 
perantara dalam sengketa Ing- | tang harus disertakan djuga 
ger's — Mesir (Aritara — UP | djaminan tersedianja lebih du 
U. Reuter). . | ta L... Hu perumahan jang sebaik2nja. 

4 (Antara). 5 

HENDAK MENDJATOHKAN 
| PEMERINTAH SFALIN, : 

Ketua Serikat Bekas Tawa 
nan Politik di Rusia, Vladi- 

Incir Pozdnjakov (bekas kolonet 
| tentara Rusia) hari Minggu me 
Imerangkan di Munchen, bahya 
| serikatnja akan berusaha um- 
tuk mempertjepdt djatohmja pe 
merintah, Sovjetelengan” ditiam 
mempernebat propaganda mem « 
buka topeng kediktatoren Bo 
shevik. Pozdnjakov. memberi- 
kan keterangan tersebut da- 
lam pertemuan pertama dari 
Serikat tadi, dalam mang hadir 
Ik. 100 utusan dari Djerman 
dan Eropa Barat, Pertemuan 
tersebut antaranjg telah, mengi 
rim telegram kepada presiden 
Truman, 

“ 

  

  
2 

    

tsb. memadjukan djuga sebuah 
resolusi jang antara lain berisi 
tuntutan supaja delegasi Indo- ' 
nesia jang sekarang sedang be- 
runding di Den Haag tetap 
mempertahankan keinginan rak 
jat: kembalinjg Irian Barat ke- 
dalam wilajah Rep. Indonesia, 
supaja Pem, Rep. Indonesia se- 
lekas mungkin, membentuk pe- 
merintahan Irim Barat dan 
mendesak supaja Pemerintah 
selekas mungkin mewudjudkan 
undang? perkawinan, 

— Kabinet Korea Selatan pa 
da'hari Sabtu telah mengalami 
perubahan "guna menghadapi 
keadaan jang besar artinja de 
wasa ini” demikian glumtum- 
kan pada hari Saptu, (UP),     

# 
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SEMARANG -STORES 

—. Permuda Kembali 
00. Setelah bersalik 40 hari 
2 Seluruh tubuh brasa lebih ring- 

as dan enteng, tjahaja muka 
iatan banjak lebih muda dan 

gembira, kesehatan bertambah- 

  
betul. Semua ini Njonja dapat 
membuktikan, setelah minum 

Tjap Portret Njonja Meneer Se- 
Nana. Setelah Pena, 3 hari 

./ Ngonja bo'eh mulai minum ini 
5 ana ampai 40 hari. Bikinlah 

pesenan mulai sekarang, dan 
“mintalah kita punja Daftar 

Harga. 

PABRIK D JAMU TJAP POP 

"TN 
Bi TA 

SEMARANG 

ko Peiamaran 90, Agen: De- 
pok 36b, Mataram 414, 497. Le- 
mahgempal 52. SOLO: Tjojudan 

  

   

        
      
    

    

    
   

    

    

   
   

  

— mengundjungi ingapura. Per 

     

  

   
0. mengambil waktu. 
Na | kepergiannj 

anto, In ektur Umum, 
tibanja Mr. Alwi Sutan 

        

    

   

  

   

    

   

   

   

    

    

   

   

         

  

PARTAI MURBA AKAN 
PERKONGRES 
| Partai Murba akan melang- 
sungkan kongresnja jang ke- 
III pada tanggal 27 Djanuari 

  

1 3 Pebruari 1952 
.. dengan rapat umum. Seluruh 

. rapat? fersebut akan diadakan 
gedung Pertemuan Umum. Ko 
tapradja Djakarta. Partai Mur 

|. Ia dewasa ini telah mempunjai 
1.125 tjabang?nja diseluruh ke- 

|. pulauan Indonesia, Demikian 
. pengumuman Panityg Kongres 

  

    

  

    

    

    

   

  

1 nina 2 D0 Selalu sedia bahan? 
Tg | ah, mempunjai stocl 

  

N 
      

  
» 

jang dapat dikirim ke seluruh tempat di Indonesia. 

Untuk Pemerintah Tentara, D-U.K.T. (welfare), 
@& Perkumpulan2 dapat harga istimewa. 

Ce 
Na 

  

  

    
4 
2 

ti: 
t 

t 
| 

untuk dididik sebagai . ha " ! NELAJAN (PERIKANAN LAUT) 
|di Karesidenan Semarang. Me 
(Sjarat-sjarat. 

