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Usul 
Arab 

"Penarikan Mundur 
pasukan2' Inggris 

. Oari Suez Dalam 

  

  M izis kemaren,   12 jBulan Ini 

ri Inggris mengumamkan 
pada hari Kemis, bahwa usu! 
Radja Abduj Aziz ibnu Saud 
dari Saudi Arabia tentang pe- 
njelesaian masaalah Inggris— 
Mesir telah diterima di kemen- 
terian luar negeri pada. hari 
Kemis, Didapat keterangan bhw 
usul? dlm garis? besarnja 
adalah sbb.: 1. Penarikan kem- 
bali pasukan? Inggris dari dae 
rah Terusan Suez dlm tempo 
12 bulan. 2. Daerah Terusan 
Suez supaja didjaga oleh pa- 
sukan? Mesir. 3. Pembentukan 
suatu organisasi keamanan se- 
daerah dgn bekerdja bersama 
dgn negara? Baraf, menurui ga 
ris2 usul 3-Besar Barat dan 
Turki mengenai pertaharan Ti- 
mur Tengah. 4. Supaja ne- 
gara2 Barat membantu mnela- 
lih mempersendjatai dan mem 

pasukarp keama- 
han daerah Timur Tengah. 

Pembesar2 Inggris mengata- 

kan bahwa mereka mengang- 

gap, tetapi tidak mengetahui 

setjara resmi, apakah usul2 
Saudi Arabia jang diterima di 
London itu sama dengan apa 
jg telah disampaikan kepada 
Radja Farouk. Kabarnja Radja 
Farouk dapat  merjetudjui 
usu!l2 Saudia, Behim diketa- 
"hui pula apakah usul2 Saudi 
Arabia ta&i diberitahukan dju 
ga kepada 3 negara lainnja jg 
telah mengusulkan pembentu- 
kan organisasi pertahanai Ti- 

San Suez. 

Opsir2 #snggi Inggris sangat 
berhati2 dalam “memberi ko- 
mentar, akan tetapi hari Kemis 
kemaren meriam?  penangkis 
se-angan udara Inggris “jang 
berdjumlah 12 buak, sudah di 

gris dan serdadu? jang melaja 
ninja sudah siap untuk segera 
bertindak. 

Komentar pihak Me ser 
Gubernur-muda Mesir di Is- 

maiia Helmy Bey ketika aari 
Rebo mengatakan bahwa ia ti- 
dak bisa. mengumumkan in- 
Struksi2 dari Kairo, akan teta- 
pi.sebelum ketertiban dipulih- 

kan di Ismailia pasukan2 Ing- 
gris harus ditarik kembali ter 

lebih dahulu. Pada waktu ini 
kira2 seperlima dari bagian 
Arab kota Ismallia diduduki 
tentara Inggis dan disegala dja 
lan jang. menudju ke Suezidi- 

tempatkan penghalang2 dijalan. 

Gudang mesiu Ing- 

gris moledak. 
Sementara itu “sebuah ge- 

dung mesiu kepunjaan tentara 
Inggris jg terletak. di Abu Sul 
tan, kira2 pada periengahan 
djarak -Ismailia—Suez 
malam Kemis 

Markasbesar Inggris mengu- 
mumkan hari Kemis kemaren, 
bahwa kebakaram jg mendjadi 

akibat ledakan tadi sudah di- 

  

  mur Tengah. padamkan oleh barisan pema- 

DjumlahGantiKe. 
'rugian Perang: 

Masih Akan Ditentukan Lebih Landjut 
ALANGAN JG. SANGAT dekat dgn delegasi Indonesia 

ke Djepang menjatakarn kepada Antara, bahwa kita ha- 

rus kritis dim membatja kabar? dari sumber asing, baik jang 

mengenai djalannja perundingan pergantian kerugian jg di 

tuntut oleh Indonesia dari Djepang, maupun jang mengenai 

djamlahnja Menurut kalangan tsb, pihak asing (bukan Dje- 
pang dan bukan Indonesia) di Tokio tidak akan merasa gem- 

bira, djika tertjapai kerdja-sama jg baik dim hubungan 
ekonomi antara Indonesia Jan Djepang, karena hal demikian 
akan merugikan negara mereka sendiri. 

Umpamanja, bilamana Indo- 

nesia mendatangkan banjsk 
tekstil dan -mes.n2 dari Dje- 

pang, hal ini berarti, bahwa 

lain negeri kehilangan daerah- 
pendjualannja - di Indonesia. 
Sebaliknja bilamana Indonesia 
banjak mengirimkan bahan? 
mentah ke Djepang, ini akan 
berarti mengurangi pengiriman 
bagi negeri lain. Djustru Kki- 
ta harus berusaha, supaja dian 
tara negara2 didalam lingku- 
ngan Asia ini ada suatu kerdja 
sama dalam lapangan ekonomi, 
demikian kalangan itu, Hal ini 

akan Jdapcy merugikan negara2 
Barat, 

Djumlahnja mash 

akan ditentukan 
Mengenai djumlah kerugian 

perang jang &kan diganti oleh 
Djepang masih akan dirunding 
kam lagi nanti di Djakarta. Me 
genai pendatangan technisi Dje 
pang, jang menurut pendapat 
orang akan merupakan pembe- 
rian pekerdjaan kepada kaum   penganggur Djepang kalangan 

tersebut diatas ' “menjatakan, 
bahwa seperti djuga - dinegeri 
Idin, pun di Djepang para teh- 
nisi tidak kekurangan pekerdja 
an. Kita memerlukan 

jang tertentu, dan kita akan 
pilih, bahkan fihak  Djepang 
chawatir kalau? penarikan teh 
misi, itu akan berarti kerugian 
bagi berbagai industri Djepang 

, Semdiri. PE NM 

Bureau War Reparation 

akan dibentuk. 
Selandjutnja dikatakan oleh 

kalangan itu, bahwa bilamana 
interim-agreement ini diterima, 
segera akan bisa dibuka di To- 
kio Bureau War Repsration un 
tuk merundingkan dengan Dje- 
pang penjelenggaraon pelaksa 
naan 4 pokok services jang su 
clah disetudjui, 

Services jg. telah 
tertjapri 

Pokok jang telah tertjapsi 
mengenai services jang akan di 
tanggung biajanja oleh Dje- 
pang adalah sbb: 

teknisi | 

  
  

1) Pengiriman raw-ma.erial 
ke Djepang untuk didjadikan 

barang2 modal. Dalam hal ini 

masih terbuka kemungk nan 
mendatangkan lebih - dulu .me- 
sin2 jang kita perlukan dari 
Djepang, sambil fhenunggu pe- 

ngriman bahsm2 mentah itu 
ke Djepang. 

Ada 30 rupa mesin jang da- 

pat Cidatangkan jakni antara 
lain untuk keperluan perindus- 
trian rakjat, seperti perusaha- 

an kulit pembikinan kantjing, 
pembikinan sepatu, pembikinan 
kertas pertukangan Kaju, pem 

bikinan potlod pembikinan kan 
sepeda, barang keamik (norse 
len) dsb: Hal ini sudah disam- 

paikan kepada fihak Djepang. 

Pengiriman .peladjar. 

2) Pengiriman pemuda2 dan orang 

orang “dari lapangan "usaha rakjat 
untuk mengikuti peladjaran teori dan 

praktek dalam sekolah2 tehnik ting 
gi, tehnik menengah dan industri2 di 
Djepang. 3) Mendatangkan  tehnisi 
Djepang,. baik untuk memberi  pela 
djaran praktek kepada pemuda2. (um 
pamanja bekas2 pedjoang) ' maupun 
untuk dikerdjakan dalam lapangan 

industri rakjat. 4) Mulai dengan pe 
ngangkatan kapal2 jang tenggelam 
dengan memberikan preferensi kepa 
da kapal2 jang tenggelam di pelabu 

han2. 
Kalangan itu berpendapat, bahwa 

bilamana pelaksanaan ini dapat “di 
mulai, akan terlahi”” suasana baru 
antara Indonesia dan Djepang, se 

hitgga dapat dimulai perundingan- 

dagang jg akan dapat menyaasilkan 

perhubungan dagang dgu  Djepang 

jang lebih erat. Katanja sela"djutnja 
sementara jang diatas 'itu didjalan 
kan, perundingan mengena' soal2 jg 
belum disetudjui dapat  diieruskan. 

Prosedur ini, menurut kalangan itu, 

tidak merugikan Indonesia da'lam' ke 

adaan bagaimanapun djuga. (Ant.) 

SUARA MERD 
Harian Umum -— Anggauta S. P. S. 

  

persiapkan disekitar tangsi Ing ' 

Smg. Djum'at 25 Djannari 1952 

sir Siap 
| Untuk Tjampur Tangan — Bila 

Inggris Tak Tarik Kembali|Pa-: 
sukan2nja Pari Ismailia 

12 Meriam Penangkis Serangan Udara Inggris 
Pun Disiapkan. : 

SNURUT KALANGAN jg lajak dipertjaja pada hari Ke- 
P nota pemerintah Mesir jg ketika hari Reho 

disampaikan kepada kedutaan besar Inggris di Kairo ibu muat 
peringatan, bahwa tentara Mesir mungkin akan bertjampur 
tangan apabila Inggris tidak mau menarik kembali pasukan- 
pasukannja dari kota ISmailia. Demikianlah diwartakan war. 
tawan UP dari markasbesar tentara Inggris di daerab Teru- 

dam dari Fayid dan Ismailia. 
Ko:iban manusia tidak ada. Gu 
dang tadi berisi peluru2 dari 
25 pond dan dari 37 mm. Mak- 
lumat Inggris tadi seterusnji 
mengatakan, bahwa ledakan ta |: 
di adalah akibat sabotase. Di 
tempat tsb telah diketemukan 
bagian2 serta detonator cari 
sebuah bom. Diteramgkan, bhw 
peluru2 tadi ada disana sedjak 
achir perang dunia dan bukan- 
nja peluru jg kini dipakai oleh 
tentara Inggris. 

Inggris akan tolak usul 
mediasi Saudi Arabia? 

Didapat kabar djuga, bahwa 
kalangan resmj di London hari 

Kemis kemaren mengatakan 
bahwa Inggris tidak gkan me- 
njetudjui rentjana2 perantara- 
an didalam sengketa antara Ing 

gris dan Mesir sekarang ini, 

selama Mesir tidak may meng- 

hentikan apa jang disebutnja 
sterrorisme didaerah Terusan 
Suez”. Diterangkan bhw usul2 
peratayaan dari Radja Abduar- 
rachman Ibny Saug dari Saudi 
Arabia jang kini sedang dalam 
perdjalanan dari kedutasnbe-   

ketika | 
telah - meledak. ! 

sar Inggris di Djiddah menudju 
ke London, akan dipeladjari 

oleh menteri luar negeri Ing- 

gris Anthony Hden dan pena- 

sehat2nja. Sudah hampir diang 
gap sebagai suatu kepastian, 

bahwa usul2 tadi berdasarkan 
tuntutan2 Mesir supaja Sudan 
dipersatukan dengan Mesir dan 
supaja posukan?2 Inggris dita- 
ik kemba'i dari daerah Suez. 

“Nederland-merasa: diri- 

nja dlm. kesulitan. 
Djurubitjara kem. luar nege- 

Ii Belanda hari Kemis ini me- 
njatakan bahwa pemerintah 
merasa dirinja dlm kesulitan, 
karena pemerintah Mesir telah 
mengadjukan protes kepada Be 
landa tentang hal pengiriman 
kapal2 perang ke terusan Suez, 
Sedangkan protes tadi hanja 
berdasarkan kabar2 dim pers 
sadja”. (Mengenai berita2  se- 
lengkapnja tentang pergolakanj 
di Suez, harap lihat djuga beri 
tanja di pag. 3). 

DJEND. MAJ. SUHAR- 
DJO BERPENSIUN. 

Dengan surat keputu- 
san Presiden R.I. kepala 
rumah tangga istana Presi- 

den, djenderal major Su- 
.hardjo - Hardjowardojo, 
terhitung mulai tanggal 
31 Djanuari akan diber- 
hentikan dengan hormat 
atas permohonan sendiri, 
dengan hak mendapat pen 
siun. 

  
  

Setelah perdjandjian se- 
meritara Indonesia-Dje- 

pang dfandatangani 'ke- 
dua ketua delegasi Ir. Dju 
anda (kanan) dan Tsu- 
shima berdjabatan tangan, 

  

  

    

  

Suatu- pemandangan pada medja-konperensi di Tokio, pada tg. 18 Djanuari jl. Ran- 
tjangan persetudjuan kefugian perang sementara Indon esia-Djepang pada hari tsb di- 
Janda-tangani. Kiri: Ketua delegasi Indonesia Ir. Djuanda mentjoretkan dawat atas ma- 
ma Indonesia dan kanan: ketua delegasi Djepang Juichi Tsushima membubuhkan tanda 

tangannja atas nama Djepang, 

Pembrontakan Di 
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Nepal 

Anggauta2 Lasjkar ,,Raksha Daft" Mau Gulingkan Pe- | 
merintahan Keluarga Rana 

M ENURUT KALANGAN jg mengetahui pada bari Kemis kemaren, di keradjaan Nepal 
ketika malam Rebo tength malam telah petjah pemberontakan jg dilakukan oleh suatu 

bagian dari Partai Kongres Nepal, partai jg sekarang meme gang kekuasaan pemerintah di 
negeri tadi. Kalangan tadi menerangkar, bahwa hati Kemis kemaren pasukan? pemerintah 
telah menguasai keadaan. Kaum pemberontak tadi ialah anggota? Jlasjkar ,,Raksha Dal”, 
suatu pasukan sukarela jang semula dibentuk oleh Partai Kongres utk melakukan pembe 

jaita keluarga jg menguasai pemerintahan di Nepal, ketika 
jg sekarang berkuasa ialah Partai Kongres. 

rontakan lawan keluarga Rana, 
tahun 1950. Seperti diketahui, 

Sikap 
Lunak 

Akan Diperlihatkan £ 
PBB Di Pavmunjom? « 

M ENURUI pembitjara2 jg. 
F lajak Gipertjaja djenderal 
Ridgway telah menerima pelau | 
djuk2 baru dari Washington 
utk bersikap ,,lebih lunak” dlm 
mengemukakan sjarat2 selawaj 

djata di Korea, agar dgn demi 
kian Gapat terbuka djalan ke- 
arah kompromi jg akan meng 
achiri djalan buntu sekarang. 
Berita mengenai ini belum men 
dapat penegasan dari pihak 
resui, akan tetapi utusan? 
PBB di Pan Mun Jom telah 
memberikan saran2 jg djelas, 
bahwa sesuatu pernjataan dgn 
lesan oleh pihak utara jg me. 
nundjukkan kesediaan tidak 
hendak membikin atau membe- 
tuikan lapangan? terbang di 
Korea Utara selama keadaan 
gentjatan sendjaia, akan di- 
terima sebagai kompromi. 

