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deka, pres. Sukarno tlh. 
mendjamu para pangli- 
ma dam pimpinan tenta- 

“ra. Gambar: suasana da- 
lam perdjamuan itu. Pre 

dupan Sendjata 

s 
pada ,,Antara” 
Indonesia telah meminta 
sendjata dari pihak Belan 
lipina ibu. Dengan berd 
baian diantara Pilipira 

pina dewasa ini. 

Mesdijid 
Ngvwet 

Telah Didjadikano Mar- 
kas Pembrontak 
ASUKAN pemberontak jg 
berdiri dari Lk. 

orano jang tadinja bersarang «i 
sebelah   siden sedang bertjakap2 

dgn kol. Gatot Subroto 
Serta overste Bachrun. 

Djumhana Duta 
Vatikan? 

Menurut kabar jang be: 
lum ada keresmiannja, 
teakil komisaris tinggi In- 
donesia di Den Haag seka- 

  

mr. Susanto, Mr. R. 
   

   

akan  ditus- 
duta Indono- 

ta bua 'Katikaan untak 
menggantikan Sukardjo 

Wirjopranoto 

Aria 

   

  

— jang , Fita. Berhubung dengan keada- 

4 barai kota Magelang, 
hari Senin pagi kemarin dulu te 
lah berada didaerah disirik Gra 
bak utara Magelang, Karena di 
kedjar oleh TNI, pemberontak 
bergerak menudju kedjurusan 
timur dan didesa Kertohardjo 
terdjadi tembak menembak dgn 
TNI dalam mana dipergunakan 
sendjata ringan dan berat. Se- 
entara itu dikabarkan, Minggu 
siang jl. pemberontak . dari le- 
reng Gunung Sumbing bergerak 
keutara dan didesa Selopam- 
pang terdjadi tembak menem- 
bak dengan TNI. 

Pada malam Senennja Jgn. 
dikedjar oleh TNI, 'pemberon- 
tak melarikan diri kedjurusan 
timur. Mesdjid Nguwet diguna 
kan sebagai markasnja. Pag'2 
benar pemberontak menjere- 
rang djalan besar antara Pring 
Surat dan Pingit dan terus mela 
rikan diri kedesa Kertohardjo 
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ditetapkan mendjadi Dut kam dem'kian itu hari Senen mu 
buat Republik Itali itu. 

G-TERIMA KOLIAN- 
0 CPM DJAWA-TIMUR. 

“pagi dilapangan Ram- 
: alang telah dilangsung 

In wpatjara timbang-terima 
Militer 

Djawa Timur, dari komandan- 
lama major. Sutojo” kepada 
penggantinja major Prajoyo, 
(bekas komandan CPM Djawa 
Tengah), dihadapan 2 kompi 
anakbuah € P.M. Upatjara ter- 
Sebut mendapat perhatian be- 
sar dari para pembesar sipil 
dan militer setempat. Setelah 
upatjara tersebut diadakan 
Gefile dimuka - komandan-ba 
dan lama. Ss 

“berita?   
Anti 

Tai djam 10.00 pagi lalu lintas 
antara Magelang — Semarang 

dihentikan,.tapi pada hari Sela 
sa kemaren dihuka kembali se 

bagai biasa. (Antara). 

INDIA HENGJANGKAL 
BERITA? PERS LONDON. 

Kalangan2 jang berwadjib 

di New Delhi pada hari Senin 
menjangkal berita2 pers" Lon- 
don. jang mengatakan," bahwa 

India telah memperingatkan 
negara2 Barat” bahwa- Rusia 
akan “membantu RRT. djika 
RRT @serang dari udara.  Se- 

landjutnja kalangan itu menja 

takan keheranannja mendengar 

itu dan mengatakan, 

bahwa berita2 itu tidaklah ber 

alasan. 

'Frisco 
Beberapa Pihak Di Djepang 

Djuga Menentang Perdjandjian 
De .. 

Perdamaian Tjip 
DE KALANGAN PNI didapat kabar, 

. # telah menerima surat jg. ditanda-tangari 
wakil? Central Council of Trade Unions of Japan, 

taan Amerika 
bahwa Partai tsb. 

bersama oleh 

Social De- 

mocratic Party of Japan, Peoples Council of Japan for Pea- 
ce Promotion. 
Men's Congress 

Japan Farmers 5 , 
Peace Movement dan All Japan Young Wo- 

Union, Religicus 

men's Congress. Dalam surat mereka jg pandjang lebar itu 

2. menjesalkan Hn j an | g dunia 
mereka 

pang. 2: 

Memoires : 
. Westerling 

3 
Mulai Diumumkan — 

WesterlingkTetap Hen- 
dak masuk Kembali 

| Ke Indonesia 
H ARIAN, Belgia jg terbesar 

“se Soir” Selasa pagi imu- 
lai dgu publikasi ,,memores” 
dari Westerling. Dari kata pen 
dahuluan redaksi dikutip diba- 
wah imi: DNA Nai 

Dibalik perdjoangan kemer- 
dekaan Mn en eanan. 

binal Bango. Meme Tp am h? , Seorang jg yandji! 
menurut fjeritera . segolongan, 
»pendekar” kem aan 
ni Indonesia, Rata Adil jg pen- 
djelmaannja telah lama ,,dinan 
tikan” menurut pembesar? pe 
merintahan Indongsia dewasa 
ini seorang pembunuh 42.000 
bangsa Indonesia. 

Tak seorangpun melainkan 

  

    

  

peta- | 

perdjoargan mereka sekarang setelah me 
kedua jg menurut keterangan 

antara lain dipaksakan oleh Pemerintah Facist Dje- 

Selandjutnja mereka jak.n 

benar, bhw Konstitusi Djepang 

sekarang, jang dinamai- nvere- 

ka Kontitusi made 'n USA" 

dan jang diumunvkan dalam ta 

hun 1946 itu, tidak lain dari 

usaha - memutuskan Djepang 

dari pergaulan bangsa2 Asia 

jang ingin aman tenteram dam 

menurut mereka Konstitusi itu, 

Ujuga akan menjusun kembali 

milterisme dan feodatisme Dje 

pang sesuai dengan kehendak 

pengemudinja. Pada achirnja 

mereka berseru kepada bang- 

Isa Indonesia supaja memberi 

kan sokongan terhadap perdjo 

iangan bangsa Djepang jang 

hendak “melepaskan ri dari 

politik militer Amerika dan se 

rangan politik Sovjet Rusia. 

“Tentang Japanese Peace 

Treaty dan The US-Japan Se- 

curity Pact hasil dari konperen 

s! San Francisco jang terke- 

nal itu dikatakan, bahwa: tidak 

' membahajakan bagi satja : an 

bangsa Djepang tetapi djuga 

antjaman bahaja bagi perda-   Westerling sendiri jang dapat 
membuka tabir kebenaran dari 
kegandjilan ini. Westerling ti- 
dak merahasiakan rentjana2nja 
untuk masa datang. Is akan 
kembali ke Indonesia dan me- 
landjutkan usahanja jg hingga 
kini masih mengalami kegaga 
lan iu. Disana banjak ,,pengi- 

| kutnja'  Dapar dipas'ikan bhw 
orang masih. 
kisahnja”, 

akan mendengar 

itu diachiri “dengar andjuran 

hendaknja bangsa . Indonesia 

umumnja dan Parlemen Indone 

Sia chususnja waspada b'la so 

al itu dimadjukan ke Parlemen 

untuk diratifikasi. Surat bersa 

ma itu ditanda tangani oleh, 

M. Takono M. Suzuk', Y. Se- 

noo, S. Kiyosawa, N, Fujii E. 

| Ohara, (Anara), 

   

  

200 |. 

su 
Smg. Rebo 23 Djanuari 

“Indonesia Adiukan Masalah Penjelun- |: 
Belanda Ke Irian 

Kepada Pemerintah Manila 
Susanto Harapkan Kerdja sama Dgn Belanda. 

ETELAH SELESAI mengadakan pertemuan dgn duta 
Filipina di Djakarta, Jose Imperial, pada djam 10:55 ke- 

maren siang, Menteri Luar Negeri Subardjo menerangkan ke- 
bahwa kepada pewerintah Pilipina pemerintah 

perhatiannja tentang penjelundupan 
ada untuk Irian Barat dari daerah Pi- 
rkan kepada perdjandjian persaha- 

a dgn Indonesia, pemerintah Indonesia 
Gjuga diantara Pilipina perhatian pemerintah Pilipina tentaag 
soal2 jg lain jg tidak melantjarkan hubungan Indonesia—-Pili 

Demikian selandjutnja Mr. Subar 
djo, jang menjatakan lagi bahwa di 

| dalam soal penjelundupan 
| oleh pihak Belanda itu, kuasa usaha 
| Indonesia di Manilla pun telah pula 
mengadakan pembitjaraannja dengan 
pemerintah Pilipina. Dan dari pihak 
pemerintah Pilipina, kabarnja, telah 
dnjatakan bahwa soal ini akan di- 
perhatikannja sebagai suatu soal jg 

Sungguh2 (serious matter). 

Pertemuan Cochran- 

' Subardijo. 
Dikabarkan djuga, bahwa kemaren 

siang Menteri Subardjo telah mene 
rima pula dutabesar Amerika 'Seri: 
kat, 'M. Cochran, di: kementerian 
Luar-Negeri 

Tidak diperoleh: keterangan ' soal 
apa jang telah dibitjarakan dalam 
pertemuan itu. Tetapi menurut duga 
an adalah mengenai soal "jang ada 
sangkut-pautnja - dgn perundingan? 
Indonesia “Belanda sekarang ini. 

Susanto kehendaki 
kerdja sama In- 

donesia-Belanda, 
Sementara itu Mr. Susanto “Vir: 

toprodjo, dahulu Gubernur Sunda 

Ketjil jang diangkat sebagai wakil 
Indonesia di Nederland, atas perta- 
njaan membenarkan, -bahwa kedudu- 
kannja di” Nederland nanti adalah 
bukan sebagai Komisaris Tinggi dan 
bukan pula sebagai Duta Besar, te- 
tapi sebagai: Kuasa Usaha, sambil 
menunggu hasil perundingan. Ia ha- 

inja terangkan, bahwa pihak Indone- 
"sia menghendaki supaja ia di Neder 
land mempunjai kedudukan Duta Be 
sar. Keterangannja ini memperkuat 

dugaan, bahwa kedudukan Duta Be- 
Sar tak disukai pihak Belanda, ka- 
rena ini memperingatkan orang 'se- 

olah2 perhubungan unie - tidak . ada 
lagi, sedang pangkat Korisaris Ting 
gi tidak pula disukai oleh pihak In- 
donesia, karena pangkat tsb berarti 
masih akan tetap berlangsungnja 
perhubungan unie jang memang su- 
dah tidak disukai itu. 

Susanto selandjutnja - mengharap- 
kan adanja kerdja-sama antara Indo 
nesia dan Belanda, tetapi tidak da 

lam hubungan unie. Mengenai ini 
pendirian pemerintah Indonesia su- 
dah tegas, 'an mendapat sokongan 
sepenuhnja dari rakjat. Pemerintah 
Indonesia-pun telah memperlihatkan 
goodwillnja dalam usaha mengatasi 
kesulitan2 dalam perundingan  seka 
rang. Dalam.soal2 jg timbul “antara 
Indonesia dan Belanda, Susanto ber 
pendapat, bahwa tidak perlu ada pi 
hak ketiga turut atau diminta turut 
tjampur tangan. Segala, sesuatu itu 
hendaknja diselesaikan oleh kedua 
nihak sendiri. 

  

Beberapa hari jang lalu, lu 
rah kampung Mengkol desa Pa 
sawahan didaerah Purwakarta 
telah di julik pada malam ha 
ri oleh suatu gerombolan jang 
terdiri dari 70 orang lebih, dan 
memakai berbagai matjam uni 
form. Djenazahnja keesokan 
harinja telah diketemukan di 
antara desa Tjihunj dan Pasa 
wahan,- dengan 'luka2 bekas 
tembakan dikepalanja, 
  

Di Pendopo, daerah mi- 
njak Stanvac di Sumatra 

“kini didirikan satu mena   
ma'an dunia seluruhnya. Surat, 

ra-pemboor modern jans 

dapat dipindah2kan ke 
daerah2 lain. Supaja me 
mara sematjam itu dapat 
didirikan tepat d tempat 
nja, diperlukan pcker- 
djaan jg dilakukan oleh 
seseorang jg berpengala- 

    

sendjata. 
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perggeledahan di kuburan? 

  

1 Kolonei 
Tewas 

Kemaren Terbit Insiden 
Jang Terbesar DiSousse 

Dino pen Be   
insiden jang terbesar selama ke 
keruhan di Tanisia, jang su 
satu minggu berlangsung : 
Sepuluh kaum Nasional 

tjis telah tewas. Ribuan 
rut Neo-Destour, partai H 
Bour 
kan 
saha menembus “mi 
hter Perantjis, timbul 
katjau-balau dan ke- 
adaan keruh ini Kolonel H. Bu- 
rant, komandan tangsi Sa 
tjis di Sousse merangkap kepa- 
Ia pemerintahan daerah, tewas 
kena tusukan pisau. Menurut 
berita AFP dari Sousse,.25 o- 
rang mendapat luka?. 

Berita2 selandjutnja tentang 
insiden di Sousse, hingga hari 
Selasa siang kemaren belum la 
gi diterima, karena perhubu- 
ngan telepon Can telegraf anta 
ra Sousse dan Tunis ditutup ba 

2 

bulnja bentrokan di Sousse ta 
Gi, maka djumlah korban keru 
suhan2 di Tunisia sedjak hari 
Rebo jang lalu telah meningkat 
mendjadi 26 orang tewas dan 
lebih dari 100 orang .luka2. 
Souss, letaknja 35 mil sebelah 
selatan Nabeul, dimana ketika 
malam Selasa 3 orang telah te 
was ketika kaum demonstran 
melemparkan granat2 kepada 
serdadu2 'Perantjs. Seorang 
anggauta polisi Perantjis te- 
was di Porto Farina dekat Bi- 
.zerte dan seorang lagi luka2, 
ketika penduduk bangsa Arab 
Tunisia disana berdemonstrasi 
supaja Perantjis memenuhi tun 
tutan mereka akan swapratja 
dan supaja pemimpin2 mereka 

jang diasingkan dibebaskan. 
$ : (UP). 

  

Diwaktu “dekat Amerika Serikat 
akan mengadakan perundingan pem. 
belian timah darj Indonesia dan Ba- 
livia. Demikian “AFP jang mengutip 
berita tersebut dari  koresponden   »Financial “Times” di. Washinton. 

  

man, 
- 

      B rentjana  persendjataan 

kembali Djepang kini telah di 

buat. demikian menurut kala- 

ngan jang mengetahui «. To- 
kio. Menurut kalangan tadi mu: 
lai sekarang hingga bulan Ok- 
tober jang akan datang Dje- 
pang akan mempunjai 10 divisi 

  

: Djepang Akan 
ANJAK PERINTJI dari jalah 5 divisi 

penggeledahan utk mentja'i 
Islam dan Katholik. Sementara 
di daerah terusan Suez, mengu 
atas insiruksi kementerian da 

  

     
    

   
    

Selasa. kemaren “ telah: terdjadi |: 

dan seorang opsir tinggi Peran|x 

&: P 2 2 

gi penduduk sipil, Dengan tim- j 

  

Lagi gambar dari munce uvia tentara di daerah Subang jg dihadliri djuga oleh kepala 

para pahglima Territorium dan para atase militer LN. di Indo- 

nesia. Gambar: Barisan Meriam sedang beraksi. 

& & $ 6 & 

Aksi ,, Baret Merab” Inggris 
Tak Segan? Menggeledah Kuburan2 Islam & Katholiox“ 

Djendral Major Abdul Rauf Dihadapkan Kemuka H akim Militer Mesir. 