1. Berasal dari keluarga Pelaut. : In Umur 20 tahun sampai 25 tahun. , Belum kawin. 8 5 Badan sehat (disertai surat keterangan Dokter).: Kelakuan baik (disertai surat keterangan P.P., Assisten 
Wedana ditempat). : 
Pendidikan beridjazah S.R. P

A
K
 n

g 

kan.   Surat2 permintaan supaja diadjukan setjara tertulis de- jngan turunan surat2 keterangan jang diperlukan. 
Pendaftaran ditutup pada tg: 31 Djanuari 1952. 

Diminta 20 Pemuda 2 
Ex. Pedjoang) 0 aa 

Jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut djangan mendaftar- : 

  

  

  

Djumlah 1500 hadiah Rp. 1.000.000.— 
  

JI) PERTJETAKAN 

   
     

MA nh Mena 3 : : YP 
Abang Barat 92” —— ——— 

'photo, films, obat2, alat2 photo untuk amateur dan (| 

2    
      
    

  

   
   
   

   
| Sebesar Rp.”2000.000— — 
“bag tas: 200.000 surat undian 4 Rp. 10.— jang bernomor 

10.001 dengan 210.000 dan selembar surat. undian 
terba atas surat2 undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna 

CO KPONGNIRUS JAJASAN 

| »DANA BANTUAN Di DJAKARTAs 
|| Djumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000. jaitu: | 

1 hadiah dari Rp. 125.000.—- Rp. 125.000.— 
AAN 1 , ”50.009.— 100.000. — 
Res dut & 131 251000.— 100.000. Aa 5 IR TOOOh 5 1 OMOO0.——- 

£ 19 » PE IRI 5.000.— ” 95.000.— 

Aa eRe en NOu x 65.000.— 
300, ae R00 UTS — 
RO 230 4 3 250.— »  219.000.-— 

“ 

Ma Ga 
y 

  
   

    

| 
| 

DITJARI LAGI: " 
Beberapa Tukang : 

JKPEMASAN. 
#dan 

ARLODJI 
jang sudah berpengalaman untuk pekerdjaiin ALUS. 

Lamaran datang sendiri antara djam 9—12 siang dengan 
membawa surat2 keterangan jang perlu. 
Gadjih bagus! Tidak berpengalaman djangan melamar. 

Kantor pusat : Tak ad 

ok Sina. HORLOGER 

$ BODJONG 64 (atas) — SEMARANG ' 
& 

AA PA 

  

JUWELIER 

    

  
      

  

  

  

  tambah, dan anak jang munggil 
“itu mendjadi montok dan sehat 

Djamu habis bersalin KEPOLISIAN KARESIDENAN - 

lesainja uru- 
("ia akan | 

1952 dengan resepsi dan diachi | 

  

    

   

    
   
     

  

    
           
  

R 

SEMARANG. 

djuk- oleh Prioriteitscommissie Gahulu untuk daerah luar Ka- 

- Lalu-intas di Bodjong No. 3 Semarang dengan membawa ken: Carainnja dengan surat2 lengkap "untuk diperiksa kembali. Pendaftaran ini ditutup pada tanggal 25 Djanuari 1952, 

Semarang, 11 Djanuari 1952. 

Kepala Polisi Karesidenan Semarang. 
Pembantu Komisaris Besar Polisi, 

(R. SOEGIARTO). 
  

ABS - 5 Ke ——— 

INGIN BERITA JANG HANGAT? 
Batjalah Harian : 

SUAIRA MERDEKA" 

Kepada pemilik kendarain bermotor jang sebenarnja ditun- | 

resideriah Semarang akan tetapi berhubung beberapa hal pada waktu itu diberi nomor polisi H. supaja datang dikantor Polis! | 

idan lain-lain Penjakit. 

| buh didalam 12 hari sampe run- 
(tuk akar2nia. 

| ZONDER OPERATIE 
Diam bitjara: Pagi 9—12 

3 
Peranan AS 

Biro Rekonstruksi Nasional , 5 , 5 Daan Sena, ) surat2 dian dapat diperoleh: 
Dj. Parwodinatan 46 Semarang. 1. -pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pem- 1. Kepala. bajaran contant dengan uang jang sah: (SOETISNO). ESCOMPTOBANK N.V.. Djakarta, Nusantara 25 (di : — Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- daan kassar, Medan, "Menado, Padang, Palembang, Semarang, Ya UI LALU RU aa aan LAMELE Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