Sekalipun adanja saran2 ter 
sebut namun pihak utara pada 
hari Kemis tidak menerima ta 
Waran untuk berkompromi. Ma 
ka pertemuan hari Kemis dim 
panitia ketjil untuk pengawa- 
san gentjatan sendjata telah 
diachiri pula dengan tidak mem 
bawa sesuatu hasil. Djuga ra- : 

par panitia ketjil untuk pertu- . 

kawan tawanan perang tidak | 
berhasil, pada hari Kemis. Pa- 
nitia ketjil inj mulai berapat: 
pada djam 11 pagi hari dan | 

mengachiri pertemuan pada 
Cijam 2 siang Delegasi PBB se 
kali lagi mengadjukan usul su 
paja segera dimulai dengan 
pertukaran tawoanan2 perang 
jang sakit dan luka2, akan te 
tap: usul ini kembali ditolak 

oleh pihak utara. Rapat2 kedua 
panitia ketjil itu ditunda sam- 
pai hari Djum'at djam 11 pagi. 

  

  
  mengutjapkan selamat. 

    

  

  

  
ON   

Menurut kalangan jang sa- 
ngat boleh dipertjaja di New 
Delhi, pemberontakan  lasjkar 
tadi dimulainja dengan membe 
baskan Dr. KJ. Singh. pemim- 
pin mereka jang sedjak bebe- 
rapa wakty ini dipendjarakan 
oleh pemerintah di Khatman- 
du, ibukota Nepal. Sementara 
itu ,Reuter? mengabarkan da 
ri New Delhi bahwa kaum 
pemberontak mula2 berhasil me 
rebut lapangan terbang Gau- 
cha, gudang sendjata, setasion 
Siaran radio € kantor telepon, 
akan tetapi pasukan2 pemerin 
tah berhasil merebutnja  kem- 
bali. 

Sebab2nja pem- 

berontak 
»Reuter” seterusnja menga- 

takan, bahwa dalam tanja-dja 
wab dengan Dr. KI. Singh di- 
dalam gedung sekretariat pe- 
merintah Nepal, diterangkan 
bahwa is tak menghendaki per 
tumpahan darah, akan tetapi 
akan berdjoang mati2an apabi 
la Radja Tribhuvana, Radja 
Nepal t'dak mengabulkan per- 
mintaannja supaja segera di- 
bentuk suatu pemerintahan jg 
meliputi segala partai, Kita 
tidak perduli andaikata Nepal 
mendjadi Korva kedua, apabila 
tuntutan ini tidak dikabulkan”, 

kata D, K.I. Singh. Menurut ! 
berita UP Dr. K.I. S'ngh me- 
muntut suatu pemerintahan jg 
meliputi segala partai terma- 
Suk pula Partai Komun's, akan 
tetapi tanpa ,Gurkhg Dal.” Ka 
um pemberontak sementara itu 
telah menawan menteri perta- 

nian Nepal, Dr.  Ganesham 
Singh, lalu mengirimkannja ke 
hadapan Radja dengan tuntu- 

tan2 Dr. KI. Singh: 

Asal mulanja lasjkar 
»Raksha Dai” 

Berita UP @aari New Delhi 
mengatakan bahwa menurut 
harian India |,Hindustan Ti- 
mes”, pemberontakan ini ada- 
lah akibat dari bertentangan2 
antara pemimpin2 Partai Ko- 

ngres Nepal Lasjkan ,,/Raksja 
Dal” jang melakukan pemberon 
takan tadi semula dilatih oleh 
bekas ,,Tentara ' Nasional ' In- 
da” (Indian National Army”), 
tjiptaan mendiang Dr. Subhas 
Chandra Bose jg pro Djepang 
ketika perang dunia II. 

Berita ,,Reuter” dan UP dari 
New Delhi mengatakan bahwa 
menurut berita2 dari Khat- 
mandu pada hari Kemis pagi 
kemaren sudah lebih dari 400 
kaum pemberontak jang me- 
n'eran kepada pasukan2 peme 
rintah.. (UP). 

Dr. K.IF. Singh lar: 
kan diri. 

Menjambung berita tentang 
pemberontakan di Nepal dapat 
diterangkan dis'ni, bahwa me- 

Hoa Binh Digempur Dengan Meriam 
ESNURUT PENGUMU- 

Man jg dikeluarkan oleh: 
markas besar pasukan2 Pe- 

rantjis di Indo China pada ha 

ri Rebo, pasukan2 Ho Chi 

Minh telah menembaki benteng, 
pertahanan Perantjis Hoa 

Binh dengan meriam2 ukuran 

  

75 mm. Dengan tembakan? ini 
pasukan2 Ho Chi Minh mentjo 
ba untuk mengepung benteng 
pertahanan tsb jg terletak di- 
udjung barat delta Tonkin. Se 
mentara itu pesawat2 angka- 
tom udara Perantjis dan kesa- 
tuan2 artillerinja terus-mene- 

  

rus menjerang pemusatan2 pa 
sukan2 Ho Chi Minh jg sedang 
bersiap-siap untuk menjergap 
konvoi2 Perantjis jang berge- 
rak dalam lingkungan pertaha 
nan Hoa Binh. 

Berita terlambat menjatakan 

   Naas to anak 

pen orrnannn enam 

v 

ca Kebudayaan Indonesia 

p Vetanschappen” 
| 

bahwa malam Selasa jl pasu- 
kan2 Ho Chi Minh dengan ber 
sendjatakan bazooka, senapan 
mesin dan mortir mentjoba 
menjelundup kedalam daerah 
delta Tonkin dan mengadakan 
serangan? selama 4 djam thd 
Bac Ninh, kota terpenting jg 

tschap 

  

  
  

nurut . keterangan dutabesar 
Nepal di India, Djenderal-ma- 
jor Biwaya. Shumshere peme- 
rintah Nepal hari Kemis kema 
ren sudah menguasai keadaan 
kembali dan keadaan ibukota 
tenang kembali, Akan tetapi 
pemimpin lasjkar Raksha Dal, 
Dr. KI, Smgh beserta kira2 
100 orang penganutnja diduga 
telah melarikan diri ke Nepal 
Selatan. Semua.peserta dalam 
pemberontakan tadi, ketjuali 

| bagian iang tersebut tadi tih. 
menjerah' Hubungan telepon 
antara New Delhj dan Khat- 
mandu pada hari Kemis kema- 
ren siang sudah berdjalan lagi. 

(UP). 

Pemberontakan di 

Nepal padara. 
Kedutaan besar Nepal di New Dei. 

hi harj Kemis seterusnja mengu 
mumkan bahwa pemberontakan di 
Nepal ig berlangsung selama 24 djam 
itu sudah dipadamkan, ketjuali kira2 
100 pemberontak ig melarikan diri 
kearah selatan dari Khatmadu, di- 
antaranja Dr. K.I. Sngh. Diumum. 
kan bahwa dalam tembak-menembak 
antara pasukan2 pemerintah dan 
kaum pemberontak di Khatmadu, 
Seorang pemberontak telah tewas 
Gan 2 orang lagi luka2, sisania me 
njerah, Diterangkannja pula bahwa 
pemberontakan tadi d'mulai ketika 
harj Selasa tengah hari, ketika se- 
gerombolan anggota lasikar Raksha 
Dai membebaskan Dr. K.I., Singh 
Cari" bekas tempat kediaman perda. 
na menteri, dimana ja ditawari: 

Hari Rebo siang semua gedune ig 
tadinja diduduki 
tak, telah direbut kembali. Antara— 

  
oleh pemberon.' 

Penting Hart Ini! Pembrontakan di Nepal — Srix 
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kandi Mesir Beraksi — Peran Indonesia Di Kantjah 

Asia Tenggara — Tunissia Makin Bergolak: —— Ra: 

hasia Perundingan di Den Haag — Bandjir di Pel- "3 
bagai Tempat. 

    

DIMEOA| Teushiraa (Gro bolanJg Mn 1 

ea “ram | Dari Sorong-lrian | 
Ada JangiMenjamar! Sebagai' Pega- 

wal Sementara Perkebunan2 
(Oleh: Wartawan keliling kita ya 

ARI BEBERAPA fihak Wartawan ,Suara Merdeka” jang « “1 
D membuat penindjauan ,/didaerah?2 D. 1.” Tam di Barat: Daja 

Brebes mendapat bisikan bahwa didalam hutan? 1 an 
n€, Kenjer€, Gongstng dan Dukuh-bangsa Utara menajad! sa 
rangnja kawanan? pendjahat, terdiri dari bermatjam?2 bang 

sa, jang penghidupannja menggarong kesana sini. Sementara 
itu, dari fihak2 jang pernah 
menamakan Darul Islam jang 

menjelidiki, ideologie mereka jg 

bergerak di Brebes Selatah, de” 

kat batas Tjilatjap dan Tasikmalaja, tidak sama dengan D. IL 
jang dikemudikan oleh Kartosu 
suwirjo, dasarnja ,Islam Kiri”, iri. 
Staatsprogramnja pada waktu Ia memproclameerkan erdiri- : 

nja Negara Darul Islan — 

Belanda 
Menjangkai 

Adanja Berita2 Penje- 
lundupan Sendjata 

Ke Irian 

i ENURUT REUTER, kala 
ngan resmi di Den Haag 

pada hari Rabu jl. telah me- 
njangkal berita2 pers dari Tr 
donesia jang mengatakan bah- 
wa pemerintah Belanda menje- 
Jundupkan alat? sendjata ke 
Irian melalui Manila. Kalangan 
itu menjatakan, bahwa tuduhan 
tersebut adalah terlalu ,,tidak 
masuk akal” untuk dibitjara- 
kan. Dikatakan, bahwa Neder- 
land memegang kedaulatan atas 
Irian dan kenjataap ini mewa- 
djibkan Nederland untuk me- 
ngambil semua tindakan jang 
diperlukan bagi penglaksanaan 
kekuasaannja jang normal, ter- 
masuk pemeliharaar keamanan 
dan ketertiban. 

Selandjutnja kalangan ter- 

sebut menjatakan, bahwa pe- 

merintah Belanda tidak menge 

tahui -entang kemungkinan ada 
dilakukan oleh - pedagang2 
asing. Menurut kalangan terse 

but. segera setelah berita2 itu 

dikevahui pemerintah Belanda 
lalu memberikan instruksi ke- 
pada wakilnja di Manila supaja 
berusaha untuk mendapatkan 

keterangan dari pemerintah Fi 
Lping mengenai kemungkinan 
adanja penjelundupan sendjata 
ke Irian itu. Pemerintah Belan 
da akan minta kepada pemerin 
tah Filipina supaja mengambil 
tindakan keras terhadap penje 
Tundupan sematjam itu, djika 
sekiranja memang ada, demiki 
an kalangan itu. (Antara). 

PARTAI BURUH INGGRIS 
MINTA PENJELASAN 
TENTANG STATEMENT 
CHURCBILL. 

Parai Buruh Inggris hari Re 
bo mengambil putusan akan 
minta pendjelasan kepada per 
dana menteri Winston Chur- 
chili dalam, Sidang madjelis ren 
dah jad mengenai politik Ti- 
mur Djauh jang telah disetu 

djui selama dadakan pembitja 

raan di Washington dengan 
presiden Truman, 

  

  

Kabut Rahasia” 
Masih Meliputi Perundingan 

Indonesia — Belanda 
Harapan Tipis Untuk Op'imistisf 

ERUNDINGAN?2 antara delegasi2 Indonesia dan Belanda 
P di Den Haag masih senan fiasa berlangsung dgn sangat 

flirahasiakan. Kedua belah fihak tak mar memberikan kete- 
rargan apa2, akan tetapi meskipun demikian penindjau? sama 
berpendapat, bahwa tingkatan mengambil putusan? masih 
djaah dimuka. Kini mereka sedang berada di tengah? per- 
soalan, sedjak terdjadinja pembitjaraan?2 orientasi di hari? 
pertama. Dibawah panitia? pusat terdapat dua buah panitia: 
jakni sebuah utk masalah Uni 
Irian-Barat. 