KAN AREr MERAH” ris hari Selasa kemaren 
Ta Na alat2 Bea 2 mungkin disembunjikan dlm pekuburan2 

“ita markasbesar djend. Erskine, komandan tentara Inggris 
4 Mesir di Ismailia, jg bertindak 

Lim negeri Mesir, telah menolak permintaan Inggris supaja 
mengirimkan seorang pemuka #gama Islam dan seorang paderi Katholik guna menjaksikan 

tadi 
“Disamping itu, kata maklu- 

Taat Inggeris tadi Mesir tak 
Yendak mengirimkan wakilnja 
pula untlk menjertai serdadu2 
Inggeris jang menggeledah dan 
'Mengepung. rumah2. kam 
"ting Arah Ismailia, Seterusnja 
Giumumkan, bahwa letnan Ing 
'Beris jang ditembak “oleh .pasu 
Kan gerilja . Mesir dikuburan 
'ketika.malam Selasa, telah me 
'Hinggal dunia ketika malam ha 

ah“ Seterusnja UP Kairo menga- 
ti, watkan kemaren, bahwa dalam 

esibukan upatjara2 “ perkabu- 
igan pada pemakaman - zuster 
Anthony jang mati tertembak 
@alam Naa. terachir, per 

ih2 mulai berkobar kem- 
5 Hana LS Lara 25 “ Pan 

Dua bataljon. dari brigade 
tentara pajung Inggeris mendu 
Guki pusat dari pada bagian ko 
ta Ismailia jang didiami oleh go 
longan bangsa Arab, setelah se: 
orang 'opsir Inggris mendapat 
luka2 berat dan 4 pedjoang-ge 
rilja Mesir tewas dalam pertem 
puran ditempat pekuburan. Op 
sir Inggris tadi telah mendapat 
tembakan dari belakang dari se 

    
           

  

sembunji “dibelakang sebuah 
makam. Pasukan2 Inggris men 
djumnai persediaan2 sendjata 
jang banjak sekali didalam ma 
kam2 $ 

Inggris dan Mesir tu 
duh menuduh 

Dalam pada itu Mesir setja- 

ra resmj telah menuduh bah- 
wa Zuster Anthony dari biara 
Saint Vincent de Faul di . Is- 
ma'fla hari Saptu itu telan te 
was  mendjadi korban peluru 
Inggeris. Menteri dalam negeri 
Mesir Fuad Siradjuddin Pasha 
ketika malam Selasa menerang 
kan kepada pers, bahwa pemim 
pin biara tadi dan Seorang zus 
ter lainnja telah menjatakan, 
bahwa. mereka bersama2 men 
diang Zuster Anthony, tak la- 
ma sebelum insiden tadi terdja 

di, : 
Pemeriksaan oleh dokter te- 

lah membuktikan, bahwa pelu- 
ru jig menewaskan: Zuster An- 
thony itu tidak mungkin ditem 
bakkan dari dalam biara. Di- 
persalahkannja pihak Inggris 
jang melepaskan tembakan? se 
tjara membabi-buta. Pihak Ing 
gris sebaliknja menuduh, bah- 
wa Suster Anthony telah ditem 
bak mati oleh gerilja2 Mesir jg 
menjerbu kedalam biara, Se- 
mentara itu konsul Amerika Se 
rikat Lamar Mulliner, jang te- 
lah tiba kembali di Kairo dari 
pemeriksaannja di Ismailia, me 
ngatakan bahwa asal teraibakan 

| jang menewaskan zuster bang- 
sa Amerika tadi tidak bisa da- 
pat ditetapkan pada waktu ini, 
kareha tidak ada saksi2. 

Djen. maj. Rauf kemu- 
ka hakim tentara. 

Menteri dalam negeri Mesir 
Siradjuddin Pasha hari Selasa 
mengumumkan, bahwa inspek- 
tur-dienderal kepolisian Mesir 
Djenderal-major 
Abdul Rauf jang ketika ming- 
gu jang lalu menjerah kepada 
pasukan2 Inggris di Al Ham- 

orang nedjoang gerilja jg ber-j, 

Muhammad: 

  
melandjutkan 

pengadilan ul ter Mesir Djen 

deral maj, Abdul. Rauf ditang- 

kap oleh serdadu? Ingsi.s ber 
sama2 lebih dari. seratus angge 
ta kepulisian Mesir, tapi ia ke 
mudian. telah dilepaskan kem- 
bali. Siradjuddin Fasha menc- 
rangkan, bahwa Abdul Rauf d 
persalahkan tak mendjalankan 
perintah? dari pemerintah lie 
sir, supaja melawan kekerasan 
dengan kekerasan ketira Ing:- 
gris melakukan operasi2 disek: 
tar Tel.al Kabir (dan A! Ham- 
mada), supaja mempergunaka" 
pasukan2nja sebaik2nja untuk 
menghadapi situasi tadi dan kz 
rena ia telah mengatakan keps 
da pihak Inggris bahwa ia ada 
di Hammada untuk: melakukar 
perdjalanan peraegriksaan dar 
tidak bertanggung djawah atas 
kedjadian2 disarta” 2 

  

Komodor-udara J.J. Moll pada ha 
ri Senin pagi telah memulai pener. 
bangannja kembali jang ke-100 di. 
Gjarak antara Djakarta dan Amster 
Gam dengan pesawat Constellat on 
».Venlo” dari KLM. Hari Minggu 
siang dengan melalui Singapura ia 
tiba dilapangan Kemajoran. dimana 
Sudah menunggu para pembesar KL 
M dan d'rektur GIA dr. BR yan Ko- 
Njijmenburg. - Malam  harjnja dalam 
suatu djamuan makan dihotel Tran 
sSarea kepada nachoda KLM jang fe- 
rutama ini telah diserahkan sebuah 
kotak sigaret dari perak oleh nionja 
Crans. isteri wakil KIM di Indone. 
sia jang pada saat ini berada diluar 
negeri. t 

ARAK2AN KAUM ASHIGGA 
DILEMPARI BOM AIR MATA, 

— 5 orang anggota Partai 
Ashiga Sudan, jang ketika ma 
lam Minggu tiba dikota Wad 
Medani, Sudan timur, telah si- 
tahan polisi sesudah polisi 
membubarkan arak2an jg. men- 
djemput kedatangan delegasi 
tadi disetasicn kereta api. Po- 
lisi ' menganggap demonsirasi 
penganut2 Ashiga tadi tidak 
Sah dan membubarkannja dga. 
melemparkan bom gas air ma- 
ta. Lima djam kemudian ang- 
gota anggota delegasi tadi di- 
bebaskan kembali. 

  

Na Maa mn 

Alat2 sendjata itu terdiri dari 

15 mu buatan Sovjet dan Tiongkok, senapan mesin dan sena- 
pan buatan pabrik Skoda di Chekoslowakia dan senapan? bua 
tan Djerman. 

Selandjutnja dinjatakan, bah 
wa. pasukan2 Perantjis telah 
menghantam satuan2 tentara 
Vietnam d'sebelah Tenggara 
Hanoi, dimana beberapa ribu 
pasukan Vietnam- tih mengada 
kan infiltrasinja dan menimbul 
kan banjak korban di pihak me 
reka Ibu pasukan tenyara Viet 
nam. jang mengantjam djalan     

infanterj dan 5 

divisi berlapis badja, Angkatan 
bersendjata itu akan ditempat- 
kan di pulau Hokkaido satu di 

visi infanter! dan satu divisi 
berlapis badja, didaerah pan- 
tai sebelah Barat pulau Hon- 

shu berhadapan dengar Vladi- 
vostok satu divist 

    

   
bemsaga Kebucajaan Indonesia 
Ken Batovisaseh Goncotechap 
yan Kunstenan Wetenschappan" 

mada itu, akan dibawa kemuka 

dan satu divisi berlapis badja, 
dipulau Kyushu dua divisi in- 
fanteri dan satu div. berlapis 
badja dan sebagai tjadangan 1 
div, infanteri. 

Susunan div. tersebut, akan 
menurut model Amerika dgn. 
hampr 15.000 orang untuk 

angan tadi selan 

   

    
    
    
   

  

   

  

u 

  

raja jang menghubungkan Ha- 
noi, Hoabinh diduga telah me 

Mempunjai 20 Divisi Tentara 
djutnja katakan, bahwa angka 
tan bersendjata itu akan didja 
dikan dua kadi lipat dalam wak 
tu dua atau tiga tahun dengan 
300.000 orang darj 20 d'visi. Da 
lam rertjana 5 tahun jang di- 
usulkan kata kalangan tadi, 
Djepang akan mempunjai ang- 
katan laut dari 300 buah ka 

  

  
  

Sendjata? Sovje 
Untuk Vietminh 

Dim 4 Bulan' Telah Dikirimkan' 4000 Ton 
Kata Fihak Prantjis 

Ne aah resmi Perantjis hari Selasa katakan, bah 
wa alat2 sendjata, buatan Sovjet, 

Djerman sedjumlah 4.000 ton selawa 4 bulan belakangan ini 
telah sampai kepada pasukan2 Ho Chi Minh di Vietnam. 

  

Penting Hari Ini: Baret 
djata — Pemerintah Min 
ngenai Soal Penjelundupa 
jom Gagal — Pendjelasan 

Merah. Inggris Tjari Semu 
ta Perhatian Pilipina Mer. 
n Sendjata »— Panmuns 
Menteri Surosa »— Obro' 

lan Mang Ganda — Bandjir Daerah Pati — Sudan 
Djantung Strategie Nega ra2 Barat Di Afrika — 

Truman Kepada Negara? Asia — Dit. 

80'| Pegawai A- 
kanKenalnpassing 

  

Menteri Suroso ,,Kehudjanan” 
Surat2 Kaleng 

, Korupsi Dikalangan Pegawai Negeri Adalah 
Perbuatan Perseorangan. 

ALAM PERTEMUAN den 
di Balai Pradjurit di Med D gan para pegawai petang Sabtu 

an Menteri Urusan Pegawai 
R.P. Suroso antara lain mengatakan, bahwa ia dari daerah ini 
banjak benar menerima surat kaleng, dimana diuraikan bebe 

rapa banjak kedjadian jang menguntungkan sesuatu golongan. 
Menteri tjela pengiriman? sura 
ta terus terang dgn menjebut n 
dimasa depan para pegawaj le 
dapatnja agar dengan demikian 
ngan selanjutmja. 

Mengenai soal gadji pegawai 
oleh. Menteri diakui belum. me | 
muaskan dan oleh satu pani- | 
tia gadji, dimana duduk wak 
dari organisasi2 buruh jang be 
Sar “di Indonesia, kini sedang 
disusun peraturan  gadji jang 
baru ini semula diharapkan 
S-ap bulan Djanuari, akan te- 
tapi karena beberapa sebab na 
rus ditunda sampai bulan April 
jang akan datang. Tentang in- 
passing pegawai oleh Menteri 
dinjatakan, bahwa 80X dari 
djumlah pegawai sekarang su- 
dah bisa diharapkan: kena in- 
passing sedang jang selebih- 
nja kelak akan diberikan  ke- 
sempatan untuk mendapatkan 
inpassing tersebut, tentunja de 
ngan sjarat2 “ang tidak begiw 
berat. 

Prestasi. 

Dalari hubungan prestatie, Men- 
teri djuga sebut2' mereka jang” ma- 
suk terlambat: dari “waktu jang: dite 
tapkan, dan orang2 jang terlebih 
dahulu pulang dari waktu jang di 

tentukan. Untuk memberikan doro- 

ngan supaja Jebih giat 'bekerdja, 

maka kini oleh pemerintah diberikan 
kesempatan. kepada kepala2 djabatan 
memberikan hadiah kepada para »e 

gawai jang radjin berupa gadji sata! 
atau dua bulan, Mengenai. soat' non 

dan co, Menteri katakan bahwa per' 
soalan itu sudah tidak ada, dan Men 

teri menganggap apabila persoalan 
ini masih diteruskan, maka pada 
aehirnja-jang- rugi adalah: Negara: 

Kerupsi. 

Walaupun oleh surat? kabar-selalu 
diberitakan tentang korupsi “dikala- 
ngan pegawai, menurut Menteri ko- 
rupsi ini bukanlah dapat dipandang 

setjara umum, karena korupsi itu 
adalah mengenai seorang dua orang 
sadja. Berhubung dengan ini Menteri 
harapkan, supaja para pegawai men 

  

djaga ,.namia baik” korps pegawu 
dan diteyaskannja bahwa pemerintah 
akan meniudas dengan sekeras2-nja 
tiap2 tindakan jang berbau k si ap: ungakas jang berbau korupsi. 

Mengenai rasionalisasi jang peraah 

dikabarkan, Menteri katakan bahwa 
para pegawai tidak perlu merasa 
gelisah akan djadi korban rasionali- 
sasi itu. Sampai sekarang pemerin- 

tah sendiri belim mengetahui berapa 
sebenarnja djumlah pegawai di Indo 
nesia, dan berapa pula pegawai jang 
diperlukan. Dikemukakannja bahwa 
perbandingan keadaan sebelum pe 
rang tidak dapat didjadikan tjontoh, 
“berhubung negara kita jg merdeka 

ini memerlukan lebih banjak tenaga, 

Sebagai tjontoh ditundjukkannja, bah 

wa oleh Kementerian Kehakiman di 
perlukan 37.000 orang pegawai, dan 
ternjata djumlah pegawai jang ada 

hanja 21.000 orang, demikian Mente 

ri Susanto. 

  
ama PAT HKN Ka AMAN AT MAA EN LA ban 2 4 

Chekoslovakia dan 

mertir, recoilled guns, meriam 

ngundurkan diri ke pegunu- 
ngan2. Angkatan udara Peran- 
tjis terus menghamtam kedudu 
kan2 pasukan2 Vietnam dan de 
ngan pajung udara mendjatuh- 
ka persediaan2 bagi pasukan2 
Perantjis di Hoabinh. Angkatan 
laut Perantjis jg kerdja sama 
dengan angkatan daratnja da- 
lam 10 hari telah merusak atau 
merampas 100 sampan dan 9 
jouk Vietnam, demikian djuru 
bitjara tadi. (Reuter) 

  
pal perang, jang masing2 be- 
sarnja tak akan meleb'hj uku- 
ran kapal pendjeladjah, 

Achirnja dinjatakan, menu- 
rut rentjana 5 tahun itu Dje- 
pang akan mempunjai angka- 
tan udara sedjumlah 1.500 pe- 

Sawat udara dengan 25.000 
anak buah. (AFP). 

  

bini, karena tidak berarti berta 
amanja. Diharapkannja supaja 
bih berani mengemukakan pen 
dapat didjadikan bahan timba 

aa 
. 

  

tang Djalannja Perun- 
dingan Panmunjom 
sn resmi jang di 

keluarkan oleh brigadir 
djenderal William Nuckols, dju 
rubitjara delegasi PBB, menga- 
takan, bahwa djika fihak Utara 
tak memberikan beberapa kxon- 
sesi tentang penukaran tawa- 
nan2 perang dan tentang sja- 
rat? tentang memperkuat per- 
letakan sendjata, maka pembi- 
tjaraan2 akan berachir dengan 
kegagalan. Nuckols memberi- 
kan pernjataan itu. setelah ia” 
kembali dari markas besar djen 
deral Ridgway di Tokyo. 