2 KAA BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- ianak. , : 
12.  Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Dja- karta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, “ Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, . Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

Untuk tiap2 satu surat-undian 
satu Surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea administrasi dan pengiriman. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk-dikirim telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 

  
nja, tetapi demikian ini dilakukan 
Escomptobank N.V. K5 x Sahur 

PENARIKAN Gi DJAKARTA PADA 23 dan 29 PEBRUARI '52 dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah? akan dikurang- .kan menurut perimbangan. . i 

menurut pertimbangan 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 PEBRUARI 1952. 

BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan 3 — Solo 

Sedia Speciaal untuk TAHUN 
BARU: 

M.S. RAHAT 
3 TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
Obati 

WASIR dengan garantie sem- | Seventh heaven - Shantung 
f linnen 

Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Sharkskin - . 
Imitasi wool dan 100092 wool       d.LI. matjam2. Harga melawan! 
TS LL, — —- 

1: Sore 5—7 

  

LALU PU TI 

CR ULA 
Naah dalah 

  

aa 
LE Matana 
E 1) lelah 

    

  
  

| ikes Partai Murba. 
          

    

   
   
   
        

    
   
   

   
   

   
     

    

   

"film cow 
Sabru Re- 

  

    

    

  

   

dimasa perang 
“Film. jang 

On ini mengi 

pertempn- 
h pertempuran 

ikan2 Aus- 

   

    

    

"RAMBUT PUTIG DAD HITAM 
Tanggung 100” tidak luntur. 

S5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr, R 15,— 
3 Special 

luntungan bagus. 

Depan Kusumojudan 95A Solo. | 
Agen: GOELAM ps. Pahean 49 

| kamedan perang. Sukaduka , 

LO KU TA Ati ata 
MMA 
PIA EN DN IA 

4 AT DAN TOKO 

Lelang Rumah   
Djuga bisa dapat beli di: 
Toko Obat HWA AN TONG 

: Semarang. 
Toko AURORA, Surabaia. 

- aa 

Tua Kembali Muda 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 

  

HARGA : 3 

Loan aan yana. 

untuk didjual lagi ke- 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN.     Baru trima toestel 

minton dari Amerika, 

  

Surabaja, 5 Model paline 
KASIM DADA Kp. Melaju 30. | (Priem) lagi. 
Semarang. : Djuga trima: 

sma - BAMBOE SPEREN | 
Liku! memanggul senapan menjerbu BAMBOE POLS STOKKEN 

SHUTTLE COORS. 
Productie dari luar negeri. 

tentara 

“Tifront dan didalam kota serta ka-      

      

la 

anj 

(eh Sera dirun a sakit tentara Seni 

anja dihidangkan setjara tak berle- 
31 Film tsb. berdasarkan ke-: 

  
Di kssat 

Wadian? jang njata disekitar Tobruk, 
hanja nama2 pelakunja sadjalah jang 
dibuat2, 

  

Dj. Seteran 45 

    

- 

PENGUMUMAN 
i IKLAN No. 3/1079 

mengenai . PENDJUALAN BORONGAN KARET DENGAN PEMASUKAN SURAT" termuat daism harian ini pada tanggal 10 jib.l. dengan ini | . DIBATALKAN 
Tentang pendjualan tersebut akan diumumkan pula. : 

Pada hari REBO tg. 16 Januari 1952 di rumahnja 
Tuan G. B. H. SOBERJOKOESOKBMO 

Djalan Missigit No. 12 Salatiga. 
| Dari barang2 inboedel jang lengkan, terdiri dari Perabot” 

rumah tangga dan barang2 meubels, : 
kuno, Meubilair dari kaju ukiran dan PRINS Encyclopaedy ' 
(lengkay) barang2 gelas servies dll. 
Kesempatan meliat: Selasa tg. 15 Januari '52 djam 

Balai Cominisiekantor ,,C EN T RU M” 
Karangtempel 230/232 Tilp. 1257 Semarang. 

Kabar baik 
Untuk Penggemar Tennis & Badminton 

: untuk besnaren Racket Tennis dan Bad- | 

baru djadi kini kita tida perlu gunakan djarum 

. The Sporting 
— Semarang Telf, 1680. 