Panitia pertama mempunjai 

Lima panitia ketjil, jaitu hu- 
kum politik, ekonomi, sosial 

dan kebudajaan. Dim panitia2 
ketjil dibitjarakan soal? setja 
ra Zakelijk dan pandjang lebar. 
Panitia Irian hingga saat ini 

mash terbatas kepada ,,penin 
dijauan2 Sedjarah" persengke- 
taan, Dari pertjakapan2 jang 
telah dilakukan dengan delega 
Si Indonesia nampak djelas, 
hahwa saat ini delegasi belum 
sampai kepada perumusan ten 
tano soal2 tertentu. Inipun ti- 

dak akan dimulai sebelum ter- 
dapat gambaran ,,overall” me- 
ngenai masalah seumumnja. 

Dalam pada itu orang mengam 
pil sebagai pa'lokan bahwa .,per 

15 mM 
terletak didelta tersebut. Kota 
ini terletak kira2 20 mil sebe 
lah timur laut Hanoi. Menurut 
pengumuman pihak Perantjis, 
pasukan2 penjerang tersebut 
achirnja dapat Cipukul mun- 
dur oleh pasukan? artilleri Pe- 

dan sebuah jagi utk masalah 

damaian tidak dp4 di-petjah2”, 
artinja tertjapai persesuaian 
faham mengenai soal seluruh- 
nja atau setidaknja ada ,,mee- 
t.ng of minds” untuk mengata- 
kan perundingan itu berhasil, 

atau bila hanjg tertjapai perse 
Suaian2 mengenai bagian2 sa- 

dja maka perundingan2 pada 
hakekatnja dianggap gagal, 

Tak ada alasan utk. 

optimistis. 
Bila diingat bahwa pendiri- 

an sematjam ini djuga berlaku 

bagi masalah Irian, sedangkan 
pemerintah Belanda dalam hal 
ini sangat terikat kedudukan- 
nja, maka inilah kiranja ala- 

san untuk opt'misme pada pa- 
ra. anggota delegasi tipis seka- 
li. Meskipun demikian harapan 
belum terputus, bahwa pendi- 
rian Belanda terhadap Irian- 
Barat itu masih akan berobah : 
boleh djadi tidak segera, tetapi 
setelah berlangsungnja pemili 
han2 dim musim panas nanti. 
Dari pihak Belanda PI Aneta 

memperoleh keterangan bahwa 
mungkin pada achir minggy ini 
akan dikeluarkan sebuah komu 
nike mengenai djalannja sesu-   rantjis. (Antara — Rtr). atu, 

wirjo, karena DI. & la Karto- 
bisa dibuktikan dengan 

Tidak demikian dgn D.L.. 18. 

ada di beberapa daerah Prija- 

ngan Timur, Tjirebon Selatam, 

Tjilatjap Utara dan Pekalo-. 

ngan Barat-daja, dasar jg di- 

Islam Orthodox. Tidak perduli 
D.I. & la Kartosuwirjo atau 

D.I. lain, tetapi kenjataan ke- 

dua2nja itu mendjadi sarang 

bagi lain2 gerombolan jg mem- 
punjai keniatan : 
utama hendak mengatjau ke- 

amanan masjarakat dan mero- 
bohkan Pemerintahan, Ini bisa 
dinjatakan bahwa baik dlm go- 
longannja Kartosuwirjo, mau- 

pun golongan D.I. jg lain, ber- 
kumpul djuga gerombolan ber- 
matjam2 bentuk dan aliran an- 
taranja..termasuk sisa-sisanja 
Apra, sisanja A.U.I.,. Madjelis 
Islam dan lain2. . 

N.LC-0. 

Selain itu, djuga pada waktu 
jg. achir2 ini, hampak tanda2 
muntjulnja gerakan bgru 'jg 
mempunjai keniatan akan m& 
ngatjau dan merobohkan. Perme 

rintah, dan kabarnja berpusat, 
ada di Sorcng, Irian Barat. Ge- 
rakan itu, adalah gerakan Ne- 
Jerlandsch Indische Gerilja Or-   ganisatie. Tjara bekerdja sa- 
ngat halus sekali, mereka jang 
terdiri dari bekas2 pegawai Ne 
fis dam IVG, ada jg menjamat 4 
mendjadi pegawai pada semen- 
tara onderneming2 asing, gang 
sedjak 
milik mereka, beberapa dianta- 
ranja sudah mulai bekerdja. 
Dengan demikian, tidak “sadja 
mereka mendapat selimut jg 
tebal, tetapi djuga kesempatan 
bergaul 
di desa2 sangat bebas dan luas 
sekali. Tentang.ini, kalangan2 
resmi sudah mendengar “ba- 
njak, malahan sudah mulai di- 
ambil tindakan2 jg perlu. 

soalan, apakah sementara cu: 
derneming2 itu memahg meru. 
pakan alat utk menjalurkan 
masuknja orang2 jg memegang 
peranan dim N.ILG.O. itu, dan 
jg membiajainja, atau mendja- 
di saluran masuknja biaja2 jg. 
dikirim dari luar, atau mereka 

hanja mendjadi tempat jang 
kebetulan mengjadi sembunjian 
mereka? Sebab, bila penana-' 

bagi kesedjahteraan sosial dan 
terutama membahajakan bagi 
keselamatan Negara, ada ala- 
san2 jg kuat utk mempersilah- 

tempat ini. 

Buktikan kedjudjuran. 

Berhubung dgn syasana jg. 
berbau tidak enak ini, sebagai 

organisasi2 Islam, terutama 
Masjumi dan PSII supaja sama 
menjatakan sikapnja terhadap 

memakai dasar Islam itu “dja- 

djudjur selajaknja ' membukti- 
kan kedjudjuran hatinja den. 
djalan apa djuga, jg bisa mem- 
beri bukti bahwa tenar? me. 
reka bersih daripada gerakan? 
Jg membahajakan ketentera- 
man masjarakat dan keselama- 
tan Negara itu, btikan utk diri- 
nja sendiri sadja, tetapi djnga 
utk. collega2nja, ondernemers 
asing, jg lain terutama dnsi 
bangsa Belanda, Supaja kerdja 
Sama dan saling mempertisjai, 
bisa terpelihara baik. 

» 

MR. SUNARJG DIPILIH LAGI 
Dalam pemilihan Rebo pagi 

telah dipilih lagi sebagai ketua 
seksi luar negeri parlemen (un 
tuk masa sidang ini): Ketua: 
Mr. Sunarjo (PNI), wk. ketua 
I: Hamid Algadri (PSI) dan 
Wk. ketua II: Mr. LuatSiregar 
(Fraksi K.R.) Djumlah angggu 
ta2-nja 22. 

MENTERI WONGSONEGORO 
KE PADANG. ,     Menteri P.P, dan K. Mr, Wongso. 
Negoro kemaren siang bersama-sama 
dengan beberapa otang staf kemente. 
rian berangkat ke Sumatra Tengah 
untuk 4 hari lamanja. Menteri 
Wongsonegoro antara lain akan me. 
ngundjungi Padang, Padang-Pandjang dan Bukittinggi untuk memeriksa 
usaha2 jang  bertalian dengan Iupa. 
ngan. pekerdjaan kementerian terse.   but. 

   

pakai oleh golongan ini, adalah . 1 

dan lapangan jg sangat baik : 

tertentu, ter-? 

Jang sekarang mendjadi per- . 

memang tiflak mengerti, tetapi 

man modal mereka di daerah: 
itu tidak membawa manfa'at Y 

kan tamu2 itu meninggalkan & 

harapan jg ditudjukan kepada ““ 

pembrontak2 jg sama mengaku ' : 

ga para ondernemer jg henar? . 

SBG. KETUA SEKSI LN. " 
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pi SR PRA : 

hubung dengan Mengalirnja Kaju2 dari Pentjurisn Hutan 

k kekota, kepada penduduk umumnja dan Perusahaan? 
ju Chususnja dalam Kota Besar Semarang, diperingatkan 

Bt gjangan sekali-kali 
Fu . membeli kaju jang 

asalnjatidak terang 
1 i2 jang da & enundjukkan bukti2 pembelian 

Dame Nat atemtut dimuka Pengadilan. 

Pe (0 Kepala Kehutanan Daorah Semarang 
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ghaturkka Selamat Tahun Baru Imiik 2503, kepada 

ap para langganan, pengisap dan handai taulan. 
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Ketjantikan 

  
pung tsb. ..tidak. bisa «keluar 
dari rumahnja masing2 karena 
dihalaman? 

jang berisi 20 penumpang dan: 

djagalan (Krawang) telah ter- 

balik. 19 Orang masih dapat 
tertolong. Seorang baji hanjut- 

bahwa dikampung Wagir dan 
kampung Kalipukun ada 114 
rumah jang tergenang air. 

g terserang air. 
Djuga dikota Tjimalaja air 

naik hingga didja'an2 air 30 
“cm tingginja. Tentang djum- 
lah rumah dan djiwe manusia 
jang mendapat kerugian kare 

na itu belum terdapat kabar. 

| Pada hari itu pula,jaitu tgl 21 

gul kota ketjamatan Pamanuk 
an kemasukan ar hingga 760 ru 
mah terendam. Djjuga ketjama 
tan Pusakanegara “menderita 

| peristiwa demikian Dari 400 
Irumah jang ferendam ada 3 

  
| Djumlah crang jang menderita 
| karena air bah itu ditaksir 

“14000 djiwa.  Tingginia air pa 
(da tanggal 21 adalah 1,5 me 
|ter. Karena tanggul kali Tji- 
| diengkol diuga bedah maka ke 
| tiamatan Tjiasem pun keban- 
1 

€ 

rendam. 
tinggi. 

Djawatan Sosial. 

  
dua rusak. (Antara). 

Sementara itu dikabarkan 
bahwatidak sadja beberapa kam 

            TO     SUN 

    Kalangan. Tiongho 

: Menghargai djasa 
pegawa.   

berdjasa dalam th. 1951. 

  

  
BANTAL TJAP 

dan 
TINTA TJAP 

Terkenal karena baik dan 
(murah. 1 
iDistr. N. V. Internatio. 
IP.f, 1-1-2503, 

      

      

  

    
    
   

itu ar tingginja |. 
sampai 1 meter. -Sebuah prahu |: 

|henclak menjeberangi kali Tji-f 
tarum dibetulan kampung Pa- | 

| Dari daerah Klari dikabarkan, | 

Kota T'jilamaja djuga 

karena djebolnja beberapa tang j 

buah jang hanjut terbawa air. 

| djiran sehingga 100 rumah ter 
Aiy disinipun “amat 
Dium'ah korban 'be- 

lum diketahui. Pertolongan peri 
tama diberikan seperlunja oleh 

Djuga angin taufan 

"mengamuk. 
Sebelum hudjan lebat jang 

'menjebabkan  bandjir9 besar 
itu, menurut berita dari Su- 
bang angin taufan telah me 
ngamuk sehingga menjebahkan' 
87 rumah didesa Djagong dan 

|18 rumah dikampung Kalapa- 

Air-bah di Djakarta. 
djuga, 

pung dalam kota Djakarta menderita 
bahaja bandjir, tapi djuga sebagian | 
deri pekarangan kantor besar polisi 

Man 

Berita-Berita Dari ! 

Pada tg. 28 j.a.d. Oei Tiong Ham 
Concern di Semarang akan meraja- 
kan Tahun Baru Imlek sekalian mem 
berikan hadiah2 pada beberapa pega 
wainja jang telah bekerdja 25 tahun 
dan lebih serta pegawai jang telah 

ji pati Suntoro dan 

  

      

. “Klepu (Malang 

esmi. Pembukaan       

    

   

Lebih landjut menteri menja- 
takan, bahwa bila terdjadi se- 
suatu bentjana alam, maka ke 
menteriannja dapat memberi- 
kan bantuan dalam waktu se- 

singkat2nja: hal ini dimungkin 
kan oleh .karena kementerian 
itu mempunjai dana2 seperlu- 

nja dan karena sikap lunak dlm 
hal sedemikian dari pihak ke- 

enterian keuangan. Menteri 
mengingatkan kepada kenjata- 
an, bahwa ketika Gunung Kelut 
melstus, pertolongan sudah da- 
'pat diberikan dlm tempo 24 
djam. Kementerian sosial 

' memperhatikan an penuh peristi- 
wa2 dan dari djawatan2 di dae 

Irah2 menerima laporan2 dlm 
waktu tertentu mengenai ke- 

| Dipel 

  
bentjana  bandjir”, 1 
menteri Sjamsuddin. mengachi- 

Iri keterangannja. (Pia). 

didjalan " Merdeka Barat, berobah 
tjorak mendjadi ,,rawa”. Dibagian? 
reserse - kriminil. dan-urusan pas- 

| poort, sir bahkan masuk “kedalam 
| ruangan kantor, “dimana hari “Rebo 
terlihat-“pegawai2 dari bagian itu be- 
kerdja dengan tjelana- pandjangnja 
tergulung. Tempat2 lainnja jang ,,di- 
serang” bahaja bandjir, antaranja 
dapat disebut, Krukut-Lio, Pondok 

Dajung, Gg. Kantjil, Tanah Sereal, 
Kebon Sirih, Laan Holle dil. Dibe- 
berapa. tempat trem-kota terpaksa 
menunggu sampai surutnja air. Di- 
sekitar Tanah Sereal, Pondok Da- 
jung, “air masuk kedalam rumah? 
penduduk sampai setinggi kira2 40 
cm. Menurut keterangan, usaha2 un- 

ituk menolong penduduk ditempat2 
itu kini sedang dikerdjakan, antara 
lain mentjarikan tempat pemondokan 
sementara, djika hudjan terus-mene- 
rus turun dalam satu-dua hari ini. 
Ketjuali disekitar Tanah Sereal — 

| Pondok Dajung, djuga air kali kaan 
Holle — Kebon Sirih telah meluap: 
kedjalan2 raja. (Antara) 

      
  

   

“Perajaan akan dimulai djam 8 pagi 
.Idan ditutup dengan perdjamuan di 
e gedung Hwa Yoe djam 11-30—14.00./ 
| Jubilarisscen jaitu tuan? Ho Wie 
Han telah bekerdja 35 tahun. Liem 

| Tik Giok 35 th., Soemo 30 th., Roes' 
min 30 th, dan Gan Siauw Tong 25 
'tahun. Mereka masing2 akan meneri 
ma sebuah djam tangan mas berserta 
|sampul tertutup, sedang para pega 
wai, jg mendapat hadiah istimewa 
(bijzondere beloning) adalah: tuan? 
Gan Siauw Tong, Kwee Ik Hoo, 
Tio Ping Biauw, Pek Kiem Yang, 
Tan Tjiem Sing, Tee Boen Tien, 
Oei Tjiea Eng, Kasboon, Kwee 
Hong Aam, Shia Djie Liok dan Oei 
Soei Kiem. 