Dikatakannja, bahwa  fihak 
PBB tetap mengharapkan ter- 

| tjapainja suatu “persetudjuan 
jang memungkinkan para tawa 
nan perang dikembalikan oleh 
ke-2 belah fihak menurut da- ” 
sar2 memilih 'kehendakja sen- 

diri dengan bebas, 
Kemadjuan satu2nja jang di 

peroleh pada hari Selasa jalah, 

bahwa fhak - Utara menjetu- 
djui diadakannja pembitjaraan2 
Staf. pada hari Rebo utk mem 

bitjargkan soal djaminan per- 
Indungan2 kamp2 tawanan pe 
rang .fihak Utara dar “sera « 

UP) 

Surat2 “ 
Rahasia 

Truman & dbm, Saud 
Tjari Penjelesaian 
iMasalah Mesir 

ENURUT harian Inggris 
,Daily Mai? pada hari 

Selasa, suatu , surat menjurat 
rahasia” telah dilakukan antara 
Radja Ibnu Saud dari Saudi 
Arabia dan Presiden 
dalam usaha untuk mematah 
kan krisis antara Mesir dan 
Inggris. Menurut keterangang 
jang diadjukan c'eh Saudi Are 
bia ini berdasarkan saran su 
paja: 

Mesir jang lampau itu diganti | dengan “kerdjasama lebih erat 1 
dengan Amerika Serikat": 2 
Pasukan2 Inggerig meniaggal- 
kon daerah Terusan Suez: 3. 
Kedaulatan Mesir atas Sudan 
diakui. Sebaliknja Mesir hen- 
daknja ikut serta dalam koman 
do pertahanan Timur Tengah 
jang diusulkan oleh 3-Besar 
Barat dan Turki tetapi dengan 
perobahan2. Menurut ”Dasy 
Mail”, Radja Abdurrahman Th- 
nu Saud berharap untuk meme 
koi soal minjak tanah Saudi” 
Arabia sebagai t'tik pertemuy- 
an, guna mencksak Amerika 
Serikat supaja menatik kemba 
li sokongoannja terhadap Ingge 
r.s dalam masaalah Mesir ini 

(BEP), 

WK. PM, KEPALAI MISSI 
KE BURMA ? 

Suatu perutusan Indonesia 
didalam bulan depan ini Mung 
kin sekali akan sudah dapat 
berangkat ke Burma untuk me- 
ngadakan kundjungan. kehor- 
matan, sebagai membalas kumu 
djungan?2 kehormatan jang te- 
lah dilakukan oleh pihag Bur 
ma ke Indonesia. Bagaimana 
Susunan perutksan ini masih 
belum diketahui. Keputusan 
untuk mengirimkan perutusam 
tersebut oseh. pemerintah telah 
diambil beberapa ' waktu jang 
lalu. Pada waktu itu disebut 
sebagai kepala perutusan Indo. 
nesia ini Wakil PM. Suwirjo, 

£ 

NAVIGATOR2 INDONESIA 
TIBA DARI AMERIKA, 
Kesepuluh orang pemuda In 

donesia jang telah menjelesaix 
kan pendidikannja. di Amerika 
sebagai navigator pada hari Se 
lasa sore telah disambut oleh 
komodor udara Suryadarma, di 
lapangan terbang  Kemajoran, 
dimana mereka telah tiba de- 
ngan pesawat Dakota AURI 
dari Singapura. Mereky kini 
akan menerima, latihan. militer 
dan kemudian masuk kedalam 
dinas aktip. 

    
    

ngan? udara PBB. (irgra- 
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blight..' 
Mengamuk Ik 75 pCt. 
“Tanaman Teh Di 

Kabupaten $ Sukabumi 

B3 LISTERBLIGUT, jaitu. pe 
njakit tjatjar teh, seka. 

rang Sa mengamuk didae 
Sukabumi” Merata Bupati Sis 

kabumi, 
tentang bing memberi tsb. Pueran 
gubernur Djawa Barat kerusa 
Kan ' ,jang En 4 Br 

Nas Mah dari eturuh »0 

si teh dengan demikian merosot 
Nanang Leak al 

Bupati Sukabumi elang 
nja menerangkan, bahwa men- 
djalarnja penjakit itu bersama 

— an dengan mulai turunnja hu- 
djan pada musim ini, jaitu 
achir Desember dan januari. 
Dapat ditambahkan, bahwa di- 
masa musim kemarau pun 'te- 
lah ada dikabarkan  berdjang- 
kitnja penjakit tjatjar teh, tapi 
rupa2?nja penjakir itu tidak be 

. gitu? meluas. -Ditambahkannja 
pula, bahwa sekarang di 90 
ondernem'ng2 ae dalam dae- 

   

rah Sukabumi sekurang2 
nja ada 15. 000 keluarga buruh 
onderne akan tertimpa aki 
bat merosotnja-produksi terse- 
but hingga . merupakan . soal 
jare suy sekali. Antara). £ 

  

Blister. 

sar?an dibagian dunia ini. 

Kalungan2 tadi mengemuka- 

aporan | kan, apabila pada suatu saat 
akan timbul krisis- jang berba- 
haja di Timur Tengah, maka 
bamgunan2 "mil, Inggris "di Oy- 
prus, Irag, Palestina, Terusan 
Suez mungkin hanja akan me- 
rupdkan ,pos? didepan ' jang 
nilainja dapat disangs.kan @Apa- 

bila dipandang dari " sudut 
djangka-pandjang”. Tetapi Su- 
dan, menurut mereka bisa" di- 
djadikan pangkalan jang di- 
pertahankan baik2, karena di- 
lindungi oleh padang2 pasir, 

gunung? dan laut, serta d'per- 
lengkapi dengan rentetan lapa- 
ngan2 terbang,jang uas, “jang 
dibuat ketika Perang Dunia HI. 

Djuga Sjika dipandang dari 
yudut internasional, Sudan pen- 
ting artinja bagi strategi. Ne- 

| geri tadi merupakan persila- 
'ngan route penerbangan di Af- 
rika dari mempunjai batss2 di- 

Garat. Diutaranja terletak Me. 
sir, disebelah selatan terdapa' 

Uganda, Kenya, kedua2nja da 
rah Inggris. Disebelah timur 
terletak». iopian (Ahessinia) 

SUARA 
MERDEKA 
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4 Desa 
Dikep ung Air: 

: Penderitaan pu 1S 

GE Nam LN nana at 
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t : ' Terhingga” : 
Akibat Bentjana Air 

23 Oleh wartawan keliling kita). 

MPAT DESA didaerah Pati terasing, terpulus. hubungan, 
“tak dapat ditjapai dgn kendaraan apapun Gjuga, 

air bah jg menimpa daerah ish. 
ta-berita. Apa'jg telah terdjadi di daerah2 tsb.? 
mana air telah pasang? Bagaimana 
Kulah jg selalu mendjadi buah 
tab ialah Sukolilo, Kajen, Djakenan dan Sabus. 

akibat 
Pemerintah Pati cbawatir, bu- 

Sampai “i- 

keadaan penduduknja? 
pikiran hari? achir ini. Desa2 

Maka kema- 
ren Bupati Pati telah mengaxrbil tindakan, mengiriinkan satu 
rombongan penindjau dgn naik mogzorboot, 
-ba menijapai daerah itu supaja 
ngan jg dibutuhkan. Akan iefa 

uutuk 
Gapat pula memberi 

pi sampai kewaren djam 

mentjo- 
pertoio- 

5 sore 
belum djuga utusan tsb kelihawwn kembali. 

Daerah -Pati » jang demikian: ke- 
ringnja pada musim kemarau, tiap | 
tahun pasti mendjadi sasaran ban- 
djir jang hebat” dan” menimbulkan 
kerugian jang tak sedikit. “Bandjir 
tahun -ini, lebih -besar dari pada ta- 
hun jang lalu, bahkan dapat dipas- 
tikan lebih dahsjat dari pada ban- 
djir terbesar di 1934. 

Air 55“cm debih tinggi dari tahun 
jl. Perhubungan antara kota Pati dan 
Djuana . terputus,. tinggi “air “110 
cm. Djalan menudju - Djuana 
melalui - Trangkil. Pada. wak- 
tu malam air. selalu naik 10 cm: 
sedangkan kemaren siang untung te 
lah ada kurangnja sedikit. 

Penderitaan tak 
terhingga. 

Djuana Fat: taburi jl terhindar 
dari. bahgja bandjir, tahun ini tidak 
terketjuali merupakan suatu "lautan 
ketjil” hingga orangZnja mengungsi 
dengan berdajung. Djalan Perniaga- 
an Maligmati, ” Kauman dil. terge- 
hang, sampai setinggi paha. Dari se 
“luruh kota hanja alun2 serta kawe- 
danan sadja jang nampak tidak teren 
dam: Maka Ik. 1000 orang pengung 
si Mentjari tempat di pendopo kawe- 
darian Djgana dan pula di suatu ru 
mah bekas gedung Pesindo diperem 
patan djl. Perniagaan. Orang sekian 
banjaknja itu  berdjedjal2: pendopo 
penuh orang2 dari desa2 Gadingre- 
djo, Bumiredjo dll. Kiranja tak usah | 
diterangkan dengan pandjang lebar ' 

  
jang telan- 

djang, putjat kedinginan, tak menda 
pat makanan “dil. “Bahkan ada orang 
jang pada saat itu melahirkan anak, 
berkumpul djadi satu dalam ruangan 
jang basah, kotor, berbau dan tidak 

“ senat itu. 

Snp kini oleh pemerintah Pati 
telah diberikat? bantuan: sedapat2nja, 
berupa makanan, “beras dan tiap 
Orang meridapat uang lauk pauk 25 
sen. Sampai tg 15-1 untik "daerah 

. Kajen sadja,telah tertjatat kerugian 
rupa wang sebanjak Rp.142005,— 

i seluas 64 ha 478 rumah terendam 
. 2 orang menderita. 

“uk tettedat memberikan “bantuan 
kemaren: rombongan . Bu ” Gubernur, 
PMI Djawa Tengah  mengundjungi 
daerah kesengsaraan dengan memba- 

. wa obat2an,' Has sangat dibutuhkan 
ialah “pil? kinine, multivitamine), 
van pakaian, Dari Jajasan Bentjana 
Alam dengan tn Sjarif sebagai wa- 
kilnja diserahkan djuga uang soko- 

  

  

SI GRUNDEL. 
Be aa KA :.hajo siapa mau 
bikin “"Panitya Penen- 

tang Kenaikan Aliran   

  ngan sebanjak Rp 5000,—. 

- Oleh Kihupiter Pati sendiri be. 
berapa waktu il. telah dikirimkan 
kawat kepada Kemenrerian Sos al 
Ka mengatasi penderitaan 
korban bandiir itu, Akan tetapi sam. 
pai kini belum d'dapat dlawaban.   Hanja K3 Diawatan Sosial Sema- 
rang telah d'terima 11 ton beras un. 
sekedar Saman Pen aarann di 
tempat ts 

   

  
BUPATI? SUMATERA TE- 
NGAH KUNDJUNGI 
MASJARAKAT. 

Besok ditunggu kedatangannja 3 

Bupati dari Sumatra" Tengah di Se 

Kang: Adapun maksud kedatangan 

mereka ke Semarang ini, akan menin 

djau “keadaan2 di Semarang chusus 

nja dan Djawa Tengah umumnja, 

terutama “jang mendjadi perhatian 

mereka itu, “adalah” dalam soal pem 

bangunan dan perindustrian. 

PERHUBUNGAN K.A. KESE- 

GALA DJURUSAN NOR- 
MAAL LAGI 

Dari pihak D.K.A: didapat ke 

terangan, “bahwa perhubungan 

kereta api dari Semarang kese- 

gala djurusan mulai hari ini te- 

lah mulai normaal lagi. Kema- 

rin kira2 djam 2 beberapa per- 

hubungan kereta-api kedaerah 

luar Semarang telah dimulai 

dan kereta api tjepat Semarang 

—- Djokja bari itu djuga dapat 

dibuka. Achirnja pihale diatas 

kabarkan, bahwa kerusakan pa 

da rel2 dan djembatan akibat 

bandjir dibeberapa daerah, ti- 

dak begitu besar, hingga dapat 

lekas diperbaiki. 

KE NEGERI BELANDA, 

Hari ini telah berangkat dari Se- 

marang, kapten Marwoto, bekas ang 

gauta KMK Semarang, utk melandjut 

kan peladjarannja mengenai soal Tex 

tiel dinegeri Belanda. “Tadi malam 

sdr tersebut telah minta. berkah pa: 

ngestu dari Pak Milono, Pak. Wali- 

kota dan Pak Bupati Semarang. 

maa emm inna enam Snabsit 
para 

Melihat air Jang berlimnah2  di- 
daerah seluas "itu, inslaflah kita 
akan kebenaran kata2 inii: “kettil 
mendjadi kawan, besar mendiadi la. 
Wa, 

Sudan Djantang 
Bagi Negara2 Barat, Di Tin 

'ARA PENINDJAU di Khai Iukota 
merupakan djantung dari setiap” “II a d 

gris dan Blok Barat di Timur Y cngah dan Afrik sta 'ano 
rang Serikat jg ketika Peran g Dunia melakukan an didaerah rara Tengah, Batita 
pat bahwa Sudan akan merupakan spangkalan Dan .untuk melakukan operasi? 

Pihak jang Ma 
Strategi jang besar, kata mereka. sma ma 

   

  

74 

letak sebagian dari. mata air 
sungai Nik dan dibelakangnja H 
lagi, diseberang Laut Mer 
erletak “pos depan : Inggris 
Aden, dibelakangnja lagi .ter- 
letak sumber2. minjak. Saudi 
Arabia. Disebelah barat, terle- 
lak Libia, Kongo Belgiag dan 
Afrika Eguatorial Perantjis. 

Js. terbukti ketika 

Perang Dunia II : 

Bahwa Sudan penting arti 
nja djika dipandang: dari sudut 
niliter, terbukti ketika Perang 
Dunia IL Ketika itu Sudan me 
rupakan pangkalan: penting ba 
Ti pesawat2 terbang Serikat jg K 
iidatangkan dari Amerika Se- 
sikat, jang akan dipergunakan 
liatas medan peperangan dae- 
rah sekitar Laut Tengah. 

Ditengah2 padang pasir, :20 
nil dari ' Khartoum, “terdapat 
apangan terbang Wadi :Sayed- 
1 jang diperlengkapi dengan 
andasan?2 terbang dari ' 8.000 
kaki (feet), hangar2' modern 
lat2 pemompa bensin dan 
'angsi2 jang dapat muat bebe 
papa ribu serdadu. — Sedjumlah 
apangan- terbang lainnja, ter- 
'ebar diseluruh Sudan. 

Djuga perlengkapan? “seper: 
Yi bahar makanan, kapas “utk 
han2 pesawat “terbang, “balon 
senghalang2 pesawat terbang, 
sarachute, dll. . ketika perang 
lunia dibuat diSudan, 
tentara Serikat. .Dari Sudan. 
entara Inggris ketika perang 
lunia menjerbu ke Etiopia dan 
Iritrea, jang ketika itu masih 
1da ditangan Italia. 

Mengenai latihan kemiliteran 
liantara penduduk Sudan, “da- 
pat disebut disini bahwa ketika 
Perang Dunia HH hampir ada 
30.000 bangsa Sudan ikut da- 
'am angkatan perang  Inggeris 
Ian Amerika di Eritrea. dan 
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rota?2 'angk pe- 

be- 
akan Tenan “erangan 
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Fraksi 
8 Progressip ' 
Ba Terbaru| Di 

Parlemen? 

Dau KALANGAN parle 
men didapat kabar, bahwa 

beberapa an sampai 
Sani belum a erihag dala” sesua- 

an? sesuatu. Wontapet untuk 
Tea anna suatu fraksi jang 
hang akan " namakan 
»Fraksi Mesin 3 

| Ada kemungkinan, bahwa 
fraksi PRN akan mengadakan 
kerdja sama dalam banjak hal 
dengan fraksi Progressip, djika 
fraksi tsb, dapat terbentuk. 
Menurut kalangan PRN dengan 
kerdja sama itu akan tertjipta 

suatu ,kekuatan ketiga” da- 
lam parlemen, sebab menurut 
hitungan mereka, bersama? de: 
ngan fraksi PRN akan tertja- 
pai kesatuan Ik 24-suara... Be- 
lumedidapat keterangan sampai 
Gimana djauh usaha pemben- 
tukan fraksi baru itu berdja- 

  

m
w
b
 

ma 
Pa
t 

lan dan bagaimana konsepsi 
politiknja. (Antara). 