Surabaia, 11 Djanuari 1952, 3 
PANITYA UNTUK MENJELESAIKAN URUS1N 

PEMULIHAN HAK 

Djalan Sambongan 39—41 Surabzia.     

    

Tangga bagus : 

antaranja: Porcelein 
PLN Ina NE: 

912 siang 
4—6 sore. 

  

4 $ P/ 

House KU 

"ak 

  
    

penuh atau bahagian dari | 

sudah itu dapat ditahan "untuk undian uang jang berikut- | 

.IPisat Pendjual 

    

  

   

  
  

    

  
    

Pe Ba en anna 
DI-PURWOSARI “No30 “SURAKARTA 

Minumlah ! 

  

“Ditanggung 100X  PUAS 
BERFAEDAH. 

Terbikin dari bahan-bahan 
pilihan jang mengandung ba- 
njak VITAMINE. 

Dji. Kestalan 98, 
Pabrik: 

SOLO. 
di Semarang: 

  

  N.V. Handel Mij., 
»LINGGARDI AI”. 

  

  

  

Nah, itu dia! pisang goreng! 1 

: Naa La Seminggu lamanja, kerdja mereka tak lair 
kain dapat dipakai kembali, dari pada memamah, o ny @ . 
sesudah tiap pemasakan. Tak heran, mereka sangat dojan, sebab 

pemasaknja ialah minjak Filma, bening 
bersih dan sehat. Rn 

minjak untuk menggoreng 

1 

Si Fi-M 

- 
2 TEA nu aa 

CITY CONCERN CINEMAS sa 

  

LuX 5. — Ii — IG — 

Shirley Temple 

Ini Malam Premiere fu. 13 tahun) 

we” ,M@ Kiss For Corliss 
ROYAL 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (17 tahun) 

Rod CAMERON dim: ,,Cavalry Scout"' 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (17 tahun) 

IDA LUPINO MALA POWERS. in -« 
29 Somebody's daughter 

»Duftrase is in danger tonight | 

  

  

  

INORA 5.—7.—9.— .Ibi Malam D.!M. B. (17 tabung” ' 
Wayne Morris 
Preston Foster dim. » The Tougher) Theyz Game” 

Rexy 7.— 9— INI MALAM Premiere (13 tahun) 

»Hong' Kang Nie Hiap” ke IV 

  

  

  

SA LE Ma Ra aa Dea Kala nba pe Dea Sun 

  

MA 

  
pa 

Ann INI MALAMID.M.B, 
.Rex 5.—7.—9.— (17 teh.) 

Ray Milland Hedy Lamarr 

»SOPPER CANYON" 
Paramount's Technicolor 

ORION 57.9. (13 tahun) 
Grant Taylor  —“ Chips Raffery 

The Rats Of Tobruks 
Film Perang jang menggemparkan 

PENGABISAN 

Djagalan 5.7.-9.- (17 tah.) 
Sia Moon Yean Cheun 

  

  

  

  

mg 
  

# Bakti anak terhadap orang 

« Suka duka jg timbul! dari ke- 

$ Perana suatu keluarga dalam 

SN JONJA? 
(Pakai Fekst Indonesia) 

Film Tiongkok paling baru 

Besok Malam: 100 — 9.00 
Ralph Byrd Kay Hughes 

sDick Tracy" 
-G-man contra Komplotan 'rahasia 

Temongo | 
E Spanning-Sensasi-Avontuur 

Besok Malam PREMIBRE 
Metropole 5.-7.-9.- (17) 
Dorothy Lamour -. Dan Diwryea 
»VManhandleds 

Drama pembunuhan jarig kedjam ! 
Dimana seorang prempuan jang Tjan- 
tik mendjatoh tjinta sama satu Ka- 
djingan jang dibentji oleh orang !!! 

SELO 
dj m: : 

NT ba ma 
Teks Indonesia 

— 
Tg 

TECHNICOLOR 

  

kasih mesra 
orang tua 

tua. Sebaliknja 
dan kewadjiban 
terhadap anak, 

lai Malam Pengab: 7, O.mb 
Errol PRiyno 

luarga.     
      : kata k dit —— Ann Sheridan masjarakat dan kewadjiban- V st 
“ nja terhadap Negara. ” Edge Ot Darkness" 

“ Druk, VII No, 584/111/A/718. PA ma mna 

    

   