Insiatip Siang 

| Hwe2. 
| Dimulai tg 17 Pebruari jad, 
tiap bulam “sekali Tionghoa 
Sianghwee Semarang — akan 
mengadakan malam, pertemuan 
bertempat di Hwa Joe Plampi- 
tan Gamtara para anggautanja 
untuk saling bertukar pikiran 
mengenai soal perdagangan dam 

| perekonomian... Pertemuan con: 
tact pertama ini akan dimulai 
djam 19:00 Perserikatan sau- 

| dagarg Eropah dikota ini me- 
ngadakan. pertemuan semar 
tjam itu pada Djum'at kesatu 

' dan Djum'at ketiga tiap2 bulan 
di sositet Harmoni. 

Pengurus Indo 

Tionghoa. 
| Susunan pengurus perk. Indo 
Tionghoa di Semarang tahun 
1952 sbb. Ketua Goh Boon toh, 
|wk. ketua Lie Ping An, penase 
hat Liem Bo Swie, penulis Auw 
Bie Ie: bendahara Go Koei 
Tjien, pemegang buku Oei Poo 
(Tien dan para pembantu: Liem 
Thwan Kiet, The Ping Djoen, 
Lauw Kiem Djoen, Tan Sien 
Kes, Tan Kong Yauw, Oei 

(Thwan Tjiauw, Ong Tik Soen, 
Go Soen Giam, Ong Sien Oen, 

  

adaga Gi, dgebaba, Tag Hay 'itu telah terdapat -dan disita 

   

rah2 Djawa Bara': Tanggal 14 
km dari kota Indramaju, ketja 
tempuran antara pasukan kits 
gw D. IL Gerombolan 'itu tidak diketahui djumlahnja, 
dari djurusan pantai dan kemudian dapat dipukul 

. Djawa Tengar. 
Pengedjaran terhadap sisa2 

pemberontakan Bat. 426 -dite- 
Tuskan dengan giat. Concentra- 
tie mereka jang kuat kini di- 

Gempur dan mereka masih ada 
jang dapat melarikan diri md- 
suk daerah Simo. Perembesan 
mereka kedaerah ini dapat di- 
lokalisir. Didaerah2 sekitar 
Klaten kini hanja terdapaz cel 
len mereka. Moreel anggota2 
TNI tetap terpelihara. 

Kalimantan. 
Tanggai 13 Djanuari 1952 

oleh Komando Pelabuhan Ban 
djarmasin ditahan dipelabuhan 
sebuah kapal M. S. Gian Seng, 
jg berada dibawah Gezagvoer 
der bangsa Inggeris MI. Gar 
denen Penahanan Hu didasar 
kan utk pengusutan lebih jau- 
djut perkara pengedaran uang 

su Pada-anak buah kapal 

dua lembar uang kertas harga 
Seribu rupiah. 

da Sulawesi. 
“Activiteis bekas CTN  sema 
kin bertambah. Pekerdjaan : 
/botage memuluskan kawat te. 
Ke dan penijulikan terha 
dap penduduk diakukan mere 
Ka, Contra aksi Angka-an Pe 
rang didjalankan dengan seksa 
ma. 

' Rombongan2 di Sulawesi 
Utara sudah ditekan. Tgl 17 
Djanuari 1952 semua ' pemim 
pin2 rombongan sudah menje 
rahkan diri, banjak sendjata 
jg diserahkan kepada kita. 
Yul K Pakasi jang menama 
kan dirinja pemimpin gerilja 
PPI. jg bertanggung djawab 

jatas pembakaran djembatan 
Ka'ragi Kini dalam tahanan C. 
PM : 

Ceram. 
Gerakan pembersihan terha 

dap anasir2 R.M.S. berdjalan   seber'i ig direntjanakan. Pe 
njerahan diri pasukan? RM.S   Tan Bing Oen, Oci Boen Liong 
dan Ong Boen Bing. 

Tanda mata dr. 

Cerson Chang. 
. Sebagai tandamata dari kun 
djungannja di Semaiang seti- 
banja di Djakarta prof. ar. 
Carson Chang telah menulis 
sepasang lian (pandji) untuk 
memperhias gedung klenteng 

tulisan dr. Chang itu singkat- 
nja sadja ialah .memudji kebe- 
ranian Sam Po Taydjin sebagai 
orang Tionghoa pertama jang 
datang di Indonesia, dus dapat 
lan dianggap sebagai pionier. 
Lian itu sudah diserahkan ke- 
pada pengurus klenteng Ge- 
dungbatu untuk dipasang. di- 
sana. 

Hoo Hap Hui dai 
1 Sintjhia. 

Pada hari Sintjhia (Minggu 
tg. 27 Djan.) kantoor Hoo Hap 
Hui di Djagalan 15 akan ter- 
buka utk para anggautanja da- 
ri djam 5 pagi sampai djam 12 
malam. 2 : 

Para anggauta Hoo Hap Hui 
pada hari tsb. berkewadjiban 
datang mendjalankan ibadat 
sembahjang Tahun Baru Imlek 
2503. Lebih djauh dikabarkan, 
bahwa dar? tg. 25 sampai 27 
Djan. sekretariat ditutup Gan 
akan dibuka kembali sebagai 
biasa pada tg. 28 Djanuari. 

Khong Kauw Hwee. 
Sabtu sore djam 17.00 tg. 2 Pebr.: 

i.a.d. di gedung Keng Tik Soe'Gang | 
Lombok no. 60, Khong Kauw Hwee 
akan merajakan datangnja musim se 

mi dengan perdjamuan thee, jg akan 
diramaikan dgn Yangkhiem dan nja 
njian anak2 murid. Para penggemar, 
penjokong dan  penderma diminta 
kedatangannja. Lebih djauh dikabar 
kan, bahwa Minggu sore tg. 3 Pebri 
berhubung Keng Thi Kong, tidak di 

an jang letaknja antara kawedanan Turen dan 

“beberapa hari berselang telah dibuka pula dgn 1 dihsdliri oleh residen Abubakar. bu: 
n lain2 pembesar. Gambar: mobil2 per- 

tama jg melalui djembatan atas Kali Genteng. 

erakan Tentara 
bagai Daerah Di Indonesia 

K Oomunike Staf Angkatan Perang K ementerign 
an 0 Pertahanan. 

TAK ANGKATAN PERANg Kementerian Pertaharan 
“ngeluarkan kominike mengenai gerakan? 

#dapat dituturkan sbb.: 

Sam. Po di Gedungbatu. Maksud " 

| dang DPRDS jang djuga duduk 

   

selatan) telah: selesai diba:   
4 

ne 

tentara didae- 
Djanuari 1952 malam — 10 

matan Losarang terdjadi per- 
dengan rombongan jang didu 

datang 
mundur. 

banjak. terdjadi' Gerakan pem 
bersihan di pulau Ceram telah 
sampai pada ingkatan ter 
achir, Dergan diadakan yem 
bers'han o'eh pasukan kita di 
daerah sekitar Sumei: pada ig 
19-1-1952 telah berhasil me 
nangkap 37 orang bersendjata 
dari sisa2 gerombolan Soume 
kil diantaranja P, van Noom. 
Rakjat jg berada di sekitar 
Sumeit “elah datang minta ban 
tuan kepada “Tentara kita se- 
banjak 800 orang dalam kea 
daan sakit dan ,,ondervoed” 

Demikian kominike itu. 

LAGI GEROMBOLAN PEN- 
DJAHAT TERBONGKAR 

) Bung Tomo ' je 
“Tluma, Pikte- 

ngannja sendiri, dan 

    

In 

4 
$ 

Pemimpin2 Rakiat "Jang 
“8 Akan Dirinja Sadja 
Untuk Perdjoangkan IrinmRapat2 Umum Sudah Tak 

Berjaedah. — Katanja. | 
ALAM KETERANGANNJA kepada pers mengenai keada- 
“an dewasa ini Bung Tomo mentjela sikap sementara orang 

jang menamakan dirinja pemimpin jang dalam sepak-terdjang 
nja menundjukkan terlalu memikirkan diri sendiri dan menim 
bulkan perpetjahan: terhadap persoalan Irian Barat ia menja- 
takan pendapatnja, bahwa segenap gerakan menuntut kembali 
aja Irian Barat tidak akan ada artinja, bila pemerintah dan 
partai? jang bertanggung djawab tidak berani mendjalankan 
suatu samcide jang tegas audai kata tuntutan tsb. gagal. 

  

Ia tjela pula , pemimpin rak- 
jat” jang melakukan propagan 
da bagi kepentingan diri sendi- 
ri dan golongannja, jang sudah 
membosankan rakjat, dan tje- 
la sementara orang jang sela- 
m4 . memegang pemerintahan 
tidak menggunakan kesempa- 
tan ini untuk kepentingan rak- 
jat misalnja rakjat tani da- 
lam soal tanah, tetapi serenta 
tidak lagi ada dalam pemerin- 
tahan menggunakan soal2 ini 
sebagai bahan agitasi, Ia ber- 
pendapat, bahwa penderitaan 
rakjat akan berkurang, kalau 
orang? jang menamakan diri- 
nja. pemimpin itu tidak terlalu 
memikirkan dirinja atau golo- 

Suka 
menggerakkan partai masing2 
untuk menjelenggarakan USA 
hag jang njaty bagi kesedjah- 
teraan dan kemakmuran rak- 
jat. 

   
j 1Ditawan. ekat 

Tjawas— Klaten ! 

GESAKAN PEMBERSIH- 
suka:2 kita di daerah Klaten 
sedjak tg. 21-1-52 berhasil me- 

tak di sekitar Tjawas dan 34 
orang di sekitar Rajat. Dike- 
temukan beberapa putjuk sen- 
djata ringan, banjak peluru 
dan perlengkapa: “Tentara. 
Kaum pemberontak jg kiai ber 
ada di sekitar Simo (Utara Bo 
jolali) dibawah pimpinan se- 
orang jg berrama gn 2 “Ismail 
menghasut rakjat dgn propa- 
ganda ,,D.1.” dan mentjulik be- 
berapa orang Lurah jg , tidak 
mau tunduk. Gerakan mereka 

Iocerusak djembatar? dan dja- 
lanan jg menudju ke daerah 

Tentang tuntutan atas Irian |Sarang. 
Barat ia katakan, bahwa se'a !   ma belum terdapat suatu peme| Sementara segerombolan rintahan di Indonesia jg 100”, (pembrontak jang “lari ke berhasrat sebagai Presiden Su | daerah - Magelang — Andong 

| dan Gunung Djokol & 7 km Ba 
«rat Ngablak dalam keadaan 
sangat pajah. Pengediaran te- 
rus kita lakukan, Pertempuran 
didesa Turen pada tg. 22-1y'z2 

? | jbl. kita “berhasil menangkap 
|3 orang kaum pemberontak 
dan 250 butir peluru karabijn, 

demikian komunike Div Dipo- 
negoro harj ini. 

Dibunuh pembrontak. 
Dalam pada itu wartawan kita 

mengabarkan dari Bojolali, bahwa 
kepala Djawatan Penerangan ketja- 

karno dalam menghadapi soal 
itu usahe2 dengan rapat? besar 
dan sebagainja tak akan 
faedahnja.” 

ada 

  

Harga emas dan , 
uang asing. | 

Medan, 24 Djanuari:   
Lagi satu komplotan pendjahat ter- , 

bongkar di Semarang. Kali ini satu : 
komplotan .alap2 sepeda” jg teratur 
rapi. Gerombolan terdiri “dari 8 
orang, sedangkan pemimpinnja ada- : 
lah seorang jg ulung dalam hal2 se- ' 
mafjam itu.“ Dari 8 orang ini ada 6 
orang telah dapat ditangkap oleh | 
Polisi Semarang. Mengenai tjara me- ! 

reka melakukan penjerobotan sepeda ' 
6 orang dari 

8 orang anggauta komplotan jg telah 
»getraind” tiap hari maupun malam 

hari mendapat perintah dari pemim- 
pinnja, melakukan pekerdjaannja di- 
tempat2 jg telah direntjanakan terle- 
bih dahulu. Biasanja dibagi dalam 
2 groep. Terutama jg mendjadi sa- 
saran mereka speda2 baru, akan te- 

tapi djika ternjata agak sukar men- 
dapatkannja, maka sepeda jg kurang 
barupun bolehlah. 17 Sepeda selama 
ini telah dapat mendjadi ,,mangsa” 
mereka.. Perlu diketahui bahwa pe- 
mimpin ' komplotan tsb. 'mempunjai 
bengkel sepeda. Disitulah sepeda di- 
ganti tjat. diganti nomer dil. dan 
achirnja mereka djual, uang mana 
kemudian dibagi antara 8 orang ang- 
gauta gerombolan. Atas kegiatan po- 
lisi seksi Diomblang kini 6 orang te- 
lah dapat ditangkap: keterangan jg 
diberikan oleh 6 orang ini menjata- 
kan, bahwa 2 orang anggauta kom- 
plotan jg belum diketemukan adalah 
peladjar dari SMA. Pada mereka 
masih dapat disita 12 sepeda tjurian. 
Dengan terbongkarnja gerombolan 
pendjahat ini diharapkan penjerobo- 
tan sepeda di Semarang akan ber- 
kurang. 