  

HARGA EMAS, 

Singapura, 22 Djan djam 17.00: 
Emas murNj (pembeli) $ 198,50 
Emas murn? (pendjual) $ 204,50 
Emas perhiasan ........ 8 245,— 

Medan, 3 Djan. djam 16.00: 
Kanan Do Link Rp. 29.75 
Emas No. 2 AN nan 2. an: -3 
Emas No. 8 , 1 (Rp. 27.5 
Dollar Straitg ...... iv: Rp». 5,30 
Dollar Hongkong ...... Rp. 2,90 

22. Djan diam 17.00: 
A Rp. 31.50   

  

RRI SEMARANG 23 DJAN. 52 

1700 Pembukaan 17.05 Rajuan 
bersama oleh The Si'sters 17.30 Pe- 
agumuman dan warta dafrah 11.45 
Rumba dan Samba 18.09 Pendidikan 
Tochanji 18.15 Rajuan sendja oleh 
Periang Suksma 19.00 Tanda waktu, 
warta berita 19.15 Mimbar pehera- 
ngan 1930 Konsert populer 2000 
Sari warta ber'ita 20.05 Siaran peme- 
rntah 20309 Krontiong asli. 21.00 
Berita bahasa Diawa 21.15 “Gema 
lautan Teduh 2200 Warta berita ter   
mulailah pertimbangan kiri- 

  
  

achir: program “esok hari. 2215 
Penghantar keperaduan 2300 Pu 
tup. 

Kmmas kwal B ........ Rp. 30.50 
Emas kwall Cu... Rp. 28,50 

Semorang, 28 Djan. diam 11.00: 
Beo No Oi rn Rp.31.509 
Maps No 8 Rp. 30.50 

Mean See Rp. 28,50 Emas No. 
  

PEMILIHAN UMUM 
DI BANDUNG. 

Para anggota DPRsKota Ban 
Gung Zachri, Wiranta dan I. 
Garnida, telah  mengadjukan' 
sebuah usul 'mosi, dalam mana 
kepada Pemerintah didesak un 
tuk segera diselenggarakan pe 
milihan umum setjara lang- 
sung di Bandung, agar dengan | 
demikian dapat pon DE. 
Kota jang baru. 
  

Sajembara 
it 1 

MemilihfSlogan Jang Terbaik &-- 
Blue Band 

  

# 
Tla 

pada Hindi Ae Djanuari di 

man jang banjak sekali “dari 
sajembara Bie Band, setelah 
pemilihan pendahuluan selesai. 

Sajembara tersebut,.telah- di 
umumkan dalam warta harisn 
di semua kota besar di seluruh 
Indonesia oleh Van den Bergh's 
Fabrieken Indonesia N,V. pada 
achir bulan September Tg ta 
hun jang lalu. 
Anggauta juri: mempunjai 

tugas jang tidak mudah, kare 
na lebih dari 61.000 kiriman jg 
sjah menunggu pertimbangan. 

Sebagai diketahui sjarat2 da 
rj sajembara Blue Band adalah 
menemuj beberapa kesalahan 
di gambar clan memberikan sl 
gan jang baik. Sudah barang 
tentu tidak mudah melihati 61 
ribu buah slogan dengan kritis 
dan menimbang nilainja jang 
tepat! 

Akan tetapi tugas jang su- 
kar ini dikerdiakan oleh orang 

  

| sabodtak demikian, tentu 
akan memakan tempo beberapa 
minggu, sebelum nama peme- 
nang2 dan sajembara jg hebat 
ini dapat diumumkan. 
Kiriman2 datang dari semua 

dala dari Nusantara: dari 
Sangihe dan Sabang, dari Flo- 
res dan Buton. 

| Kiriman jg djumlahnja luar 
biasa itu adalah suatu bukti, 
bahwa Blue Band tidak hanja 
mempunjai pemakai di kota be- 
sar sadja, akan tetapi djuga di 
Ta jg terketjil dan terpen- 
Jl 

Banjak pengirim2 saling ber- 
Saing membikin “terkaan mere- 
ka sangat menarik. Ada kira? 

50 buah kiriman jg istimewa, 
jg terutama karena susunan- 
nja jg asli, -sebagai misalnja 
lukisan? kue2 dan kaleng Blue 
Band jg memakai penerangan 
lampu, slogan2 jg  disulami, 
gambaran jg sangat indah dgn. 
tinta pasiel tjat, plakay dst.   orang jang berpengetahuan, ka 

rena sebagai juri telah dipilih: 
Nj. Herawati Diah, pemimpin 

redaksi. dari Ma »MER-: 
DEKA,". 

Bep Vuyk, pengarang jg ter- 
nama, journalis dan pemenang 
hadiah dlm kesusastraan. 

Nj. Sie Khwan Djioe (istri 
Jari notaris Sie Khwan Djioe), 
penulis.dari buku resep jg ter- 
kenal ,,Het keukengeheim”, 

  

Tetapi apakah slogannja men 
dapat persetudjuan dari juri? 
Sesungguhnja kiriman dipertim 
bangkan oleh juri atas dasar 
nilai dari slogan. 

Dengan sendirinja, “hadiah2 

jg sangat menariklah jg menje 
babkan succes jg luar biasa ini. 

Tinggal beberapa minggu la- 
gi kita menunggu dgn berdebar 
hati, dan sesudah itu hadiah2 

diberikan, 
  

St 3 mtk hai,   

Strategi Pertahanan 
  

  da pembukaan itu. 

  

Pembukaan latihan wani ta Djawatan Pendidikan Masia 
“rakat pada tg. 21-1 Ji gedung Pegangsaan. Timur 56: 
“Menteri Wongsonegor9 sedang memberi amanatnja pa 

  

  

Pembukaan, La- 
tihan Wanlta 

  

  
  

Tentara     

  

untuk memperbaiki 
tara dalam territerium IL. (beritanja dimuat 

maka terdapa tlah perdjelasan sbb.: Dari pe- 
ngalaman "jang kita dapati, kita semua mengetahui dan ja- 
kin, bahwa"kemenangan kita sepandjang perdjoangan itu di 

sebabkan semangat dan tekad segenap lapisan rakjat 
sufji murni dan membadja m- snampingi barisan? bersenujata 

ka” kemar en) , 

nja dengan tulus. 

Dizaman Djepang  saudara2 

kita sebangsa dari Peta” dan. 
»Heiho” ditjintai oleh rakjat 
kita karena mereka tidak ta- 

kut2 membela rakjat jang di- 
perlakukan tdak senonoh oleh 
serdadu2 bangsa Djepang. Ka- 
reng itulah negara kita dapat 
berdaulat serta bangsa kita 

mendapatkan tempat jang se- 

djalljar dengan ban gsa2 mer- 

deka lainnja. 

Pada masa itu Angkatan Pe- 

rang kita mendapatkan sympa- 

“thie rakjat' jang tidak terhing- 
ga dan tidak djemu2nja mere- 

ka, lebih2 diwaktu tentara kem 

bali dari hutan masuk kekota, 
menjampaikan sandijungan pa- 

'da hal perdjoangan d lakukan 

““bersama2 Seharusnja tentara 

memelihara keadaan demikian, 

bukan karena ingin terus me- 
nerus.dipudji dan disandiung, 
akan tetapi karena keinsjafan, 
bahwa persatuan jang erat an- 
tara tentara dan rakjat meru- 

pikan benteng pertahanan ne- 
gara jang tak dapat dipatah- 

napun djuga. 

Sungguh sangat disesalkan, 
bahwa dibeberapa daerah Gi- 
sebabkan karena beberapa ang 
gauta tentara, jang bertindak 
tidak atau kura,,g patut terba 
dap warga tanah air lainnja, 
maka timbul kentji anttiparhie 
atau sikap masa bodo” dan 
apatisch dari beberapa pihak. 
Keadaan demikian tidak bisa di |. 
biarkan dan harus bersama? di 
usahakan untuk memperbaiki- 
nja. , 

Tjara memper” 
| baikinja. 

Selandjutnja pendjelasan in- 
Struksi jang ditudjukan kepa- 
da anggota2 tentara terr:to- 

rium IM itu menjebut tjara2 
# memperbaikinja. 

Antara lain dikatakan bah- 
Iwa harus menghilangkan ang- 
gapan "tentara berkuasa”, ber 
buat menurut kehendak sendi 

ri jang dapat mengakibatkan 
tergantungnja tata-tertib dan 
tata-hukum, jang berlaku bagi 
masjarakat manusia jang meng 
hendaki sopan-santun. Alam pi 
kiran bahwa tentara berhak 
mendapat “keistimewaan” dim 
segala lapangan dengan tidak 
menghiraukan hak2 penduduk 
negara lainnja, harus dilenjap 
kan, 

Djuga ditegaskan Ka ten 
tara harus memelihara tata-ter 
tih dan sikap kemil: teran dan 
Sopan-santun selaky manusia 
biasa. Tentara harus mentaati 
aturan2 lalu-lintas dap tunduk 
kepada ketjepatsn maximum 
bagi kendaraan bermotor - utk. 
Sesuatu tempat atau daerah. 

Tentara harus menghormati 
anutan agama dan adat istia- 
aat jang dipeluk golongan? ma 
Sjarakat, patuh kepada peridja 
bat atau instansi militer dan si 
pil jang: menurut hukum gan 
undang2 harus dtaati, meski- 
bun pada lahirnja tentara lebih 
berkuasa dan lebih kuat dari 
mereka. 

Dalam pendjelasan itu d'te- 
kankan, bahwa tentarc harus 
dapat membtiktikan bukan sa- 
dja pandai menggunakan keke- 
rasan dan memerintah, tani 
djuga b'sa hidup suka dan du 
ka bersama? dengan rakiat. 

Demikian pendielasan dari in 
struksi Kolonel | Kaw' larang. 

MAJAT TAK DIKENAL, 
Kemaren pagi didepan toko Dio. 

han Dijohor diudjung Depok Peloran 
telah diketemukan majatnia seorang 
prempuan tua jang tak dikenal. 

“ 

'Tjara2 Untuk Membangkitkan Kembali: 
#2 Tjinta Dan Penghargaan Rakjat 

Thd Tentara 
Keterangan2 Kolonel Kawilarang. 

ERHUBUNG DENGAN instruksi Panglima Tentara dan 

Territorium III, Kolonei Kawilarang tentang 
tingkah laku sebagian dari anggauta ten 

  
kan oleh kekuatan manusia ma | Jang sewaktu2 dapat pula be- 

    

& Rakjat 

perintah 

»Suara Merde 

jang 

Kerdjasama 
'Rakjat-Tentara 
- Bersama—Sama 
Membikin Saluran 

ENGAN DISAKSIKAN 
oleh kepala Djawatan Uru 

san Daerah ketapradja serta 
anggota2 pamongpradja lain- 
nja, wakil? KMKB wakil? pers, 
GL, Senen pagi didesa Sereng- 
seng ketjamatan Kebon Dje- 
rek, dilakukan pekerdjaan ber 
sama. membuat saluran-air an-   tara rakjat jang dibantu olzh 
anggota2 ketentaraan.  Peker- 

djaan-bersama membuat salu- 

ran air jang mulai dilakukan 
pagi itu, adalah atas persetu- 
djuan bersama dari pihak ya 
mengpradja dan Komando Mili- 
ter Kota Djakarta Raya. 

Terutama seKali hal tadi di 
maksudkan untuk memberi pe 
ngertian kepada. masjarakat 
umumnja dan masjaraKat . ke- 
tentaraan  chususnja bahwa 
ten'ara dan rakjat 'adalah satu 

kerdja-bersama. Dengan sele- 
gainja pembikinan saluran air 
Sepandjang 1, km. itu Kelak, 
diharapkan agar sawah2 didesa 
tsb. jang sedjak bertahun? ti- 
dak dapat ditanami apa2 ka- 
rena tidak bisa mendapat air, 
dapat merupakan sawah jang 
dapa didiadikan sumber per- 
tanian rakjat. 

Mendjelang pukul 4 pagi harj Sab 
tu fbI sebuah kedai Tionghoa d'dia. 
lan Perdana, Medan telah didatangi 
perampok. “Oleh siperampok telah 
d'gondcl uang kontan sedjumlah 
Rp. 46.000— dan dua chegue sehar 
s9 Rp. 7000.—, Perampokan terse- 
bus k nj sedang diselidiki oleh polisi. 

  

  

Bung Sjahrir Dan Seni-Hidup — Orang Jg Sa- 
dar Itulah Orang Jg. Menemui Djalan Hidupnja 
-— Di Pasar. Senen Model,,Pidjet” — Pasar Tanah 
Abang Banjak 
Di Kemajoran-Airport. 

»Wedang-Bandrek” — Dansa Dansi 

muak 

Maa TELAH temui Bung Ketjil, Bung Sjahrir, dirumah 
Kami katakan" bahwa kedatangan kami 

kap? Ba aa kebudajaan dan soal? hidup. Samas 
soal politik, Bung Sjahrir mendjawab: 
nja saja amat senang dan ini salah satu dari k 
ja, membitjarakan soal seni hidup. Tetapi 

Sati tidak 
»Memang Se puneuh 

egemaran Sa- 
karena sudah 

terlandjur masuk dalam praktispolitik, NA apa Tpteh kapan 

Seterusnja ia mengatakan, 
bahwa benar kini diseluruh du- 
nia ada kegelapan, kebimba- 
ngan, Keraguan, kekatjauan, la 
hir batin, termasuk djuga' di 
Indonesia. Ini menurut penda- 
patnja karena ,/orang sudah ke 
hilangan tudjuan” Apakah se 
benarnja tudjuan hidup ?- Tentu 
ada maksudnja Kita disuruh 
hidup didunia ini, Tentu tidak 
hanja utk. makan," berpakaian 
dan tidur sadja, Kegelapan itu 
kiranja dapat mendjadi "erang, 
apabila orang seorang sudah 
terang pula djiwanja.” Terang 
akan tudjuan hidupnja. Insaf 
dan jakin melalui djalan jang 
sudah ditentukan sendiri, tegak 
menudju kearah tudjuan itu. 
Selama hidup hanja dipenuhi 
keraguan, ketjurigaan selama 
itu tak mungkin ada suasana 
terang, 

Dan didalam djiwa jang ae- 
mikian, maka tidak ' mungkin 
ada TJIPTAAN SENI BUDA- 
JA TANG INDAH, abadi Dja 
di djuga selama ini di Indone- 
sia tidak saja lihas hatsil itu. 
yen Bung Sjahrir. 

Apa djalannja. mentjari 

sinar terang? 

Bung Sjahrir berkata: Kalau 
sdr. menanjakan dijalan, maka 
saudara sudah berada  dite- 
ngahnja. Kareng, siapa jang su 

dah mulai insaf -mentjari dan 
berusaha memetjahkan soalnja 
itu sudah dapat dikatakan sa- 
dar. Orang sadar. Tinggal. me- 
neruskan, djangan ada putus- 
nja, mentjari kepadangan itu 

didalamnja sendiri. Kalau ka- 
mi mengerti akan ' isarat “ini, 

maka maksudnja kita disuruh 
menjelami diri sendiri, kemudi- 
an menentukan tudjuan hidup- 
nja program hidupnja, jang ka 
tanja tentu tidak hanja untuk 
makan dan tidur sadja. 

Ngelamun ke Pasar Senen. 
Pandjang lebar pembitjara- 

an komi dengan Bung Sjahrir. 
Mulai djam 11,00-sampai djam 

12,40. Terus bitjara sekitar ma 
nus'a-dan hidupnja. Manusia 
jang sudah lupa tetangga. Lu- 
Pa masjarakat, Bahkan sudah 
lupa diri sendiri. Didalam Ila- 
munan itu, kami dengan semen 

tara kawan terus merenung. 
Sampai malam. Kemudian men- 
tjari hiburan  ke......... Pasar 

Senen: Pada djam 23,00 malam 
hari. Masuk ke Pasar Senen... 