6100 PENDUDUK DJAWA TE 
NGAH KE SUMATERA 
TIMUR, 1 

Selama tahun jang lalu sedjumlah 
18.000 djiwa dari 6.700 keluarga dari 
wilajah Djawa Tengah telah berang 
kat ke Sumatera Timur sebagai te- 
naga pekerdja pada perusahaan2 per 
kebunan disana selama 2 tahun. Se 
bagan besar dari mereka itu berasal 
dari daerah Kedu, Banjumas dan 
Surakarta. Selama 11 bulan. tahun 
1950 djumlah djiwa jang berangkat 
8.516, sebagian jang berasal dari 
Banjumas sebanjak 2.901 dan lainnja 
“dari Semarang, Kedu, Solo dan-Pati. 

PENTJURI SEPEDA DI- 
TANGKAP. 

Atas djasanja anak2 TP pada 
Rebo malam di. 9 seorang pen 
tjuri speda telah ditangkap 
dan diserahkan kepada polisi di 
seksi Djomblang, demikian dika 
barkan pda kita. 

»EK(JNOMI SEPEKAN”. 

. Ekonomi Sepekan” adalah sebuah 
mingguan jang 'aru terbit di Djakar 
ta, bebas dari pertalian partai atau 
aliran politiek, hanja diselenggarakan 
untuk warta-berita perniagaan, per 

dikan, pengetahuan dan mimbar eko 
nomi. 

DARSONO DIPANGGIL 
C.P.M. 

Darsono, salah seorang ang- 
gauta DPRDS propinsi Djawa 
Tengah di Surakarta dalam, si 

sebagai angg. Panitya Keama 
nam tgl. 28-1 ini terpaksotidak 
dapat datang karena dipanggil 
oleh CPM untuk didengar ke 
terangamnja,. Tidak diketahut 
apa sebabnja, jang terang Dar | 

kembangan ekonomi nasional, pendi- | 

Emas murni A. ...... Rp. 20,80 matan Karanggede (selatan Ampel) 
Emas muraj B........ Rp. 2955 kabupaten Bojolali, ialah sdr. Hag- 
Emas murai PA Rp “5. njowijoto pada tg. 21 Djanuari il. 

eni MEA an 3:51 dengan setjara kedjam telah dibunuh | 
na Ama oleh geronibolan pemberontak jang” 

Singapura, M4 Na ig Ki Tn pada waktu, ii sedang ada didaerah , 

Times murni (end!) St7.820550 | #sb 2: 
Emas perhiasan... tr. 8 245,— Me 

Dalam kawatnfa baru? ini PM, Tertjatat di Djakarta te 24/1 di. 
00: 1 aa Sukimar telah vanggi! ketua umym 17 00 
Emsa kwal A ........ Rp. 8150| Badan Perdjuangan Iran Latuma 
Emas kwal B ........ Rv. 8050|hima. Sebabnija panggilan tersebut 
Emas kwal € ..... Rp. 2850| belum diketahui, 4 tani mungkin se- 

kali ada hubungannia dengan neris 
Uma Mo na Rp. 3150| jiwa2 belakangan ini 'ig terdfadi se 
Emas No. 8 .......... Rp. 80,50|kitar Irian, antaranja gerakan we. 
TER US 3 aa Rp. 29— njelundupan sendiata  'olen p'hak 

Belanda. 3 

  

  

Aneka Djawa Tengah 
REM BANG. 

SOLO. , 
Gerakan ,,pemberan- Desakan Sobsi sk 

tasan” tanah kosong. | T amar 

de: 

Untuk segera menghilangkan ta- 
nah2 kosong didaerah Rembang, ma- 
ka telah lama oleh para petani dila- 
kukan pembukaan tanah2 k osong 

Sobsi tjabang Solo telah mengirim 
kan kawat kepada Panglima Divisi 
Diponegoro di Semarang, jang “isi 
rsa mendesak segera dibebaskannja 

untuk ditanami dengan turi, randu, | sahanan razzia Agustus jang tidak mangga dsb. Gerakan ,.pemberan | bersalah. Kawat tsb. dimaksudkan 
tasan” tanah2 kosong ini dipimpin F guna memperkuat Resolusi Bersama 

dari “Il Partai2/OrganisasiZ Jari 
Surakarta pada tg. 7 Djanuari “jl, 
untuk segera dibebaskannja tahanan 
razzia Agustus, : 

Padjak pendjuaian 
diundur 6 bulan. 

Dari pihak jang bersangkutan” di- 
peroleh keterangan, bahwa Menteri " 
Keuangan telah menjanggupkan 'un- 
tuk menunda berlakunja padjak pen- 
djualan chusus bagi perusahaan? ba- 
tik hingga 6 bulan lamanja,  jalah 
sampai bulan Maret j.a.d. sementara 
menunggu adanja ketentuan lain me- 
ngenai hal tersebut. 'Mengenai Ke- 
menterian Perekonomian, karena Ke- 
menterian tersebut mempunjai ke: 
pentingan jang rapat pula dengan 
soal2 itu. Kesanggupan Menteri ke: 
uangan tersebut telah diberikan ke- 
pada delegasi Badan Kongres Pem 
batikan Indonesia jang baru2 ini te- , 
lah menghadap kepadanja di  Dja- 
karta untuk minta agar menindjau 
kembali berlakunja padjak pendju- 
alan bagi pengusaha2 batik, karena 
padjak tersebut sangat ' merugikan 
bagi perusahaan2 batik, 

Seperti diketahui padjak tersebut 
'seharusnja telah mulai berlaku pada 
bulan Oktober jang Iglu. 

MAGELANG.” . 
Usul2 Konp. Dinas 

Djaw. Perindusrian. 
Konperensi dinas Djawatan Per- 

industrian seluruh Djawa Tengah di 
Magelang baru2' ini jang ' dikun- 
djungi oleh kepala2 djawatan keresi- 
denan Pati, Semarang, Surakarta, 
Kedu, Pekalongan dan  Banjumas, 
mengusulkan kepada pemerintah su- 
paja kantor perindustrian keresi- 
denan sebaiknja dirobah mendjadi 
perwakilan propinSi, sedang pegawai 
jang belum tepat kedudukannja atau 
belum sesuai dengan djabatannja di- 
perbaiki lebih dulu. Selain itu djuga 
pegawai jang akan diserahkan kepa- 
da daerah autonoom berhubung de: 
ngan tempat2 keluarganja, supaja di- 
beri kesempatan memilih tempat ke- 
dudukannja jang baru, disesuaikan 
dengan kepentingan dinas. Pegawai? 
kabupaten dari golongan 3c keatas 
supaja tetap mendjadi pegawai Ke 
menterian Perekonomian, Usul2 “itu 
disesuaikan dengan rentjana  peme 
rintah tentang penghapusan Dja 
Watan2 Perindustrian keresidenan jg. 

oleh Djawatan Pertanian. Lebih lan- 
djut dari phak Djawatan Pertanian 
diperoleh keterangan, bahwa dalam 
tahun ini ekan Gikerdjakan setjara 
besar2an tanaman bibit2 buahZan di- 
seluruh kabupaten Rembang. Djum- 
lah bibit jang tersedia ada. 60.000. 
Dengan demikian maka kemungkinan 
besar sekali dalan waktu jang sing- 
kat, tanah2 kosong dalam kabupa- 
ten Rembang akan terberantas se- 
mua. Soal hama, berkat keaktipan 
Djawatan Pertanian dapat dikata 
kurang seal. 

- Pembangunan kota 
Rembang akan di- 

mulu. 
Didapat keterangan bahwa oleh 

D.P.U. kabupaten Rembang akan 
segera dibangunkan perumahan2 rak 
jta, pasar, gedung2 dan setasiun bis, 
jang semuanja akan memakan 'biaja 
Ik. Rp 270.770,—. Biaja ini adalah 
bagian dari anggaran belandja tahun 
1951, jg baru akan “dapat dikerdja 
kan dalam tahun 1952 ini. Dalam 
pada itu perlu diketahui, bahwa pem 
bangunan kembali djembatan2 jang 
telah rusak akibat agresi ke-II dan 
perbaikan djalan2, kini telah mende 

kati penjelesaiannja. 

  
  

26 DJAN. DJAM MALAM 
HAPUS, 

Untuk menjongsong Tahun Baru 
Imlek 2503, maka besok pada tg. 
26/27 Januari atau hari SAPTU ma 
lam MINGGU, djam malam di Se 
marang dihapuskan. “Supaja 
mendjadikan tahu para penduduk. 

ANGG. PENGURUS GPII 
DITAHAN. 

Sdr. Masjhud anggauta pengu- 
rus Gerakan Pemuda Islam Indone- 
Sia tjabang Semarang pada hati 
Selasa malam Rebo jl. telah dibawa 
oleh CPM dari rumahnja di Kauman. 
Apa alasan dari pada penahanan ini, 
belum dapat kita ketahui. 

PAK GATOT MENING- 
GAL,KAN SMG, 

Hari ini dgm dihantarkan oleh pem 
besar2 militer, sipil dan kalangan 
pa'rtikulir, Pak Gatot dgn keluarga- 
njii telah mesinggalkan Semarang 
dyjn nsik kapal“ dari pelabuhan me- 
pudju Makassar. Diantara para tamu 
'jg mengantarkan beliau itu nampak   sono didalam dewan itu adam     adakan tjeramah,   lah dari partai Masjumi, 
:Overste Badharua dan Gubernur Bu- 

| Giono. $ 

pegawai2nja diserahkan kepada pe- 
merintah daerah autonoom  kabupa- 

| (ten dan propinsi, mamak AN Laman   ker 
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AN jg dilakukan oleh pa- 

nangkap 27 orang vesmberon- 
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2 'UARI 1952, oleh Pn MN ak ag ta : 

POT Sa taA Fe kami, didalam bata aa 3 TS 

  

   
  

— PEMBATASAN - 

  

        

      

      

  

    

3 Lama | Bara 

: 
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BUNGA SETAHUN ATAS: 
L Giro-Inleg 

- 21594 sampai Rp. 5.000— 
KEATAS 195. 

1 II, Bewijzen van Gewone-Inieg. 
Bet nd RA Getah. 

    dan “Memberi pindjaman uang atas Hypotik. 
Mint alah sn pada kita. i 1     
  

  

   
   

       

   

- Perusahaan G A$ Bodjong 100 : 
TilpunSm.725 / 

  

    | TEKTIEL Kanak 1 
Model 15, 

A
N
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   “am is Jus 
I Meneer         - rang. Seten 1 “bersalin 3 3 

“hari Njonja boleh mulai minum 
4 amu sampai 40 hari. Bi- 

h pesenan mulai sekarang, 
1 Paman kita punja Daftar 

     

  

: NE RA 

LN 3 
Be Na BS AI 

AA Ia ne 

    

  

& Pedan s6, Hita De- 
36b, Mataram 414, 697, 210 
AA 52. S3 Tjo- 

  

TOBRALCO itu hanjalah katun sempurna jang 

tidak luntur. Terasa sedjuk dan segar di- 

    

pakainja dan sangat menarik: kelihatannja lagi 

pula ta' mudah kojak-kojak dan tidak luntur 

sebagaimana kita sangkakan dan lain dari pada & 

Itu,” selalu dapat memilih berbagai-baga! 

fjorak dan ragam untuk Tuan. Njonja dan anak2, 

TOBRALCO adalah tenunan TOOTAL, djadi 

selalu mempunjai djaminan-TOOTAL jang - 
jam Persediaan Perbatikanlah “selalu, Pan : pa di termashur. apakah 

merk TOBRALCO terdapat disisi kain. 

TOBRALCO 
A TOOTAL PRODUCT 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 
(Berhubung dengan keadaan. belum dapat dibeli disemua tempat 

dan persediaan tidak selalu tetap 'ada.) 

Men Importir: HOPPENSTEDT san 

     

   
    

    
    

    omemarie Kanakg | Jang Paling Bara." 
Model Zles        

! 

Rd
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      “Model 54, 
Mudah, Enteng dan Sedjuk 

  

1. 1.19 6 90 

  

Jang Terkenals 

KP” 5 
       

  
  

  

Langsung dapat di beli pada: " 

.Juo0Ong 38 - TE. 108 

2 Sai 2d 

Sudan SEDIA 

Mesin S PE a A bermotor 

    

  

  

Untuk Krul rambut jang| 
: istimewa 

- (Pasti Nona/Njonja pilih: 

“ |Maison GRACE 
PERMANENT WAVE — 

Indah 

sekarang pada: 

Rumah Kembang 

Chung Hua 

P.f. 1-1-2503 

| | eanannenaaepeRaRaA Naa 

Ta | Rogers 448 

  

    
  

   

Ikarangan bunga jang 

utk SINTJIA dsb. dapat pesan 

Mn aa 
PI AAK. ! ( Di 

j. Mataram 321 — Telp. 1556. Pandanaran 155 Semarang, 
P.£. 1-1-2503 Na Fillial: Pandanaran 155 Smg. 