Disana sudah bersih, sepi. 
Tetapi berpuluh2 orang sama 
tiduran dilantai tempat pen- 
djualan dalam pasar. Semua 

pidjet... Orang2 itu 
ada pendjiral, "ada pedagang 
Sajur, tetapi ada pula...... PAS 

Datang seorang wanita, Pa- 

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
Sendjata2 jg. telah diru 
sak diketemukan dilang- 

gar Ibu bekas letnan 
Sjahid. 

Sedjumlah sendjata jg. telah 
dirusak baru2 ini telah dikete- 
mukan oleh jg. berwadjib da- 
lam suatu pembersihan didesa 
Djatingarang Katjamatan  We- 
ru Kabupaten Sukohardjo. Sen- 
Gjata sendjata tsb. jg. berupa: 
1 pm., 1 stengun, 15 putjuk 
karabijn, 26 lade handbescher- 
mer dan bajomet telah dikete- 
mukan dilanggar mBok Ahmad 
Ngali, ibu bekas letnan Sjahid 
Bataljon 426. 
Penduduk jg. mempunjai 

langgar, jg. karena berhatsil- 
nja pembersihan tsb. mendjadi 
gelisah “dan telah memukuli 
padasan2 dirumah2nja, . telah 
tenteram kembali setelah dibe- 
ti penerangan oleh pihak jang 
berwadjib. 

Angin tau fan menerd jang   Ketjamatan Matesih. 
Sabtu malam jl. angin taufan 

telah mengamuk - didaerah ' Ka- 
tjamatan Matesih Kabupaten 
Karanganjar Surakara, jg. 'te- 
la mengakibatkan 23 buah ru- 
mah rdboh atau rusak sama se- 
kali, 20 buah rumah menderita 
kerusakan, seorang ' penduduk 
perempuan mati, 2 orang luka2 
berat dan 4 orang luka2 rin- 
gan. Kerugian seluruhnja ditak 
sir berdjumlah “sebesar Rp. 
10.000. Kerusakan? tsb. segera 
telah mulai diperbaiki dengan 
setjara gotong - rojong oleh 
penduduk. Djuga tjamat beru- 
saha mentjari sokongan : kian 
kemari guna sekedar meringan- 
kan beban penderita'an pendu- 
duk.   

  

JOGJA. 

Peladjar Indonesia Ae 
Mahasiswa Mesir. 

Pengurus Besar IPPI bersa- 
ma2 dengan Perhimpunan 'Ma- 
hasiswa Katholik dan Dewan 
Mahasiswa Gadjah Mada, “hari 
Senen jl. “mengirimkan " surat 
Kepada seluruh mahasiswa dan 
peladjar Mesir jang menjatakan 
simpati dan solider terhadap 
berdjuangan mereka melawan 
imperialis Inggris, Surat tsb. 
disampaikan lewat kedutaan 
Mesir di Djakarta. 

SALATIGA. 

6332 Orang beridjazah 
PBH. 

Oleh kantor inspeksi Pendidi 
kan Masjarakat kabupaten Ses 
marang di Salatiga “banjaknja 
idjazah jg. dalam tahun 1951. 
diberikan kepada crang2 jang 
telah lulus dalam udjian PBH 
diseluruh kabupaten Semarang 
ada sebagai berikut: 
Ketjamatan2 Tenggaran 432 

Faki2 dan 85 wanitas Susukan 
183 laki2 dan 97 wanita: Suruh 
561 laki? dan 115wanita Salati 
ga 248 laki2 dan 57 wanita Bri 
ngin 581 laki2 154 wanita: Tun 
tang 392 laki2 dan 41 wanita: 
Getas 311 laki2 dan 89 wanita: 
Ambarawa 201 laki2 dan 34 
wanita: Bawen 339 Iaki2 dan 
3 wani'as Banjubiru 194 laki2 
dan 9 wanita, Djambu 533 :a- 
ki2 dan 114 wanita: Sumowo- 
no 223 laki2 dan 63 wanita: 
Ungaran 425 laki? dan 51 wa: 
nita: Klepu“392 laki2 dan 107 
wanita: Gunungpati -165 Taki2 
dan 23 wanita, Djumlah 5290 
laki2 dan 1042 wanita: sama 
sekali 6332 orang. Beaja untuk 
tiap2 orang dalan mentjapai 
idjazah ini djatuh & 

deret2 beli.. 

    bola kompetisi kelas I Persibai: i 
Surabaja pekan jang lalu sbb.: a 
sjabaab telah djatuhkan HBS jeng 
2—0 dan Tionghoa — Angkatan Da. 
rat 20. 

Djago tindju tewas. 
Dago . tindju . Mustapa, bekas 

djuara Perantlis dalam kelas ter. 
bang, pada harj Senen telah ' me- 
ninggal dunia dalam umur 29 tahun 
karena mendapat pukulan di pelipis 
kepala dalam pertandingan di Rou- 
baix (Lie) melawan Piera Gieef, 
djago t'ndju Perantjis Utara. 

Mustapha diangkut kerumah urang Ag 
kit setelah babak ke.9  uinjata 
kalah tehnis K:o. Dalam, keadaan 
pingsan ja diangkut tapi tidak ba 
GR lagi, diiwanja terus wrn 
ang. 1 ' 

: Pengurus Persidja 
Untuk pertama kali sidjag 

:tergabungnja VBO dalam Per: 
sidja, di Djakarta : dilangsung- 
kan rapay anggauta Persidja. 
Dari 28 anggauta hadlir 25 wa 
kil. Dalam rapat tersebut jang 
dimu'ai dari djam 9 pagi'sam- 
pai djam'5 sore'antidra lain di 
putuskan: menjetudjui beleid 
pengurus lama dan memben- 
tuk pengurus baru jang “terdi- 
ri Sbb:: ketua Jusuf Jahja,-pe- 
nulis M, Royani serta .bebera- 
Ipa orang pembantit. 5 

kaiannja indah, Kain tjap alus . 
model Bilal ,,Djokijaan”: 'Ke- 
baja ' Bemberg:' Bibir" merah. 

'Tas kulit. .Kelom geulis. : Pers 
dek ,diluarnja” . bagus sekali 
“Kita Semua terkedjut, lalu Sa- 
ma duduk disudut jang gelap" 

Astaga...... Wanita itu terus 
lepas pakaian. Tinggal pakaian 
dalam. Turut menggeletak, di- 
lantaj pasar tadi dan.. . pi- 
djet..Matjam ini banjerk sela 
Orang2 itu sambil pidjet, ra- 
maj mengobrol, merokok, &djek 
mengedjek dan ter.idur disana. 
Tukang pidjet lelaki . perempu- 
an, terus berpindah. tempat, 
mentjari langganannja. Hi 

Sama sekali tak kami: “kira, 
hahwa Pasar. Senen jang di: 
siang hari begitu ramai dan 
pepak dagangannja, dikala ma- 
lam djuga tetap......... pepak 
Isinja. Ng 

Begitulah gumpilan hidup 3 
Pasar. Senen, Djakarta. - 

Kita melihat ke won 

Kemajoran..:.., 
Kita lalu berdjalan lagi me 

I'har hotel Des Indes, Bar Tro- 
cadero. Garden hall irnj 
djuga ke rumah makan »Kema 
joran — Airport” restoran la- 
pangan Han jang mewah 
itu. et. Tn 

Mantsig lelaki perempuan, 
berpakaian netj'is parlente. 
Sama -segar' enak, makan's dan 
minum. Kemudian. sama dansi- 
dansi. Djuga'puteri2/ 
dari golongan elite sama ' “ber- 
dansi. Ke-awa, terbahak ni 
sembari dansa. 

Makan, makan'dan: minum, 
minum. Asap'rokok | 'mengepul 3 
memenuhi ruangan “Sementara 
itu bung2 sopir, sama berada 
diluar. Ada jang ngopi. Ada jg 
ngobrol. Ada pula jang menga 2 
tuk didalam mobilnja. “ 

   

    

Kita meneruskan “ “nekafa 
TANPA hendak kemana ? En- 
tahlah. Bae 

Kawan2 mengadjak terus 

naik betjak. Dua betjak me- 
ngangkut kita. Menudju Tanah 
Abang: Di Pasar. Ramainja bu 
kan main, Sehari-harian dan 
Semalam-malaman . ada , Na 
ten” diSini,/ seperti djuga 
Pasar Senen. 
Orang. pertundju- 

kag kan omaijam doge! Penarinja, 
sepuh Dini tidak kurang” dari 

Disini benar2  tevat 
DN a wong Solo, .: ,, WIL- 
WO”, djawil, bisa” g0wo. 

Tg Pas “tidak lama, . Ke- 
u tang lagi, perempu- 

an-itu. Pn terus . main 
.,wil-wo”, Jang lain gama pers 

. obati anget.: Sema 
tjam serbat, di. Djawa Tengah. 
Di Djakarta namanja »wedain, 
bandrek”. Ofang dalan »oba 
a ” jini b Ula di nge Ka pasar 
“itu, Semua 

Orang “pada beli. Kareng Sus 
dah pajah melakukan  peker 
djaan berati sebagai kuli disiang 
hari. Ada pula jang karena »u- 
dah pajah djalan2, bida lagi ig, 
mentjari anget... sebelum. . kes 
tempat dingin”. 
Begitulah rakjat djelata.: | 

menjegarkan hidupnja, di pa 
sar Tanah Abang. 

Kita teruskan berdjalan. Se 
karang kemana? Entahlah: be 
lum. berdjumpa dengan tudjuan 
nja.. - Rasarasanja, meskipun 
Diakarta a begitu besar, tetapi   benar2 kosong, kosong, maiah 

Rp, 23.—, 'banjak kegelapan,,. 
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Belilah pajang" sebelum budjan, paka     
9 

Rang “eh 

N 

mama. 25 S 2 

5 3   

ilah " DELFIA” untuk menghidang 

  

. : 
See CT Aan 

ih 

   Kaleng dari 1-2 kilo dan botol 2 
14 1 Ba Sma 

: pa DM ana a Can 
£ 

A 

MINJAK GORENG 

  

    

  

  

Putus atgu remek tida u 

Sedia Katja Mata Untuk 

Uwang, sedia dari Umur   Sedia Segala Matjam A 

Sedia segala Matjam W   
Sedia Bal Kulit Cump lit   

  

    

: ea aa Aan, 

Dr. R. Saroso Wirodihardjo': 

DE CONTIGENTERINGSPOLITIEK EN HARE INVLOED OP 
. DE -INDONESISCHE BEVOLKING. 

“Suatu buku jang memberi ringkasin tentang masalah2 Ekono- “ 
. mi jang pada waktu ini sangat mendapat perhatian dari bangsa 
kita, Sangat berfaedah "untuk memperdalam pengetahuan da- 
lam soal ini. 

|. HARGA: Rp. 35— 
» Didjilid dengan samak kaku, balut linen dengan stempel prada 

putih. : 
Potongam untuk toko Buku: . 1 — 10 ex 204 

Ex LL 5 25 ex 25X 
: 26”—50..x 30x 

4 . 51 — lebih 354 
Penerbit: ,INDIRA” 

| Djalan, Asam Baru 37, 
Djakarta. 

TTL TA aa 

  

  

Pengumuman 
No. 1/1952 | 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa 
PERATUKAN - DAERAH KOTA BESAR SEMARANG 

tentang PADJAK ANDJING jang baru, telah mendapat penge- 
saham darisDewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah. 

Adapun besafhja padjak masih tetap Rp. 12,-— setahun un- 
tuk tiap2 ekor andjing jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 
s/d 31 Desember. 

Peraturan daerah tersebut: 
a. disediakan untuk dibatja 
b. dapat dibeli 

oleh umum tiap hari kerdja di Sekertariat Pemerintah Daerah 
Kota Besar Semarang, Bodjong 1458. 

Semarang, 12 Djanuari 1952. 
A.n, Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang. 
Kepala Daerah: 

- HADISCEBENO SOSROWERBOJO. 
. (Bapindo-Smg.) 
  

  

Pengumuman 
No. 4/1952 

Berdasar atas pengumuman kami tg. 12-1-1952 No. 1/1952, 
dengan ini dipermaklumkan. bahwa tiap2 orang, jang mempu- 
njai, memelihara atau mengurus ANDJING didalam Kota 

“ 2Besar Semarang, sebelum tanggal 1 Februari 1952 diharuskan 
membajar padjaknja. 5 

Besarnja padjak untuk seekor andjing jalah Rp. 12,— un- 
tuk satu tahun, dan padjak ini berlaku dari tanggal 1 Djanuari 
1952 s/d 31 December 1952. - 

Segenap penanggung padjak, jang telah membajar padjak 
andjing untuk tahun 1951/1952 (— sampai dengan 30 Djuni 
1952), hanja diwadjibkan membajar Rp. 6,— dan untuk pem- 
bajaran ini kwitansi lama harus diperlihatkan. 

KE Semarang, 18 Djanuari 1952. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang. 

3 Kepala Daerah: 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

| Pengumuman 
| Djawatan Kereta Api Eksplotasi Tengah 

Mulai tanggal 25 DJANUARI 1952 akan berdjalan KERETA 
API TJEPAT. antara 

Semarang - Surabaja 
dan sebaliknja. 

  

3 Djam berangkat- dan datangnja s.b.b.: 

Semarangtawang — br. 6.17 | Surabajapasarturi br. 13.39 
Surabajapasarturi da. 12.10 Semarangtawang da. 19.31 

Kedua kereta api itu berhenti di setasiun2 Gambringan, Krade- 
nan, Randublatung, Tjepu, Bodjonegoro, Babat dan Lamongan. 

KEPALA EKSPLOTASI TENGAH. Ae 

“ 
Irma Pibe 

dapct injeksi beras sebanjak 
1000 ton lagi, Beras tsb. bukan   

: Gist, Rozijnen 2.— Krenten 3.— 

. Maizena 1.50 

.- Kabar Kota 

BUKU, 
Dari . JAJASAN PEMBANGUNAN, 

Gunung Sahari 84, Djakarta, kami 
terima: 
“ ,Sekali lagi si- Penjajang bina- 
lang”, oleh  Nursjamsu, -- harga 
Rp. 1,175 

»Salim Naik Garuda” oleh P. Mus. 
kens.De Groot day S. Suwandi, har. 
ga Rp. 2,50. 

Kedua buku tsb. adaiah buku2 
batjaan kanak2, misalnja bagi mu. 
Tid2 kelas tinggi sekolah raxiat. Tje- 
riferaZnja sangat terpilih bagi pen. 
Gidikan, pula dihias gambar2 hing. 
ga menarik hati. 
Dari J. B. Woltsis. Di. 

: Madiun 8, Diakarta, kami terima: 
r jang bersih” leh Sateha, 
0,75. , 

113 menjimpan makanan” 
oleh Sateha, harga f 0,75, 

harga f 

» Kedua buku ketiil ini tiap2 hala 
mannja diperlengkapi gambar, mem 
beri petundiuk2 bagaimana tiarania 
Kebersihan ah-tanpga didjaga.. 

“Sekitar Okomomi” oleh 
Mr. M. Nas'oen, Kepafa Bagian Oto- 
Nomi dan Desentralisasi nada Kem. 
Dalam Negeri, harga f 3,50. 

Buku diatas menguraikan 
"Otonomi ig dewasa ini sedang di. 
hadapi oleh Negara dan Masjarakat 
kita. Soal ig sangat penting Hu ka. 
rena merupakan dasar susunan ke 
tata neraraan kita patut diteliti dan 
ditindjau, agar kelak dapat Gi pe- 
tiahkan sesuai dengan sjiwa bargsa 
Indoresia, Untuk maksud tadi buku 
M Nasrben merupakan sumbangan 
berharga ouna diperhatikan, 
Harga buku2 JB. Wolters itu di 

hitung Rp. harus ditambah devgan 
1004 lain ongkos kirim. 