3 EN UE 

-ANG 

  

IbaN TJABANGNJA DI PASAR DJOHAR 66/68 SMG. 

| Bendjual ani Seluruh DIAWA TENGAH 

N. V. WARDHANI & Co. 
Purwodinatan Una 372 - Tel. 2041 

: S E M »5 

  

Kepada Langganan Baru 
sebal hari ini dikirim nomer perkenalan sampa! 1 Pebruari 

1952. : 

66 

Silahkan segera mentjatatkan nama dan alamat pada: 

Tatausaha youara Merdeka""   
  

2) 

    

  

  

    
    

    

             

  

   

  

   
     

  

   

    
   

  

  
jang sehat, 

djarab itu. Blue Band 

  

SOLO 

djam : 

3 — Su Z.-— 

Teks Indonesia 

  
NN Maa 
MA 

5 

Be 2 aan ” 

EL Sergeant: P1 2 

Pa 
PN Ud! 
MEN 
RN ni 

BOWMAN-« AJ M3 

Original Screen Play by Robert D. Androws ' 
"Directed by TAY GARNETT 
Produsod by IRVING STAR 

    

Kegembiraan hidup dan semanga 

oleh tjara penghidupan jang teratu 

diperuinggi oleh pema 
mempertjepa 

  

  

    
Alangkah 

menarik 

pribadinja 

     

  

      
    
        

  

    
   

    
   

Sediak data makanannja 

digunakan BLUE BAND 

ia makin menarik hati. Dalam berbagai- ba : 

lapangan ia mulai diakui sebagai seorang Ea anita 

dan perintis djalan ke- arah kemadjuan kaum 4 

t adalah kesan pribadinja, 

y dan susunan makanan 

akaian Blue Band jang mu- N 

t pertumbuhan tubuh jang 

kuat serta menambah semangat. 

      

   
    

      

   

  

    
   

Pemuda sehat' 

Rakjat kuat 

Hanja terbikin dari tumbuh-tumbuhan - 

BJUE BAN 
. Kaleng dari 1 -2 Kilo 

  

     

  

   

      

   

    

    

     

      
    

   

    
    Tobalah minum 

ANGGOER OBAT sur GAROEDA-DOENIA 
ia dapat menambahkan darah, me- 
nenteramkan asabat dan bikin 

ENAK TIDUR! 

KOOER 08 AT us GAROENA 
BOLA DOENIA 

Distributeur: BAN SAN YOK PANG KAPASAN No. 216-219-220. Toli. 837 ML SURABAYA. 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. 80. 

Agen Semarang: 

Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. 1. 

Toko Obat NGO HOK TGNG, Gang Pinggir No. 1: $ 

Toko Obat ENG TAY HO. peri 

CHERIBON: Rumah obat Thian Tek Tong. 

PEKALONGAN: Tjie An Ho, Tay Tjhoen Ho, Eng Hok Tong 

TEGAL: Thio Seng Ho, Po Seng Tong. Aa 

TJEPOE: Toko Liem, Heng Liem Tong. 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 3 

Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda2 

penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 

hantjur, perut kembung, kepala pusi ng, lekas tjape, tidak bisa 

tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap . 

dan takut, djantung bercebar-dekar, selalu mimpi untuk itu 
semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG N 
DJARABNJA. TI 

JARIANGL, Harga per botol R. 20,— 

Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10974 tidak luntur 5gr. R. 25 —. 

  

    

     
   

    

      

  

   

    

     

  

   

  

      
       

  

   
      
        
      

  

     

    

     

        
       

  

  

    

       

  

  Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki p.b. R. “ 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 
item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25 — OVUMATA- 
ZOL special untuk perempuan R 40-—. SULFANOIL buat 51 
langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 
Harga R. 5y— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE: 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1096. Untuk mengobati se-4 
gala penjakit. luar atau dalam, Sakit. “Mata, Kentjing Manis, 
Ken! tjing Nanah, Mati' Badan Linu-Inu, Bengek (Asthma) $ 
Sakit G.ndjel, T.B.C., Perempuan tiasa accoord bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—, 

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

Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN 

      

    

      

    

   

  

    

     

        

  

         

         

  

    
        

UNTUK MENJAMBUT SINTJIA , 
Pakailah ARAK/ANGGUR OBAT KUAT TJAP: 

          
  

  

    

  

PT REMEMBER THE SMALL 
| MAN, BOCKUAN, SHOOTING 
A PART | AND” 
THEN I Suan T HELP | 
POIN WHAT HE SAID 7 

A PART POISONEP BY 
A DRUG.OF. T 
ANCIENT HO ITAWS/ 
IT DESTROYS REASON 

an MINUTES/ 

     

           

    

   

      
   

    

   

  

   
   

          

     

    

UT Naa IL GOT LHAVE Was e 
EVEN THE WARY, 
FRIEND ROV/ 

Aku 'hanja ingat, 
orang ketjil jang bernama 

ai beo Bolirmn djuga aku mengerti, bagaimana aku sam- 
mpat ini. Dapat kau terangkan kepadaku? ! sa 
ata jang Fe diatas telah mempergunakan satu Rockjaw, menjuntikkan se 

tuk memperdajakan seseorang, temanku Roy. | suatu kepadaku dan sete- 
7 lah itu dgn tidak dapat ku. 
2 Ijegah sendiri, segala perin 

tahnja kuturut, kukerdja- 
kan, 

- Itulah ar zat jg du 
lunja telah ditemukan oleh 
sukw Hopitaws! Djika kita 
kena zat tsb., ingatan da- 
pat hilang untuk beberapa 
menit... 

Li 

IT WAS USED ON 

| DISAPPEARANCE 

    

ME WHEN TI SEARCHED 
THE STRANGE yasdi 
ABOVE. I WaS SE 
HERE TO INVESTICArE 
THE MYSTERIOUS ....« TOM: NBAL 

OF INDIANS £ 

 CITYICONCERN CINEMAS 
Lux 5 m9, Ini Malam Penghabisen (17 tabun) | 

BERRY 

  

BARBARA Taun 

' shirstf Yanks Into Tokyo” 
Akan datang: Deanna Durbin - Edm. O'Brien- Don Tayior 

lma,FOr The Love Of Mary # 
GRAND 5,—7.—9.— Ini Malam D.M. 8. (seg. umur) 
The WONDER Of WONDERSHOWS! 

, Make Mine MUSIC“ hama Apeka Warna 
Musical fantasy jang menggemparkan dalam Technicolor ! 

Walt Disney's 

  

Kenangan Masa gs 
  

Muiai ” 

— Zat itu djuga telah disuntikkan Saptu Malam: aw 
kepadaku, ketika aku sedang menje- INORA INI MaLaM 
lidiki kota jg aneh diatas tempat ini. Sa Pk ON 
Dan oleh suku bangsaku aku disuruh Berbarena Buster CRAB3E 
datang disini untuk menjelidiki lenjap 
nja sedjumlah bangsa Indian dengan 
tjara jang sangat aneh. 

— Agaknja Rockjaw dan Ox telah 
memperdajakan seorang lagi! 

— Groamn! (seorang lagi djatuh 
dari atas ditempat itu). 

ROYAL Sis 

Raxy 5.— Tw 9   
  

O.M B. fu 18 tahun) 
BAGIAN Ke 2 8 Tamar 

-- Jean ROGERS 

6 30-8.30 suFlash Gordon” Fr 
Ini Malam & Besok 1 tahun) 

Ho Jit Chuun Chai Lai ? 

Maa Mn »len Chin Go Fu 
“ 

  

2 k kan oleh bintang2 film M, G. M, jang" terpilih. 
48   

sboeaja" 
Djuga sedia: Matjam2 MINUMAN KERAS dari LUAR NEGRI. 

HARGA MELAWAN!9! 

Toko KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 Semarang Telp. 1885. 

»Diagalan” Ihi Malam D. M.B, 500.-7.00-9,00 ag th.) 

BESOK MALAM 
BERBARENG: 

.Metropole" 
He fkaa 9 

4 0 R10 Ns 
1515715 — 915 

  
  

       

    

aa Tunai “na ST ECHNICOLOR Ma 9 " 
Satu film tentang perdjoargan kemerdekran di djaman abad ka 12. Me- narik dan menggemparkan, Pertempuran Robin Hoodjang gagah perkasa 3 — | melawan penindas jang kedjiam dan buas. 

ISI MALAM PENGABISAN: 
Metropole 7.-9.-/13 tahun) | Orion” 7,00.9.00.- 17 th, 

' Johbany WEISMULLER : Hedy Tn AAL 
1 Maureen OSULLIVAN dlm UA 

Jangan Esrapa” acuh ' day Mito Passport 
.Rox" Ini Malam D.M 8. 500-7”0-9:00 (I7 tahun) 
M-G.-M : 
Pkebhtolai ,Lieofeld Follies' ane 
Dga Bintang? Pred Astaire — Gene Kelly — Red Skelton 
Esther Williams — Lucille Bremer — Kathryo Grayson 
Judy Garland —- Cyd Charisse ym William Powell dii.   Satu pertundjukan jang indah permei dan tak dapat di lupakan, dimain- 

  

Druk, VII No, 584/1I1JA/718, 

  



  

   
   
| Parlemen 

514: Tidak akan mengundurkan 

“Pollies” 

0 ka jang” menarik, 

  

. PM Faure 
2 Blok idrab Berusuha 

   
    

    

      

P “Dimuka Dewan 
Rena 

(& Rebo 
au memutuskan untuk menunda 
tentang ket di Tunisia dan 
'nja. Kai Sosialis, jang telah 

tudju dilakukannja pen 
ini, 
'lemen. Jang menentang mosi t 

ha : : Zi ak 
|. PM Faure dengan terus-te- 
rang mengatakan, bahwa Pe 
yantj's tidak akan dapat me 

| njetudjui ,,pemu.ar-balikan pro 
: " di Tunisia, mengenal 

hal ikut-serkanja bangsa Pe 
rantjis dalam djawatan2 peme 

rintan. Sepersi telah dikayar 

'kan, kaum nasionalis 'Tunisa 
telah menunux supaja bangsa 
Berantjis dikeluarkan dari dja 

. wakanZ pemerintah dinegerji me 
"reka. 'Faure mengakui kesuli- 

tan soal-ini dan d.tegaskannja, 
bahwa Perantjis tak hendak 
memperscalkan -kedaulatan Bey 
(Sultan) Tunisia. Faure dgn 

: djelas'mengemukakan, bahwa 

# 

& pemerinkahnja menjokong tin 
daKan jang “telah diakukan 
oleh Residen-djenderal de Hau 
teclogue untuk ,,memelihara ke 
tertiban di Tunisia”. Sebagai 
djawaban terhadap kritik? ka 
um Sosialis dan Komunis, Fau 
re menjatakan ,,penjesalan- 
"nja”, bahwa Perantjis telah 
aa seba 
rapa pemimpin nasiona an K : 

- Prantjis Mau Tetap Ber- 
. kuasa Di 'Tunis : 

Prantjis Setudju Beleid 

  

  

PA 

Membawa Soal Tunis 
Keamanan. 

  

( MENTERI baru Perantjis Edgar Faure malam 
“jistelah mentjapat kemenangan jang pertama kali 

rlemen, ketika degan suara. 396 lawan 220 parle 
(Gilakukannja perdebatan 

politik pemerintah pada umum 
menjatakan sargat tidak se 

angkapan? di Tunisia achir? 
“malam Rebo menjokong Penundaan perdebatan dalam par 

adi ialah kaum Komunis dan 

Kok 

hari Selasa mengemukakan, 
bahwa mereka akan melakukan 
segala usaha untuk mengadju- 
kan soal Tunisia kepada Dewan 
Keamanan atau Sidang Umum 
PBB. Pernjataan tadi diutjap- 
kannja sesudah dilangsungkan 
pembitjaraan antars 6 delegasi 
negara Arab cengan wakil? 
Indonesia dan Pakistan. Dinja- 
takan bahwa delegasi? negara? 
Arab merasa tjemas terhadap 
perkembangan? jang terachir 
Ci Tunisia dan bahwa mereka 
menjokong gerakan nasionalis 
Cinegeri tadi. Oleh sebab itu 

pertimbangkan segala - tinda- 
kan, jang akan benhasilkan 
perdama'an dan pemeliharyan 
prinsip2 Piagam PBB. Djuga 
ketua perhimpunan alim-ulama 
Algeria, Bachir al Brahimi, ha 
ri Selasa ini telah membitjara- 
kan goal Tunisia dengan anggo   Tunisia dari kota2 he 

Pendirian Prantjis | 
RP . thd. Tunisia. | 
PM Faure kemudian membe- 

rikan Sudtu defin si dari poli- 
tik Perantjis di Tunisia jaitu: 

Gii dari sana karena berbagai2 
sekah diantaranja soal2 "me- 
ngenTt s'rategi. 2. Tidak akan 
melepaskan politik - mengada- 
kas - perobahan - ketatunega- 
rgan, Tunisia harus setjara 
berangsur2 dibimbing kearah 
otoncmi dalam negeri Demik 
anlah "pettik Perantiis terha- 
dep Tunisia, sebagaimana di- 

kemukakan oleh PM Faure. 

Berusaha adjukan soxl 
Tunisia koe De- 

wan Keamanan. 
Sementara 'itu diwartakan 

oleh UP darj Paris “bahwyi dele 
gasi2 negara2 Arab pada PBB 

Kabar Kota i 
DR. MARZOEKI DAN NJ. 
SURJOHADI KEMBALI 
ANGG. DPD. 

Sidang DPR. Prop.  Djawa Te- 
ngah kemaren telah berdjalan 6 djam 
lamanja, terutama mengenai saudara 
Marzoeki sebagai wakil-ketua DPD 
dan Nj. Surjohadi sebagai anggauta 
DPD. Mengenai atjara pengisian 1» 
wongan dari 4 anggauta DPR jaitu 
sdr. Sundari Kusubiono, Komar Us- 
man, Sumadi dan Sudarjo Tjokrosis 
woro telah disetudjui dga secara 
bulat membentuk panitya untuk men 
tjari tjalon2 penggantinja.  Panirya 
tsb. terdiri «dari Abubakar Imam 
Choermain, Suhari dan Sunarto. Tja 
ra panitya tsb. mentjari tjalon2, dgn 
menjelidiki kembali nama? jg ketika 
dimadjukan sebagai anggauta D.P.R. 
(sebelum DPRDS Djawa Tengah di 
bentuk), telah mendapat suara ter 
banjak. - 5 

Mengenai pengunduran diri sdr. 
Marzoeki sebagai anggauta D.P.D. 
dalam sidang jbl. telah diputuskan 
untuk meluluskan permintaan "tsb., 
akan tetapi djabatan tsb. dapat di 
lepaskan djika penggantinja telah 
ada. Dalam pada itu ketua DPD te 
lah memadjukan usul kepada peme 
rintah pusat supaja “ia melepaskan 
pekerdjaannja dalam rumah sakit di 

  

“Ambarawa, karena tenaganja sangat |" 
dibutuhkan di DPR. Permintaan ini 
oleh pemerintah “pusat diluluskan. 
Berdasarkan hal tsb. maka rapat dgn 
suara bulat minta kembali Dr. Mar- 
zoeki mendjadi anggauta DPD dan 
permintaan ini diterima djuga. 

Seterusnja DRD minta nj. Surjo- 
hadi supaja tetap memegang djaba 
tannja. Nj. Surjohadi selama 1 djam 
membentangkan pandjang lebar se. : 
babnja maka ia mengundurkan diri 
itu. Setelah pendjelasannja “ berachir 
kemudian beberapa anggauta “minta 
mengemukakan pendapatnja mengenai 
hal tsb: 8 dari 16 anggauta jang 
berbitjara, telah memadjukan permin 
taan tetap duduk sebagai anggauta. 
Achirnja sidang memutuskan supaja 
soal tsb diselesaikan oleh ketua"DPD 
Gubernur Budiono. 

sZJEGFELD FOLLIES”. , 
| Film berwarna tsb. diatas meng- 
garibarkan kemegahan dan keindahan 
diatas panggung revue ,,Ziegfeld 

jang sudah terkenal dikala 
agan dunia sandiwara Amerika pada 
permulaan abad ke80 ini. 

- Penari2 ulung seperti Fred Astaire 
Gene Kelly, Cyd Charisse dan lain? 
bintang film jg terkenal telah mem 
bantu terlaksananja film jang indah 
Ini. Film tersebut tidak berisi sesua. 

itu tjerita, hanja seolah-olah kita di 
adjak melihat sendiri keindahan di 
atas panggung ,,Ziegfeld Follies” dg 
pelbagai matjam pertundjukannja, t- 
ritarian dan njanji2-an, Suatu film 
hiburan sedang, dimana para pengge 
mar Fred dan Gene dapat memuas: 
kan hatinja dengan tar#dance mere   
  

FE 

  

ta? delegosi2 negara? Arah di 
PBB. Ia disertai oleh wakil ke 
tua dan sek. djen. perhimpunan 
tadi serta penasehat Uni Pe- 
rantjis Bou Mendjil. 

Didapat keterangan kemudi- 
an, bahwa pemimpin2 politik 
dan keagamaan  Algerig tadi 

bermaksug memberitahukan ke 
tiemasan merekyr mengenai ke 

Cjadian2 di Tunis'a, kepada ba 
dan2 PBB jang penting. 

Sementara dari 

kan, bahwa Ingg 

kong 

London  dikabar- 

   

  

     

11an 

1 c s terhadap pe 

ini dapat di 

pendiriannja, ke 

ra2 Arab memadiukar 

  

  

  

  
  

maka delegasi2 Arab akan mem ! 

   

  

Perbuatan 
» Nekad. 

  

New York, dan dikepung ol 

tempat | sembunjiannja, 

Tekad seorang jg ,,kedjepit”. Seorang pendjahat jang 
menjembunjikan' diri dalam sebuah rumah di Auburn 

rus nekag mentjoba men gachiri djiwanja dgn menem- 
bakkan pistolnja pada perutnja sendiri. Pada gambar: 
waktu pendjahat tadi dj atuh terpelanting” dari rumah £ 

setelah ia tjoba bunuh dir- | 

  eh polisi selama 6"djam, te- 
4 
:   

  

Korgres Amerika mungkin ha 

Barat. K 

Kekatjauan mengenai 
3 rentjana Eropa 

« Panitya tadi, jang ket'ka bu 
lan November djuga. mengha- 
diri sidang Dewan Eropa di 
Strassbourg. Perantj's,  mene- 
rangkan pula bahwa di Eropa 
Barat terdapat ,,kebingungan 

: a24) 
Tanda Bahaja . 

Di': Taiwan Sit: 
30 Pesawat Terbang”! 

,/Tak Dikenal Melajang2' 
1 ARIAN Hsin Shing Pao ui 

Taipeh hari Selasa ini 

    

na UC 

  

ra   
        

    

ritakan, - bahwa Ik. 30 

    

   

  

renal kepunjaan negara mana 
Ksihan | telah terbang diatas suatu tem C1 pat 30 mil disebd'ah baratlaut 

An Pescadores pada malam Selasa. 
Tanda bahaja serangan udara 
telah dibunjikan di Taiwan Sala 
fian demikian harian tsb. Di 
Taipeh tanda bahaja itu tidak 

  

: dibunjikan, tetapi lapano2 ter 
bang ditutnp hingga djam 6 pa 

(gi hari Selasa. 

Eropa ,,Bingung 
45 Tidak Ada Politik Tegas' Dari: 
1 Amerika Atau Inggris 
Sjarat2 Bantuan Dari Amerika Akan Diperkeras?, 

ANITYA KONGRES Amer ika Serikat, jang “belum lama 
“berselang ini telah mengadakar: perdjalaran k 

benua Erepa, hari Selasa melaporkan di Washington, 

sjarat2 bagi pemberian bantuan kepada Eropa. Maksudnja ia 
lah untuk memadjukan persatuan ekoromi dan politik Eropa 

1 pesawat terbang jang tak 

  

Kementerian luar negeri 
| Amerika Seika: kini mempela 

Aa | djari pelbagai usul untuk mem 
tan | batasi gerakannja wakil? diplo 

pembitja- 
itu: Perantjis 

al Tunisia iti 
antara Per 

  

mutuskan unt 
raan? mengenai soal 

  

jap SO          
  

    

     

ena Tua adalah ! & £ 2 : 5 
ah dya Tn “NE 3 Tg matik Sovjet di Amerika Serikat 

protektorat erantijis Vinggu lalui hal mana di aksudkan seba- 

dua orang menteri Tunisi menga- 
dakar seruan kepada pemimpin? 60 | sai djawaban terhadap tindak- 
buah deleaasi-dalam PBB untuk | A1 Kremlin baru2 fni jg mem- 
mengambil tindakan? jang sesuai batasi gerakannia orang asing 
dengan hak2 dan moral internasio- ! di Moskou, demikian diberita- 
nal". (Reuter) ' kn malam Rebo. 

  

Pengaruh USA Di 
. Asia Gontjang : 
Bila India Sampai,Kena Pe-? 

ngaruh Sovjet Ta 
AMES A. MICHENER, seorang penulis Amerika jang ke 
namaan, hari Selasa katakan di Tokio, bahwa akan sukar 

sekali bagi Amerika Serekat untuk mempertahanan kedudu- 
kannja di Asia, bila India djatuh dalam daerah pengaruh 
Sovjet Uni. Michener jang berbitjara dimuka Balai Perniaga- 
an Amerika di Djepang katakan, bahwa putusan Sovjet jang 
memihak India mengenai soal Kashmir di PBB telah menim 
bulkan kekuatiran. Sovjet rupa?nja mentjoba untuk mengam- 
bil suatu negara besar di Asia kepihaknja dan bila usaha So- 
vjet itu berhasil, tak hanja kedudukan - Amerika sadja ui 
Asia tetapi djuga daerah ,mer deka” di Timur Djauh akan 
dalam keadaan bahaja. — 

zk 

Mempererat dagang 
India-Djepang. 

Salah satu djalan untuk 1e- 
tap mempertahankan India da 
lam keluarga negara2 demokra 
si, kata Michener selandjutnja, : 
supaja Dijepang “mempererat , nja sengketa itu djangan mMeli- 

perdagangannja dengan India. 
Ditegaskannja, bahwa India 
mempunjai rasf persahabatan 
besar dengan Djepang dan «tu 
disertai pula dengan tidak su- 
kanja India pada Inggrise jang 
hendak mendjadikan India se- 
bagai pasar diantara kedua 
negeri tsb. 

Saingan antara 
Djepang-Inggris. 

Wichener seterusnja njata- 
kan/bahwa generasi jad akan 
melihat adanja saingan besar 
diantara Djepang dan Inggris 
untuk mendapatkan pasar2 di 
Asia. Diperingatkannja bahwa 

Amerika harus berhati2 dalam 

perdagangannja di daerah2 ba- 

g'an Selatan Asia, demana Dje- 

pang dan Inggris tidak boleh ti 

dak akan mengadakan saingan., 

Dengan mengemukakan tjonto 

Philipina sebagai daerah-sai- 

“ 

  
| 

  

Kok RK 

ngan dagang, Michener kata- 
kan, akan berarti bentjana ba- 
gi Amerika bila Amerika kehi- 
langan Inggris atau Djepang 
sebagai sekutu, karena saingan 
Sematjam itu, “Dinjatakannja, 
ia berdoa pada Tuhan, hendak- 

wati batas saingan dan mendja 
di sengketa bersendjata. Achir 
nja. diperingatkannja. bahwa 
pimpinan Amerika mempunjai ' 
tanggung djawab besar sekali 
untuk mendjaga supaja, sai- 
ngan itu tetap tinggal saingan. 

(Antara — UP 

eling di 
bahwa 

rus merambah dan mempererat 

2 “ TA RN Ta ta BABAK BU ah 

umum” mengenai peranan2 jg. 
(harus didjalankan dengan ada- 
nja 3 matjam rentjana  'persa- 
tuan Eropa Barat, jaitu 1. 
Dewan Eropa, 2. NATO (Orga- 
nisasi Perdjandjian Atlantik 
Utara) - dan 3. Peraturan At- 
lantik jang sedang dirantjang- 
kan itu. 

Politik kurang djelas. 
Menurut pendapay panitya ta 

di, sebagian dari “kekatjauan 
ini mungkin disebabkan kare 

2 | : Djepang Sekarang 
Pidato P.M.Yoshida i Mengenai Per- 
embangan2 Ekonomi Dan Hubungan 

h 3 “luar Negerinja 

Ge Rp tag pang eta Bea mrk 
adakan ,,hubungan sangat erat dengan dunia merdeka, hing- 
ga. tak dapat. terpisah”, Yoshida mengatakan bahwa produk- 

IK sispjepang ketika tahun 1951 ada 38”6 lebih besar dari pada 
tahun? dim djangka waktu 1932—36 (dalam pada ita ia tak 
memberi perinf an selandjutnja — Red.) Diterangkannja bah 

| sumber2 tenaga baru, 

hun 1951 be 
dan keuangan negara tetap 

D.akuinja, bahwa dalam pere. 

konomian Djepang terdapat ke 

'|iemahan2 jg tidak akan dapat 

dilenjapkan dengan pemulihan 

kedaulatan, akan tetapi ia me 
njatakan kepertjajaannja, bhw 
produksi dan perdagangan luar 

negeri Djepang akan bartam 

bah baik djika dilakukan ' na 

sionalisasi industri, eksploitasi 
perbai 

kan faciliteiten dan menambah 
'' djumlah kapal-laut. Singkatnja 

Yoshida' mengemukakan ten 
kang lapangan perekonomian, 
bahwa: 1. Ketika tahun 1951 
penghasilan negara telah men | 
Hiapaj — djumlah “4.660.000.000. 
000 yen (12.900.000.000 dollar). 
2. Produksi menundjukkan ke 
naikan 38”, atas djangka wak 
Au 1932-1936: 3, 'Import dan 
eksport Djepang berdiumlah 1.- 
200.000.000.600 yen (3.500.000 
900 dofar). 

Hubungan dgn 
luar negeri. 

“ Mengenai soal hubungan an 
tara Djepang dengan luar ne- 
geri Perdana Menteri Sh Yoshi 
da mengatakan: 1. Ratifikasi 
rerdjandjian perdamaian dgn 
Djepang oleh negara2 Serikat 

“tampaknja mendapat kemadju 

46Negara 
Menjokong PBB Dalam 

! Soal Korea— Kata 
OT Irygve lie 

EKRETARIS - DJENDE- 
RAL Perserikatan Bang- 

sa2, Trygve Lie, menerangkan 

  

  na tidak ada politik jg djelas 
'9gda pihak Amerika dan Ing- 
Jris, Laporan. “tadi tidak me- 
ngendjurkan sesuatu jg djelk 
tetapi mengatakan bahwa ti 
dak reilu memberi bantuan 
kepada Eropa dengan tida 

tu. Disamping itu laporan t 
mengkritik praktek? “perdaga- 
ngan di Eropa jang serba res 
triktif. Dikatakan bahwa- &an 
buan dari Amerika itu "djax 
tuh kedafam tangan masjara 
kat2 perusahaan jang Tidak 
berminat untuk memperbesar 
produktivitet mereka, apabila 
itu akan merugikan laba? me 
reka dalam djangka pendek. 
(UP). : 

Dalam pada itu UP kabar- 
kan dari Bonn, bahwa Komisa- 
ris2 tinggi Amerika, Inggeris 
dan Perantj's di Djerman hari 
Selasa tak berhasil menembus 
djalan-buntu tentang djumlah 
uang jang harus disumbang- 
kan oleh Djerman Barat dalam 
tahun ini untuk tentara Eropa 
Barat. Mereka telah bersepa- 
kat untuk menjerahkan soal 
tadi kepada ,,Panitya para ah- 
UE” dari NATO, jang terdiri 
dari Averell Harriman (Ame- 

- Tika), Sir Eric Plowden . (Ing- 
geris) dan Jean Monet (Peran- 
tjs). 