TAMBAH BERAS 1000 TON 
LAGI - g 

balam pertjakapan sngkat 
dengan Gubernur Buftono an- 
tara lain diterangkan — bahwa 
telah diterima kowat dari Dja- 
karta, Djawa Tengah akan men 

soal2 

  
  

untuk pembagian pada umum, 
tetapi chusus 'persediaan be- 
ras bagi korban bentjana ban- 
djir dan lainnja korban2 ben- 

tjana alam, Beras jg dikabar- 
kon sebanjak 5000 ton untuk 

Djawa Tengah ditunggu keda- 

tangannja dalam waktu sing- 

kat dan segera pula akan di- 

bagikan kepada rakjat Djawa 
Tengah. Mengenai tjaranja Ba- 
ma bekerdja, oleh" Gubernur 
Budiono diterangkan, akan di- 
robah pula menurut keputusan 

dalam rapat segenap gubernur 
di Djawa baru2 ini jang diada- 
kom di Djakarta. 

TANAMAN RANDU pak 
KELAPA 

Untuk memperhebat banjak 

nja tanaman randu oleh Djawa 
tan Per'anian kabupaten Sema 
rang diandjurkan kepada rak- 

jat supaja mereka giat dalam 

membikinnja persamaian 
(kweekhedden). Mengenai ta- 

naman k apa ketjuali dikelura- 

han. djuga kini disediakan bim 

bit di BPMD (Balai Pendidikan 
Masjarakat Desa di Tegalwa- 
ton selandjutnja di Banjubiru 
dan akan diusahakan djuga di 
Ungaran. Sebagai diketahui 
tanaman randu dan klapa ba-j 
njak mengalami kerusakan se- 

diak pendudukan Djepang. se- 

h.ngga kini perlu diambi!! inda 
kan2 utk. mengembalkan 'ke- 
adaan sebelum perang terhadap 

dua ma'jam tanaman rakjat 
itu, 

Sin Tihoen- Kiong His 
HAM dalem blik T & Dros 35.— 
Pointes d'Asperges 12.50 
Pauwhie 14—, Leverpastei 8.— 
Frankforter 7.50 Gehakt 3.— 
Sardines tomato 4.— olie 5.— 
Mager spek 7.50 Doperwten 4.50 
Tomato saus Samgi 4. —   

    Macaroni Atjar bawang 
Solo 5—  1I.— 

Marmite extract pasta 2. — 
Kentang kering Ne pk 
“Olives Austr. Roomboter 18:— 
Tepung trigu, Baking Powder, 

Holl. Bissences Vanilla 5.— 
Ritz. Choc hagel 4,50 pasta 3.75 
Pindakaas, Palmsuiker, Appel- 
stroop, Kedju Zausner -— 4.— 
Swift/Civic 6.50 Kraft 7.50 
Edammer/Goudse p. ons  3— 
Hunkwee Bungah 2.50 3.— 

Griesmeel 3.— 
Droste's cacao. 5.50 10.50 20:— ' 
Kofiie bubuk WIB/I 11.-/II 9.— 
Stroop susu 5.— Claudia 3.— 
Brooke's Lemon sguash 12.50 
Kristallen (Sinaasappel)  6.— 
Buah Anggur 5.50 11.- Peaches, 
Pear 10.— Fruit cocktail 15.— 
Ager-Ager dari Japan I— 
Speculaas extra kw.p.ons 1.50 
Cream wafers combination 1.25 
Nescafe 15.—  Rietjes, Servet 
papier, Esso Lighter fluid 4&— 
Krupuk Sidoardjo 4.50 Petis 2.- 
Matjam2 Port, Wijn & Sherry. 
Anggur Wincarnis, Martini ver- 
mouth, Malaga, Tokayer, Bier 
dll.  Matjam2  Rokok/Srutu. 
Shag 4.— ' Sanatogen 17.-— 
Ovaltine 13.— Ovgmaltine 11.— 
18.50 Milo 10—. ' Alat2 Ke- 
tjantikan, Matjam2 Biscuit, 
Tjoklat”y Kembang gula. Kem- 
bang Api 3.50 dll. 2 

San Dimas 
Bodjong 57 - Semg. - Telf. 656 

  
Tg. 26. Y-hari 27 28 tutup. , 

  

  

  

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan No. 3 — SOLO. 
Baru terima: 5 

Imitasi wol lebar 1,50 M. 5 Aa Sa. 
per meter R. 30,— 

Imitasi tropical lebar 0,70 M. 
per meter R. 8,— 

Chiffon kembang lebar 1,10 M. 
per meter R. 7,50 

C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. 
per meter R. 12,— 

Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup. Silahkan - belandja di: 
toko kami. : Pa 
Harga paling murah. : 

      

# 

  

for maximum performance & satisfaction 

THE DUNLOP RUBBER COY. (INDONESIA) LTD. TANAH ABANG -B.22 DJAKARTA.     
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SEMIR SEPATU BAIK 
". MEMBIKIN SEPATU 

MENDJADI AWET. 

Aa 

Roy Rogers 446 
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Boleh pilih. 
Djaminan Penuh Veer. As, Katia. Puteran. Veer rambut. 

Atau Tanggungan (Ga ransi) 25 Tahun, 
djika Pembeli tidak minta Garansi Harga lebih Murah dan lebih Rendah. MANA amn mana menawan Ya 

tanggung didalam satu Minggu tida enak dipakai boleh 

Kas Arlodji Plaat-Djarum dan Katja Untuk W 

Sedia Segala Matjam Lontjeng. Besar 

A. GAOS, Pasar Djohar Semarang WM 
MAAN MEN Gan Ams ON 

  

| Sekes CITY CONCERN CINEMAS 

Djaminan (Garansi)     sah Bajar. 

  

  

Tulis dan Batja, Modal paling Baru Katjanja baik serta di 
: 4 kembali dapat kembali 
35 Th. sampai 90 Th. 
Mmne na namaninenbal naga 

  

3 1 Fr: ak He eN Apa E 1 : » 7 Ai rlodji Tangan dari j2. Halus sehingga jg. Kasar, dan Sedia BA s 
alerprc of, 

'ekker. Pakai Radium dan tidak. Serta segala Model. . : 

Secang dan Ketjil. a 
dengan Beleter Harga "Rp. 85,— dan Rp. 20th 

ALT LA SSL ae EL Aa AA Ta Aa AKN - 7 £ SUDAH SEDIA . R3 
Mesin SEPEDA bermotor 

BERIiNIs 85 Mu Pendjual untuk Seluruh DJAWA TENGAH 2 

N. V. WARDHANI & Co. 
Purwodinsatan Utara 3/2 - Tel: 2041 

SEMARANG 

ANGGUR 
ANTHAY 

tap, NG 
,SEMBILAN BELA" 

3 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 1 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- «5 
Tahir, Ke 

Ia bikin kuat ter1- “. 
pat pranakan dan 
menjega gangguan-" — 
nja penjakit, dari: 
pembawakannja $ 3 

orang hamil. Kn 
Membikin segar Bu 

anak dalam kandu- #5 
ngan dan menjegat 
bahaja kandungan " 
gugur. k 
Aturan Minumnja: 
Pagi. siang sebelum- “— ' 
nja makan danwak- 
tu malam mau tidur, "3 
minum 1 gelas gloki. 
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       Shenyahattan BENIH 
dalam, KANDUNGAN 
  

Dikeluarkan oleh Chemicali#n Handel PE, KIEM TIE Pi 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surgbaja. ! 

ah 
    

sudah dat s 
LAMPU NEON 20 Watt. £ 

LAMPU PANAS (untuk Industrie) 
LAMPU BESTRAAL, (Inpraphila) 

Hormat kita. $ Toko TAN TJOEN BING, 
Dj. Be Biauw Tjoan 70 —    

    

  

   

    

    

Telpor 1493 — Semarang. 

    

KIA Gema TO. Ini Malam Premiere ju. 5. p TOM NEAL BARBARA HALE 

»first Yank Into Tokyo” 
GRAND 5—7.—9.— Ini Malam D.M. 

“The WONDER Of WONDERSHOWS! 

,Make Mine Music" 
Musical fantasy jang menggemparkan 

— 

B. Iseg. umur) 
Walt Disney's 

Irama Aneka Warna | 
dalam Technicolof! 

Biak ya 

  ROYAL 5.—7.—9.— lai Malam D MB (13 tahun) 
Rod Lada . 

Cameron dim. »Cavairy Scouts Cisecotk 
HEIBAI dan GEMPAR 
  
INDRA INI MALAM D. M. B. fu. 13. Sadis 5x Lam Gam BAGIAN Ke 2 & TAMAT 2 Berbareng  Buster- CRAB3E — Na 
LN 

Jean ROGERS | 

6.30 - 8.30 

  

vFlash Gordon” Il: 

  

  
1 h: Halit EM R1 Re) 

SEMARANG 

BA? i : 

L0 Yek3 Ih donesra 

   
    

  

Ha nee na 1 The.Story of 
| Nona Ka 3 

Pasanglah Adpertensi dalam s3 Bg 
Harian 

»SUARA - MERDEKA“ 
Berarti: 

Memperluas langganannja 

  

  THAT!S BECAUSE OF THE DRUG ON / 
THAT DART L USED ON YOU... 
FOUND THE STUFF RIGHT HERE 

IN THESE RUNS/ 

IF WE HAD MORE 
OF IT, EVERYBODY/D 
BE WORKIN/ FOR US 

(PUFF-PUFF)I poNiT WANT 
TO DO THIS/ ROCKUAW, BUT 
IL CANYT SEEM YO HELP IT/ 

    

  

    

   

  

    
RYEp IK 

— Sebenarnia tak mau aku mengerdjakar pekerdjaan ini, Rock. law. Akan tetapi entah mengapa ini, kulakukan djuga periitahmu, 
(samb'l terengah-engah  Napasnda). 
— Kamu tak akan dapat menolak perjintahku, 

lang telah kusuntikkan kedalam badanmu tadi. 

SOPR. 3851: KING FEATURES SYNDICATE Ine, WORLD RIGHTS R 

akibat zat ratjun   IL FEEL FUNNYA 

  

        
dapat djatuh ditanganmu, 
Perasaanku enak lagi!! 

Kita telah maene- manfaatnja, 
turun! 

THERE! SAY... 
HOWIP YOU GET THE STUFF! 
MY, GUNS, OX P 2 WEARING 

OFF, OX! 
SEND HIM 

| you HeaRb THE 

  

  
— Aneh! Bagaimana sendjataku 

Ox? 

gta 

— Ratjun agaknja mulai hilang 
Ox! Lekas suruh dia 

  

   
BOSS, ROGERS./ 
BOWN You GO, 

2: F 

IA Lo) 
15 Sergagnt BI Dane. 
MAKAN Tg 
UU ulin Tata 
KTT NOLAN 
Be na 

Gilginet Seraon Ptay 5y Robart G. Andrewa 

— Telah kudengar beriritah pe. 
mimpin,. Rogers! Ajo, 
lobang itu! 

— Dan bekerdja dengan keras 
Harus kauketahui, tidak bekerdfa, $ 

turun ke. 

      

  

25 malam 
OX 5. —7. «9. (17 tahun 
. M-G-M$ Technicolor” “ama 

. Fred Astaire 
& Esther Williams 
Gene Kelly — 

—— Lucille Bremer: 
— Red Skelton 

: ai Ta pengabisan : 
a— fm g mu (Se ala um Spencer Tracy — Biisabah Ta ur) 

Father £! Bride" 
INI MALAM D. M. B. 

"ORION”5.5m7.—9,— (17 eh. 
Hedy Lamatr — Joan Hodiak 

»A Lady Without Passport 
Metropole 5..7..9.. 13 th. 

Johnny WBISM LA ER : Maureen”O'SULLIVAN dim. 
slarzan Escapes" 

Diagalan 6.30-9.00 (13 tah. 
Ralph Byrd -— Ka Moga 

'& mDick Tracy': 
Serie II (TAMA T) " 

Akan datang film RAKSAKSA| 
urt Lancaster Virginia Mayo #FLAME And The ARROW" 
'iWarner Bros' Technicolor 

—-     
      mukan zat ratjun tsb. ditempat ini djuga! “1 A i Png #3 — Seandainja kita mempunjai lebih banjak dari ratjun jtu, tiap . eta Ti makan dan tidak Kakan Man : . Orang dapat kita gerakkan beker dia untuk kita. g " sg 

na Mean mamah abaneilangnsetasbskeesanasas “LION VOL, 

“ 2 » 

  

“hk
 

premiere Besar! 

Fi »LZiegfeld Follies & 3 
|“ Dengan bintangg jang” terbesar 3 : 

Keenan Wyan dil, 
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“ai F 

helicopter type A K-225, bermesin turbine bu- 
netika. Pertjobaan dgn pesawat ini 

'dgn memuaskan. Mengenai A K-225 ini dapat 
| katakan, bahwa ia termasuk pesawat : 
| NM, berkekuatan 175 ,,kekuatan kuda” 

t dapat mengangkut muatan lebih berat dari pada hel!- 

  

telah di- 

jg ringan seka- 
(horespower), 

  

     

  

aa 

  

4 

I- copter2 jg sampai kini dipergunakan. 

24 

a'K-Utara 
Berdjoang 'DIgunung-Gunung Jg Sukar 
. Ditjapal!Manusla, 
——.... dakukan” Pembersihan 
Pa KOREA SELATAN selama dua hari jang ter 

  
KoreasSelatan 

pertempuran 33 kali dalam ge- 
kaum gerilja di Korea Selatan. 

pertempuran itu menurut taksiran mereka telah dapat 
genewaskan 810 orang gerilja dan menangkap 301 orang. — 

Ini adalah pemusatan kaum gerilja jang terbesar jang telah 
nspai dalam tingkatan sekarang ini, demikian seorang op 

tx 
max 

. Kerugi j terbesar. jang 
diderita Tibak sarilja ialah se- 

lama pertempuran dua hari jg. 
berlangsung dipegunungan Ch:- 
ri. tempa: mana adaah tempat 
persembunjian jang terpenting 
untuk kaum gerilja di Korea 
selama 50 tahun jang terachir. 
Dalam-suatu pertempuran dari 
24 djam, jang “dimulai pada 
hari Djum'at. djam 13.00, 382 
orang kaum gerija telah dite- 
waskan dan 118 orang ditawan. 
Pada hari Sabtu dalam daerah 
itu, djusa dalam suatu pertem- 
buran jang berlaku 8 djam, 
kl. 138 orang kaum gerilja te- 

h ditewaskan dan 65 orang      
“Getakan pembersihan terha- 
Tap kaum - gerilja itu dimulai 
bada awal bulan Desember, ke- 
ika kesatuan2 tentera Korea, 
Jolisi nasional dan perkumpu- 
an pemuda jang dipersendja- 
ai melakukan suatu gerakan 
erhadap kaum gerilja dalam 
laerah pegunungan barat daja 
Sorea jang susah  dimasaki 
rang. F &“   
HARI TUNISIA”. 

Muktama, Islam. Sedunia jg. 
serpusat di Pakistan pada hari | 
Minggu berseru kepada semua ' 

| Timmat Islam supaja mentjatat ' 
“ 'anggal 1 Pebruari jang akan 

la'ang sebagai ,,Hari Tunisia”. 
Jementara itu badan pekerdja 

- “dari organisasi tersebut telah 
mengambil resolusi jang “men- 
gjela penangkapan2 atas pe- 
mimpin2 Tunisia dan jang min 
fa kepada PBB supaja membe- 
rikan andjuran agar Tunisia di 

beri kemerdekaan. (Antara- 
AFP). # 

GERAKAN TENTARA KOREA 
SELATAN MEMBASMI 

GERULJA. 
# 810 gerilja tewas, 301 

gerilja tertawan 
Diumumkan pada hari Miag- 

zu bahwa dalam gerakan mem 
basmi gerilja di Korea Barat 
Daja selama 2 hari ini kesa- 
tuan2 Korea Selatan dapat me 
lewaskan kira2 810 kaum ce- 
(ilja dan menawan 301 kdium 
rerilja. Gerakan m smi ge- 
ilja tih mulai diadakan oleh 
entara, polisi dan kesatuan? 
pemuda Korea Selatan dan pa 
'a permu'aan bulan Desember 
L didaerah pegunungan Korea 
Jarat Daja. : 

'emberontak 
| Lari Ke Sumbing 

ARI SABTU jl. pemberon- 
4 bae jang berkeliaran di- 
aerah aan Bondongan, Ma- 
elang, eL | Aa 2 

INI mundur kelereng Gunung 
umbing. Pada hari Min. 
Ijam 1 Siang mereka' bergerak 
Siopompong kaljamatan | 

  
    

barak, Temanggung, terdjadi 
sembak menembak dgn TNI. ga embak d NI. 
Ke sn pihak belum di 

RN 
Ak $ 

Karena terus dikedjar oleh 
TNI kaum pemberontak lari 
mentrobos djembatan rail dia- 
tas kali Progo. Pada dj. 16,30 
@sinjalir aa Mai ge- 
rombolan jang terdirj duri Ik. 
200 orang, Dikabarkan selvi- 
djutnja, djam 18.00 pemberon- 
tak sampai didesa Kopen menje 
brangi dijalan antarasKranggan 
dengan Pringsurat dan pada 
djam 6 pagi hari Senen pembe 
rontak sudah sampai didaerah 

distrik Grabag. ara” 
Kalangan jang mengetahui 

menerangkan bahwa kemung- 
kinamn besar mereka akan menu 
dju. kedaerah Merapi-Merbabu 
Compleks, karena disekitar sebe 
lah barat Magelang pemberon- 
tak tidak mendapatkan, bantu 
an dari rakjat, (Ant) 5   
  

Lembaga Hak2 
Manusia — 

Andjurkan »Truce &D 
Indo —Tjina 

4 EMBAGA HAK? Manusia” 
“ pada malam Minggu jl. 

di Paris telah mengeuarkan 
Suatu kominike jang mendesak 
diadakannja perundingan? an. 
tara Perantjis dan Ho Chi 
Minh utk. mengusahakan suatu 
persetudjuan penghentian tem- 
bak-menembak di Indo China. 
Kemurike ita menjatakan, ba- 
hwa penjelesaian terhormat ba 
gi wasa'alag Indo China, dima- 
na hak? Perantjis tetap terdja- 
min hanja dapat ditjapai dgn. 
djalan merundingkan penghen- 
tian tembak menembak dan me 
ngadakan kerdja-sama jang 
erar antara Perantjis dan rak- 
jat Vietnam. (Antara). 

Minggu pagi diumumkan, 
bahwa kabinet baru Perantjis 
dibawah pimpinan perdana men 
teri Edgar Faure dari partai 
radikal-sosialis telah selesai 

| terbentuk. Para anggota kabi- | “ikan tentera Eropa. 
ine: baru segera diperkenalkan. land dan Belgia selama ini her- 
' kepada presiden Perantjis. 

p 
Gapat membantu Nederland : 
djalan meniadakan 
landa dan dgn djalan mem 

Pakt Atlantik kepada indus 
Rn 

Drees mengemukakan penda 
patnja itu dalam pertjakapan 
chusus dengan United Press 
dalam pesawat angkatan uda 
ra Amerika C-47 jang memba- 
wanja dari Pittsburg, Pennsyi: 
vania ke Washington. 

Drees menerangkan, bahwa 
negerinja menghadapi kesulit- 
an2 besar dalam usahanja me 
laksanakan program pertaha- 
nan jang Sangat luas itu. Me 
nurut Drees kesulitan2 ini seba 

gian besar disebabkan oleh ke- 

Sulitan2 dalam memperoleh ba 
han2 mentah dan djuga oleh 
karena Nederland kutang men 
dapat bantuan ekonomi jang 

langsung dari Amerika Serikat 
darj pada jang diharapkannja 
semula. : 

Dalam kundjungannja di Wa 
Shington jg akan berlangsung 
4 hari lamanja itu Drees anta 
ra lain akan mengadakan pem 
bitjaraan dengan presiden Tru 
man, menteri luar negeri Dean 
Acheson dan dengan presiden 

Bank Internasional, “ Eugene 

Black. Meskipun kundjungan- 
nja ini katanja - bersifat non- 
politik namun-ia sendiri menja- 

takan, bhw. ia berharap. akan 
mengadakan pembitjaraan2 dg. 
pembesar2 Amerika mengenai 
perhubungan antara “Amerika 
Serikat dan Nederland. 

  

Akan bitjarakan berha- 
gai2 soal politik. 

Sementara itu sumber Belan 

da di Washington menjatakan, 
bahwa bagi pembitjaraan Ache 

son — Drees itu tidak ada sua 

tu atjara jang chusus, akan 
tetapi perdana menteri Drees 
katanja telah mempersiapkan 
diri untuk membitiarakan ber- 
bagai-bagai masa'alah politik 
dengan Acheson. Diantara soal 
soal jang akan dibitjarakan de 
ngan Acheson itu ialah soal si 

kap Belanda mengenai pemben 
Neder- 

  
sikap menentang keras rentja- 

  

'Bantua 
Pertikaiannja 

n India 
Diminta”Oleh' Tunisia "Utk Bereskan 

Dgn Perantjis 
UA ORANG MENTERI Tunisia jang kini berada di Paris 
Mohamag Zabra dan Saleh bin Yusei, pada hari Senen ke- 

marin menurut rentjana menja mp2ikan kawat kepada perdana menteri India, Shri Jawaharlal Nehru. dimana mereka minta 
supaja pemerintah India memberikan bantuannja dlm usaha 
menjelesaikan 
berikan oleh 
nisia tersebut. 

Rx Kr 

Sementara itu kalangan jang 
mengetahui di New Delhi mem 
berikan petundjuk bahwa sebe 
lum 'Imengambil sikap terha- 
dap pertikaian Perantjjis Tuni 
sia ini, India akan lebih dulu 
mempeladjari reaksi2 dari ne- 
gara2 besar lainnja mengenai 
soal ini. Dalam pada itu kala 
ngan tersebut mengingatkan, 
bahwa ketika pemimpin nasio-. 
nalis Tunisia, Ahmad Bourgui 
ba, beberapa bulan jang lalu 
mengundjungi India ia menda 
pat djaminan setjara lisan, bah 
wa India pasti bersympati ter 
hadap tiap2 gerakan kemerde- 
kaan. Ditegaskan bahwa djami 
nan sematjam itu diberikan ka 
rena sesuai dgn garis umum 
dari politik India pada waktu 
itu. 

Ihtervensi Dewan 

Keamanan 
Pemimpin2 Tunisia di Paris 

pada umumnja menjokong mak 

sud untuk mengadakan masa 

'alah Tunisia ini kepada Dewan 

Keamanan PBB. Dalam kawat- 
nja kepada sekretaris djende- 

ral PBB, Trygve Lie, delegasi 
Tunisia ke PBB menjatakan, 

bahwa penindasan sewenang- 

wenang jang dilakukan oleh 

Perantjis terhadaps penduduk 
sip'l Tunisia telah mendorong 

Tunisia untuk minta bantuan 

Dewan Keamanan. Untuk nen 

tjegah terantjamnja perdamai 

jan dan keamanan international 

maka intervensi Dewan Keama 

nan dalam hal ini merupakan 

suatu hal jang sangat mende- 

sak, demikian kawat itu. (An- 

tara — AFP). 

  

BOM MELEDAK DIGEDUNG 

PERTUNDJUKAN DI 

ISKANDARIA, 

Dua buah bom telahvmeledak 

di 2 buah gedung pertundjukan 
di Iskandaria pada Saptu sore 
jl, ketika digedung?2 pertundju | 

kan2 tsb diadakan pertundju- 

kan. Ledakan? tsb telah me- 
nimbulkan kerusakan? akan 

tetapi tidak minta korban ma- 
nusia, Sman 

pertikaian Perantjis Tunisia, Keterangan ini di 
kalangan jang dekat dengan 2 orang menteri Tu- 

Akan Bunuh : 
Mosaddegh 
Antjaman ,Fiiayan 

WS BSANISASI ,Fidaiyan Is 
lam” pada hari Minggu te 

lah mengeluarkan antjaman ke 
pada perdana menteri Mossa- 
deg dengan maksud, agar pe- 
mimpin organisasi tsh. Navab 
Safavi, jang kini ditawan oleh 
pemerintah segera dibebaskan. 
Antjaman itu antara lain me- 
njatakan bahwa djika Safavi 
tidak lekas dibebaskan, maka 
perdana menteri Mossadea akan 
Cibunuh. (Antara-UP). 

  

  
HARI WAFATNJA LENIN. 

Peringatan hari ulang tahun 
wafatnja Nikolai Lenin th 192) 
tak didjadikan hari libur lagi 
di Sovjet Uni. Kaum buruh, So- 
vjet jang mengadakan peraja- 
an 'sb hari Senen kemaren be- 
kerdja lebih giat dari pada di 
hari2 kerdja biasa. Menurut 
harian2 Sovjet hari ulang  ta- 
hun wafatnja Lenin dihormati 
dengan memperbesar produksi. 
Sebagai diketahui hingga ta- 
hun jl hari ulang tahun wafat- 

nja Lenin adalah salah satu 
dari 3 hari libur umum jang 
besar di Sovjet Uni. Dua hari 
Libur. besar lainnja itu ialah 
hcri ulang tahun. Revolusi Ok- 
tober dan Hari 1 Mei. 

& PBAGAI HASIL perundi- 
ngan2 jang baru2 ini di 

adakan di Washington dianta- 

ra menteri luar negeri Inggris, 
Anthony Eden dan  rekannja 

cari Amerika, Dean 'Acheson, 

kini oleh Inggeris dan Ameri 

ka sedang dipeladjari kemung 
kinan untuk berusaha kembali 

| mengadakan hubungan clengan 
Mesir mengenai masalah2. per 
tahanan regional, demikian ka- 

  
  

Nederland Hadapi 
Bajak Kesulitan 

Dim Melaksanakan Program Pertaha- 
. nannja: Apa Maksud Kedatangan .. 

Dr." Drees Di Amerika? 
ERDANA MENTERI Bejanda, Willem Drees, jang se- 
perti diketahui kinj sedan 

kat, menjatakan pada hari M inggu, 
M enjehatkan ekonominja dengan 

pembatasan? atas i 
berjkan lebih banjak pesanan pem- 

belian perlengkapan? jang Tpi 

Dita adalah "Austria, Ceylon, Ir | 

toleh Barat dan sebaliknja me- 

  

  

m
g
 

mengundjungi Amerika Seri- 
inggu, bahwa Amerika Serikat 

rt barang? Be- 

rlukan bagi tentera Organisasi 
Belanda, ! 

16 Pelamar ' 
Anggauta' PBB 

11 Disokong Barat: 
5 Disokong Rusia 
an ALAM SIDANGNJA pada 

hari Senen kemaren Pa. 
nitia Politik Sidang Umum 
PBB melandjutkan perdeva- 
tannja mengenai permintaan 
16 negara untuk mendjadi ang 
zota PBB - Diantara 16 negara 
itu, 11 negara disokong oleh ue 
gara? Barat dan jang 5 lainnja 
Lisokong oleh Sovjet. Negara? 

  
landia Italia, Jordania, Libya, 
Nepal Portugal, Korea Sela- 
tan, Viet Nam (jang disokong 
oleh Barat) Albania, Bulgaria, 
Hongaria, Mongolia Luar dan 
Rumania (jarg disokong oleh 

Glamour 

  
“GI? | 

Bukannja   Sovjet). 

Djurubitjara negara2 Barat 
menjatakan, bahwa 5 negara 

sekutu Sovjee tersebut tidak 
dapat membuktikan, bahwa me 

reka pantas d'terima mendjadf 
anggota PBB, Pihak Sovjet da- 
lam pada itu memveto keang- 
gotaan negara2 jang disokong 

nuntut supaja semua #jalonnja 
diterima. (Antara-Reuter). 
    na Perantjis jang menghenda- 

ki, Supaja tentara Eropa ini gn 

Ltis d.aruh dibawah kekuasa 
an dewan menteri Eropa. Ke- 
daa negeri tersebut berpenda 

  

—DREES— 

pat, bahwa pemberian kekuasa 
an jang seluas itu kepada de 
wan jang terdiri dari 6 negara 
itu akan membahajakan kesa 
tuan Pakt Atlantik Utara. 

. Menurut sumber itu Drees se 

landjutnja akan  mengemuka- 
kan kepada Acheson, bahwa ke 
adaan ekonomi Belanda jang Se 
nantiasa menderita tekanan 
tendens2 deflasioner membu- 
tuhkan bantuan tambahan dol 
lar jang berupa pembelian2 
»offshore” (lepas di pantai). 

Lebih kurang dari :     jg diharapkan. 

Dalam pertjakapan itu Drees 
selandjutnja menjatakan 'bah 
wa bantuan dollar bagi Neder 

land jang diberikan oleh M.S.A. 
(badan keamanan bersama) ta 
hun ini adalah lebih kurang da. 
ri pada jang diharapkan oleh 
pemerintahnja sewaktu mem- 

perlipat gandakan pengeluar- 
annja untuk pertahanan guna 

memberikan sumbangan sebe- 

sar 5 divisi bagi tentera NATO 

kira2 dalam tahun 1954. “Drees 

achirnja menjatakan, bhw Ne 

derland berharap akan menda- 
pat tambahan lagi sebanjak 

50.000.000 dollam (Antara). 

PEMAKAIAN KERTAS DI 

AS. , 
: Djumlah pemakaian kertas 

koran di A.S. dalam tahun 1951 

adalah 5.974.865 ton, demikian 

menurut pengumuman Perhim 
punan Penerbit Surat-Kabar2 
AS pada hari Sabtu Dalam ta 
hun 1949 djumlah. tadi ialah 
5.929.205 ton sedangkan dalam 
tahun 1950 jalah 5.936.941 ton. 
Menurut pengumuman tadi Se- 

mua harian di AS pada achir 
bulan Desember hanja mempu- 

  
. glamour.sirl bukannja pula bintang film 

isteri Hollywood! Inilah gambar terbaru dari 
Sjah Iran, Soraya Isfan diari. 

Peranij 2 gi 

  
  

Mereka Jg LariDa- 
Tri!, Tirai-Besi" 
Tiap Harinja 1500 Sampal 2000: Djum- 

"Sekarang Ik”1.500.000: Ketera- 
'ngan v. Heuven Goedhart 

ENURUT TAKSIRAN 1.509 orang sampai 2.000 orang se 
tiap bulan telah welarika, giri dari negara? dibelakang 

»Tirai Besi”, demikian sebuah keterangan jang dibatjakan 

pada Sabtu malam dari dr. G. J. van Kouv€n Goedhari, 
misaris PBB untuk masalah pelarian. Van Houven Goedhart 

| menjatakan, bahwa menurut taksiran jang lajak djumlah ka- 
“um pelarian, jang telah didaftarkan dalam administrasi biro- 

»kurang lebih 1.500.000 orang”, semuanja p2 
larian dari negara kominis di Eropah Can. Asia. 

. 

Mm 

- 

nja, banj 

KK 

Keterangan Goedhart jang 
tertulis itu Cihatjakan oleh 
Uso Garusi wakil Amerika dim 
panitva rtemuan | tahunan 
dari . dewan direksi” United 
Service for New 'Americans”. 
Van Heuven Goedhart tidak 
Mung eat meninggalkan 
sicans umum PBB dan Asia. 

Dinjatakan, bahwa tugasnja 
jang terpenting ialah jang ber- 
Kenaan dengan ,.kaum pelarian 
baru jang datang .dari bela- 
kang tirai besi ', Djumlahnja 
sebulan menurut taksiran ia- 
lah an ra 1.500 Pa 2.000 
orang. Mereka sebagian besar 
adalah orang2 jang tidak sang- 
gup lagi tinggal ditanah air- 
nja. Diliputi. oleh keinginan 
akan kemerdekaan mereka te- 
iah melarikan diri, ditjampur 
dengan perasaan takut dan ha- 
rapan. .Untuk menolong kaum 
pelarian ini, menurut ketera- 
ngan Goedhart ia memerlukan 
sedjumlah 3 djuta dollar dari 
dana bantuan PBB. Ia me- 
ngandung harapan, bahwa dg. 
sebahagian dari djumlah itu-ia 
akan danat menolong 115.000 
orang kembali dalam masjara- 
kat 'ang lajak. Pa 

Letourneau 

  

tjana mereka 
rangkat pada hari Rabu jad: 
(Antara). 

  

KAN SOSITET INDONESIA. 
Dalam suatju rapat.jang di- 

selenggarakan Weh Bara erie 
muka di Surabaja dip an 
ut'k. mendirikan suatu Sositet 
Indonesia. Sebuah panitia pelak 
sana telah dibentuk jang dibe     njai persediaan kertas koran 

utk. 42 hari sedangkan pada     
  

achir bulan November persedia | 
an tsb hanja utk 40 hari. 

bar jg diperoleh dari seorang 
djurubitjara jang lajak me- 
ngetahuinja di London. Me- 

nurut djuru bitjara tersebut 
kedua pemerintah itu masih 
belum menjelesaikan bentuk se 

lengkapnja dari usul2 jg akan 
diadjukan lagi kepada Mesir, , 
akan tetapi diduga bahwa 5o- 
al itu kini giserahkan kepada 
ahli2 luar negeri dari kedua ne 
geri tadi untuk dipeladjari, Sete | 

  

ri tugas untuk. mengumpulkan 
uang jang diperlukan untuk 
maksud tsb. "adi 

lah perundingan2 dalam babak 
pertama selesai. 
Djuru bitjara2 resmi diibu- 

kota Inggeris sementara itu 
berpendapat, bhw keterangan 
perdana menteri Churchili di- 
hadapan kongres Amerika me- 
ngenai perlu  dikirimkannja 
,Satuan2 tentara setjara sim- 
bolis” oleh Amerika, Perantjis 
dan Turki kedaerah ' Terusan 
Suez, umumnja salah dipaham- 
kan. Churchill tidak meminta 

u 

  

is | rupa ana jang 

SURABAJA HENDAK DIRI- 

ko- 

Attlee Se- £ 

Pada Kemungkinan 
Di Ind 

  

megan 

SA on Ng 

tentu dari Amerika 
djika sekiranja 

militar Amerika, jang lebih 
lam bantuannja 
baru gari Viet 

puran di Korea dengan situati 
Kk 

paja Amerika Serikat menolak 
perletakan sendjjata di Korea sebelumnja RRT, berdjanaji 
tidak akan membantu  Viet "Minh lagi Dari sumber? diplo 
matis jang resmi didapat ke 
terangan, bahwa Amerika Se 
rikat telah menolak perminta 
an itu dengan alasan, bahwa 
Korea adalah urusan PBB dan 
Indo China tidak. Sungguhpun begitu, Waphington menjetu- djui, untuk akan mempertim- bangkan sebaik2nja persoalan 
Perantjis gi Indo China, perse- 
tudjuan mana telah giberikan 
oleh karena kemungkinan Viet 
Minh akan menjerbu lagi se- 
tjara besar2an ataupun (inter 
vensi) RRT, Pembesar? Ameri 
ka dan Perantjis pun telah 
memperbintjangkan kemungki 
nan2 pemakaian tentara? natio 
nalis Tjiang Kai Shek di Indo 
China, Ditindjau dari sudut po 
litisnja, Perantjis sangat sulit 
untuk menerima bantuan tenta 
ra ini, sebab ini memberi alasan 
tentara RRT atau “tentara su- 
karela” menjerbu Indo China. 

Angk. laut USA 

Seandainja penjerbuan itu 
terdjadi, maka pada kalangan2 
tinggi telan diperdapar keten- 
tuan bahwa beberapa ratus ri- 
bu tentara Tiongkok Nationa- 
lis akan diangkut oleh Angka- 
tan Laut Amerika ke Indo Ohi- 
na untuk membantu Perantjis 
disana. Menurut keterangan, 
rantjangan2 tersebut telah se- 
lesai disusun dalam zheorienja. 
Kitapun telah mengetahui, bah 
wa soal ini dulu telah pernah 
diperembukan djuga oleh men- 
diang Djenderaal De Lattre de     rang: Churchil! £ 

s 
, 
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Konservatif Tidak! Bisa ( 

Tasigny, jang merangkap dju- 
Ya sebagai Komissaris terting- 
gi Perantjis di Indo China, de- 

Menetapi .. Djandjioja | ngan Djenderal Dwigh# D. 

Attlee dari partai buruh, 

dalam suatu pedato pada hari 
Sabtu dalam pertemuan serikat 
buruh di Manchester telah me 
nuduh pemerintah konservatif 
menimbulkan suasana ketaku 
ian di Inggeris”. Ia melepasKan | 

tindakan ketjaman - terhadap 

—ATTILEE— 

Churchill di Washington dan 
menjatakan, bahwa djandji pe 

| merintah konservatif selama 
: kampanje pemilihan umum ti- 

| dak dipenuhi. 

Mengenai perundingan Chur- 
chill dengan 'Truman, Attlee 
menjatakan, bahwa Churchill 
sekarang berbuat hampir se- 

telah diusaha- 
annja dan adalah belum tentu 

apakah Churchill dapat ber- 
buat lebih baik atau lebih bu- 

Iruk dari padanja”. 
Bekas perdana menteri" itu 

Imeniatakan, bahwa partai kon- 
servatif kini menjetudjui poli- 
tik apa jang dahulu telah di- 
faksanakan oleh partai buruh, 
politik mana mula? telah dike- 
fjam oleh Churchill ketika par- 
tainja masih merupakan partai 
oposisi. 

Pada hari Sabtu malam Mesir 
telah mengadjukan protes kepa- 
da Inggeris atas ,/perlabuan di 
luar batas perikemanusiaan”, 
jang kabarnja telah dialami   oleh patroli2 Mesir (anggota2 
ditangkan oleh Inggris. 

Usul Baru Inggeris-USA Kepada Mesir 
tindakan untuk mengirim pa- 
sukan2 dari negeri2 tersebut 
kedaerah terusan Suez, tbtapi 
la semata2 hanja hendak me- 
negaskan, . bahwa penguasaan 
atau pertahanan atas terusan 
itu oleh Inggris tidak dianggap 
sebagai kepentingan Inggris se- 
mata2 atau sebagai suatu soal 
utas nama hanja Inggris jang 
bertanggung-djawab, tetapi se- 
bagai suatu soal jang mengenai 
keamanan seluruh dunia mer- 
deka. (Reuter). 

EKAS PERDANA menteri | 

   
Eisenhower Commandan Ter- 
tinggi dari tentara 'persekutu- 
an Eropah. Eisenhower telah 
menerima baik pendapat Peran 
tjis, bahwa conflict mereky di 
Indo China itu, adalah bagian 

dari pertempuran2 Negara Ba- 
rat melawan aggresie Komu- 
nis. Dia telah menegaskan ke- 
pada pembesar? Perantiis, bah 
wa menurut pendapatnja, Pe- 

rantjis adalah berbuat benar 
dalam usahanja untuk mem- 
perdapat Tebih banjak bantuan, 
jang akan menolongnja dalam 

perlawanannja terhadap Viet- 
minh, di Indo China. 

Perantjis telah "mengeluar- 
kan lebih dari 1 billim dollar 
setahunnja dalam  usahanja 
mengekang gerilii Vietmimh di 
daerah bagian Timur itu. Klas 
jang zerbaik dari para-opsirnja 
ditempatkan di Indo .China 
Talam memimpin satu ketenta- 
raan, jang terdiri dari 150.000 
orang itu : 

Sangat takut pada 
intervensi RRT. 

Kalangan2 politiek Perantjis 
mempunjai perasaan, bahwa Pe 

  

  

| 
! 

' 
! 
t 
1 

akan dapat mengatasi keadian 
keadaan di Indo China, sebagai 
mana jang diharapkan oleh 
negara-negara Bara  sekiu 
ranja, mereka tidak menda- 
pat lebih banjak bantuan di 
situ. Bangsa Perantjis sangat 
takut terhadap kemungkinan 
bahwa Tiongkok RRT akan 
membalikkan perhatiannja ke 
Indo China, seandainja, perleta 
kan sendjata di Korea terlaksa 
na. Kechawatiran ini didagar- 
kan kepada lapuran2 rahasia, 
jang melapurkan bahwa RRT 

telah menempatkan kembali ten 
tara mereka 'baru2 ini di Sela 
tan. Menurut perhitungan advi 
seur2 militer Perantjis, tenta- 
ra2 jang ditempatkan kira2 
150 mijl dari. perbatasan Indo 
China, terdxi dari lebih kurang 
250.000 serdadu. Perani'jis cha- 
watir bahwa orang2 komunis 
itu mungkin telah merantjang 
serbuan besar2an mereka ke In 
do China sebelum mulainja mu 
sim hudjan pada bulan Mei ini. 

AKIBAT LEDAKAN 
BENSIN . 

140 orang telah mendapat lu 
ka2, ketika terdjadi kebakaran 

dikota Chichibu. Djepang, pada 
hari Saptu jl Mereka mendjadi 
korban ledakan bensin jang di 
simpan dalam sebuah gudang, 
sesudah barisan pemadam api 

      

— Oleh: Jean Cellini. — 
(Copyright: Suara Mendeka”y 

ERANTJIS SEKARANG mengetahui benar, bahwa dia 
mesti berusaha untuk mendapatkan djaminan jang ter- 

Serikat dim intervensinja di Indo-China 
: i RRT menjerbudaerah itu dalam tahun ini. Di 

samping itu pemerjntah Perantjis pun berkehendak bantuan 
banjak lagi untuk Indo-Ohina da- 

membendung antjaman offensief besar 
dari Minh pada bulan? jang akan datitang, Permin- 

taan ini diketengahkan ialah karena pengbesar?2 Perantjis gagal 
Galam usahanja, agar Amerika Serikat mempertalikan pertem 

Perantjis telah berharap, Sa 

akan bantu. ' 

rantjis fidak bisa berharap |b 

  

jis Tetap Takut 
Penjerbuan RRT 

o- Tjina 

2 Par 

jang 

e Si Indo China. 

Sendjata 
Made In 
Germany? 

ra KEGERI2 SEKUTU Barat 
kini sedang membitjara- 

da Djerman Barat diserahkan 
penangan sedjumlah sendjax 

- demikian keterangan jang 
diperoleh didalam kalangan? 
sekutu jang mengetahui di 
Bonn. Usul Amerika itu ber 
maksud, bahwa Djerman harus 
diandjurkan utk. membuat sen 
djata2 atau bagian? dari sen- 
djata2 itu “jang juga dapat 
utk, kepentingan sipil.   
Menurut.kabar para pembe 

sar Perantjis dan Inggeris ra 
gu2 untuk menjetudjui, bah- 
wa daerah Ruhr akan mendja 
di tempat penimbunan sendja 
ta lagi, meskipun diakuinja, 
bahwa usulnja itu Mungkin da 

manfaat dan dapat mentjegah, 
bahwa perlengkapan? akan ter 
hambur2 sadja. Dalam pada 

jitu ada kechawatiran, bahwa 
(perindustrian  Djerman Barat 
,akan mempunjai kedudukan jg 
lebih penting dari pada pabe- 
rik2 Inggeris dan. Perantjis dan 
akan menguasai pasar2, jang 
hingga kini dilajani oleh Ingge 
ris dan Perantjis. 
Mereka itu lebih menjukai, 

djika perindustrian Djermgn 
bekerdja dengan kontrak, se 
perti djuga halnja dengan per 
industrian2 Inggeris dan Pe- 
rantjis. 

  
LYBIA DAN KERUGIAN 
PERANG. 

Perdana menteri Lybia, Mah 
moud Muntasser dalam surat 
nja Kepada Perserikatan Bang 
sa2 meminta supaja mengizin 

bitjaraan2 jg akan diadakan: 
mengenai kerugian perang jg 
telah ditimbulkan oleh perterg 
puran melawan djenderal Rom 
mel bekas djadjahan Yalia 
itu. Masalah ini jang belum 
djuga diselesaikan sesudah pe 
rang berachir dalam beberapa 
hari ini akan dibwjarakan di 
dalam panitya ekonomi” PBB. 
Lybia jg baru2 ini telah mem 
percleh skamerdakaannja masih 
belum mendjadi auggota Per 
serikatan Bangsa2. 

  

  

AL NG 

DUNTA 
peRR 

— Suatu perutusan  terciri 
atas pembesar2 Djepang dan 
wakil2 berbagai industri Dje- 
pang pada bulan Maart, j.a.d. 
akan mengundjungi India, gu- 
na  menjelidiki kemungkihan 
memasukkan mesin2 Djepang 
di India. Kementerian industri 
dan perdagangan -interhasional 
Djepang kini sedang mempersi 
apkan utusan tadi, jang AAN 
mengundjungi New Bei i, Bom 
ay, Caltutta dan kota2 lain 

selama 1 bulan, demikian menu « 
Fat “UP, Mgr Pte 
— Kapal Turki ,/Kartaltepe” 

jang memuat 250 ton katjang 
untuk Israel telah dirampas 
oleh para pembesar Libanon 
demikian didapat kabar har 
Minggu. Kapal tersebut  dita- 
han karena kapal tersebut ter 
paksa mentjari perlindungane 
di pelabuhan Libanon, Tripoli, 
ketika diserang oleh angin ri 
Tya AL 2 
— Presiden Syngman Rhee. 

lan anggota2 pemerintah Ko 
rea Selatan hari Minggu siang 
(telah membuka akademi mili- 
ter. 200 Kadet telah dipilih da 
ri 1.500 tjalon ' dan “ mereka: 
akan mengikuti peladjaran se 
lama 4 th., Akademi tersebut 
berada dibawah pimpinan djen 
deral Ahn Choon Saeng dan 
seorang penasehat Amerika. “ 

— Pemerintah'Pakistan pada 
hari Saptu jl. telat mengang- 
kat Sultanuddin Ahmad  s€ba- 
gai duta besar Pakistan di Bir 
ma. Sultanuddin. Ahmad adalah 
seorang ahli pendidik jang ter 
kenal, jang djuga terkenal se: 
bagai seorang pemimpin politik 
jang ulung di Benggala Timur. 
— Pada hari Sabtu sore dgn 

kereta api telah tiba di Tjila- 
tjap kurang lebih 20 ton DDT 
dari Djakarta, 
— Pembesar2 Iran mergu- 

mumkan hari Minggu bhw Ing- 
gris tlh. mengadjukan kepada 
pemerintah Iran pengangkatan 
Robert Sengey sebdgai duta be     selesai pekerdjaannja mempbas 

mi kebakaran dalam tempat tim 

bunan kaju. 100 orang diantara 
korban2 tadi ialah anggota ba 
risan pemadam api, 

gar Inggeris di Teheran seba. 
gai pengganti Sir Francis She- 
pherd, Robert Sengey telah 
mendjabat duta besar Inggeris 
di Warsawa, “1 

  

kan negerinja menghadiri pem “ 
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Ta 

Kan usul Amerika supaja kepd 

  

pat memberikan hasil jang ber... '! 

  

— 
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kana. 
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