Berita AFP dari Bonn mengg 
takan bahwa keputusan tadi 
telah diberitahukan “pula ke- 
pada Perdana Menteri Ade- 
hauer dar: Djerman Barat. Si- 
Jang antara komisaris2 tinggi 
Clan ,,panitya para ahli” tadi 
tampaknja tidak dapat didja- 
lankan sebelum permulaan bu- 
lan depan (UP). 

  

  
  

mma NE SA Lb Pak MA Ma 
  

tidak 
membubuki sjarat2 jang terten |» 

| (AFP). 

    
    

    
PT ippon Times” Meli 
ARIAN ,,NIPPON TIMES” | baru ini telah ditindjau oleh 
jang terbit dalam bahasa ! pembesar2 negara Barat. Pre- 

Inggris, dalam tadjuk rentja- ' siden Truman pada permulaan 

nanja hari Senin mengarahkan | bulan ini telah TN Na 

pehatiannja terhadap kecinan | Koh ala, Desah, ker 
di Indo Tjina, karena dengan 4 nundjukkan kekatjarian " jang 
adanja gentjatan sendjata di ' pertambah dan terutama di- 

Koregs, fihak RRT dapat me- "maksudkannja dengan negara2 
ngadakan aksi jang bersifat seperti Indo Tiina jang paling 
umum. Antjaman terhadap per | banjak menderita karena sera- 

damaian dan kegmanan jang. ngan fihak kominis, Kepala2 

  

pada hari Selasa malam, bah 
wa 42 negeri anggota Perseri- 
katan Bangsa? dan 4 ri bu 
kan anggota telah memberikan 
sumbangannja pada aksi bersa 
ma dari organisasi sedunia itu 
Gi Korea. 27 Negeri telah mem 

  

   

| neger lah menawarkan 
ntuan untuk kepentingan rak 

jat Korea jg sedang menderita 
itu. » 

. Keterangan2 itu oleh sekre- 
taris-djendera! tadi diberikan 
dalam suatu 'ichtisar tentang 
sumbangan2 jang telah diberi 

kan pelbagai negeri sampai tg 
15 Djanuari tahun ini. Sebagai 
pendjelasan Trygve Lie mene- 
rangkan: “Dunia tidak akan 
melupakan keberanian, pengor 
banan dan penderitaan jang 
clalami rakjat Korea. Demiki | 
an: djuga dunia tidak akan! 
melupakan ' peranan Amerika 
Seikat jang besar itu dalam 
pberdjuangan di Korea. Negeri 
ini telah berusaha sekeras-ke 
rasnja dan telah mengalami ke 
rugian2 jang terbesar daripa 
Ja neger2 lainnja dalam 'aksi 
jang historis ini.” 

“Marilah kita berharap” de 
m'kian Lie seterusnja, “bahwa 
pertempuran2 dan pengaliran 

“darah jg tidak ada manfaa:nja 
itu akan berachir oleh perunji- 
ngan2 gentjatan sendjata, dlm 

. mana: senantiasa - diusahakan 
untuk mengadakan gentjatan 
setjara pantas. Marilah kita- 
pun berharap bahwa tjontoh: 
aksi di Korea itu akan mentje 
gah terdjadinja peristiwa Ko- 
rea lain”, demikian Trygve Lie 

  

t pembajaran 
masing? 

.membuka 

asing Djepang pada achir ta- 
$-550.000.000 dan £ 75.000.000, 

kukuh, 
kk ok 

an lantjar”. 2. ,Tidak lama 
lagi” akan dimulai perunding 
an? jang konkrit tentang per- 
setudjyan ketatanegaraan, jg 
akan melaksanakan pakt kea- 
manan Amerika — Djepang. 3. 
Djepang sedang melakukan 
pembitjaraan2 dengan negara2 
jang tidak menandatangani per 
djandjian San Francisco, utk 

kembali hubungan 

dengan mereka. 4, Pembitjara 
an2 sematjam itu kini sedang 
dilakukan dengan negara? ne- 
tral dan Italia serta Vatikan, 
untuk mengadakan hubungan 
lagi, Dengan sebagian gari ne 
geri2 tadi telah tertjapai ka- 
ta-sepakat. 

5. Djepang telah menjata- 
'kan kesanggupannja kepada 
Tiongkok (Kuomintang) untuk 

mengadakan “hubungan nor- 

mal" lagi “menurut garis2 jg 
termuat dalam perdjandjian 
perdamaian”. (Batja berita di- 
samping ini — Red. S.M.). 

6. Djepang akan berusaha se 

baik2nja untuk mendapat kur 
si dalam PBB akan tetapi sebe 
lumnjapun Djepang 'akan te- 
tap bekerdja bersama dengan 
rela hati dalam segala tindak 

an PBB untuk kepentingan per 

damaian. 7. Konvensi perikan- 
an antara Amerika — Kanada 
— Djepang telah “menimbul- 
kan kesan2 baik." 8. Sesudah 
perdjandjian perdamaian ber- 
laku, Djepang “perlu mengada 
kan 'perdjandjian perdagangan 
dan pelajaran dengan semua 
negeri selekas2nja, untuk me- 
nempatkan hubungan ekonomi 

internasional Djepang atas Aa- 
sar jang kukuh - dan bersifat 
persahabatan”. ' Tak lama lagi 
akan diadgkan perdjandjian 
jang dimaksud tadi dengan 
Amerika. 

Perkapalan D'je- 

shida mengatakan: 
..d. Pada permulsan thn 1952 
Djepang mempunjai 225 buah 
kapal-laut. seluruhnja berdjum 

akan ambil tindakan2 istimewa 

untuk mendapatkan uang jg 
dibutuhkan guna membuat dan 

menjempurnakan kapal2 laut- 

Obral 
#Hadiah . 

2 a50 

Utk Membunuh Opsir2 
Inggris di Mesir 
ALAM SEBUAH surat jg 
dimuat dalam harian Me- 

sir ,Al Goumsour” jakni su 
rat-kabar jang menjediakan ha 
diah sebesar 1000 pond Mesir 
bagi siapa jang dapat membu, 
nuhk djenderal George Ernkiac, 
seorang saudagar dari propinsi 
ditimuraut delta sungai Nil 
mengumumkan bahwa ia menje 
diakan 100 poni Mesir bagi jg. 
dapat membunuh Erskine. Di- 
gamping itu ia menawarkan 
pula hadiah jang sama untuk 
pembunuhan atas djenderal Sir 
Brian Robertson panglima ler- 
tinggi angkatan? perang Ingge 
ris di Timur Tengah dan briga- 
dir '“djendral 'Exham  sa- 
lah seorang komardan di dae- 
rah terusan Suez. 

nja. 

Harian tersebut selandjutnja 
mengumumkan, bahwa telah 

diterima pula sebuah surat. di- 
duga dari Moh. Abdul Rahim 

Ambar, dalam mana dinjatakan 
kesediaannja untuk memberi-     

  

AIA Sisik 

staf Perantjis Inggris dan A- 
merika Serikat djuga telah me 
lakukan perundingan2- menge- 
nadi keadaan jg kritik di Indo 
Tjina, f R 

Suatu serangan RRT jang 
baru sebagai di Korea, baik de 
ngan setjara penjerbuan te- 
rang2an baik dengin “gerakan 
dibawah tanah besar kemungki 
nan dapat menimbulkan perang 
dunia, ketiga, jang olep seluruh | 

  

| dana, 

at Adanja 

kan 1/4 bag'an dari uang si- 
dangnja diparlemen guna suatu 

jang digunakan untuk 
pembajaran hadiah2 kepada 
prang2 Mesir jang membunuh 

opSir2 Inggeris jang berpang- 
kat tinggi. (AFP) 
  

Untuk tahun 1952 ini di USA 
dinjatakan, 
terpesat 
ngan 
Maka 
Copter ig palihe berdjasa tahun 

- iNj telah terpilih Igor Sikorsky 
- (tampak sedang diberi selamat 

| oleh presden Truman). 
| hargaan kedua djatuh pada Ro- 
K7 “Ibert 
“Man USA, karena hasil2 ig telah 

Gitjapainja dlm tindakan2 mi. 

bahwa kemadiuan 
terdapat dalam lava. 

pembuatan helicopter. 
sebagai pengusaha heli- 

Peng. 

Lovett, menteri pertaha. 

liter. 

bangsa2 merdeka dengan sega 
la matjam alat telah diichtiar- 
kan untuk menghindarkannja, 
Keputusan dari PBB untuk mc 
larang sesuatu agresi berlaku 
ba'k untuk Korea maupun utk 
Indo Tjina. Dalam pada itu ha 
rus pula diperhitungkan perlu 
mengerahkan alat2 guna  me- 
numpas Suatu ,,bandjir merah” 
jang akan menghantjurkan se- 

luruh Asia Tenggara. Sesudah 

  

  
aku tinggal diatas 

kapal”, demikianlah pedoman jg telah diturut oleh kap- 
»Sampai selamat atau tenggelam 

ten Carisen, komandan kapal Flying Enterprise”, 
waktu kapalnja mengala mi ketjelakaan di samudera At- 
lantik baru2 ini. Atas djasa dan keberaniamnja itu 

kapten Carlsen telah disambut di New York sebagai se- 

orang pahlawan dan pula ia mendapat medaille-kehor- 

matan. Gambar: waktu kapten Carisen dgn naik mo- 
bil terbuka masuk New York, disambut oleh seluruh 

0. kota. :     
  

| Sekitar Perhubungan 'Djepang— 3 
Koumintang : 

ENURUT KALANGAN jang lajak dipertjaja di Tokyo 

k
r
 2

 
2 

P pada hari Selasa, keputusan pemerintah Djepang untuk   pang madju. | 
Tentang hal perkapalan Yo- | 

  

  
! 

  
' tjaja, pemerintah Djepang te- 

lah 1» gross ton. 2. Djepang 

Antjaman RRT 

mengadakan perdjandjian politik dengan pemerintah Kuomin- 
ttang akan memperbesar kemungkinan bagi perdagangan ane 
tara Djepang dan RRT, Dalam menerangkan argumen 1 jang 
ttampaknja bertentangan ini, kslangan tadi mengatakan bas“ 
hwa menurut keterangan? jan£ mereka (lapat, z pemerintah 
Inggris telah menerima baik uSul Amerika supaja  Djepang 
mengakui pemerintah Kuomintang, asal sadja Djepang me- 
madjukan perdagangannja denZan RRT, “I 

Pn 

Seterusnja kalangan tadi me 

ngatakan, bahwa sedjak bulan 
September eksport Djepang ke 

Tak Setengah... |   
Hongkong sangat meningkat. 

Menurut perkiraan pihak Dje- 

pang, kira2 60r, dari eksport 

( Djepang ke Hongkong tadi 

| bertudjuan RRT. | sedangkan 

sebagian besar dari sisanja di- 

angkut ke Indonesia dan  Mu- 

ang Thai. 

Dim pada itu menurut kala- 

ngan politik di Tokyo jang pa- 

tut dipertjaja pada hari Seiasa 

pemerintah Djepang telan me- 

lepaskan maksudnja untuk me- 

agadakan perdjandjian persa- 

habatan jang ,,setengah2” dgn 

Tiongkok Kuomintang dan kini 

gudah siap untuk merunding- 

kan suatu perdjandjian psida- 
maian resmi dengan Chiang 
Kai Shek. Diterangkan banwa 
perobahan politik tadi diakibat 
kan oleh laporan jang dibawa 
dari Taipeh oleh kepala djawa- 
tan perwakilan Djepang diluar 
negeri, Shichishiro Kimura. 

Menolak perdjandjian | 

»setengah2” 
Didapat keterangan ser?rus- 

nja, bahwa Kimura ketika hari 
senin telah menemui Perdana 

KIBAT bandjir didaerah 
Pati, banjak tambak2 di. 

| Moro Demak djadi djebdl tang” 
loui?nja, air menggenang kt. 

ir sampai kedjalan? raja. Ten 
tu sadja beserta hanjutnja air, 
ikan? jang dipelihara disita 
ga ikut mendapatkan kebeh 
sannja”, berrenang? sesuka ha 
tinja, djuga ke tengah 

   

  

Kalau ada Ma mpak 
(kan2 tersebut lekas2 berre- 
aang2 ketepi. Konon kabarnjar 
ada sebuah oper i jang 
dari Sajung 
Semarang, ternjata ' ,,menjam-' 
baz” seekor bandeng, menjang-.   

EDJUMLAH Iebih “dari Ss 

hari Senen diadakan di 
berhubung dengan pemitupan 
konsulat2 Inggris dinegeri '1 

Pekan 

raja antara al daa oa 

ye
 

kut di bumpernja...... £ 

Demonstrasi “ 
Anti-Inggris 

Diadakan Oieh Bengi- F 

kut2 Mossadegh mt 

20.000 orang Iran bertreak2- : 
| Enjalah orang Inggris” dlm. 

| suatu demonstrasi. jang pada: 

Menteri Yoshida dan mengata- 
kan kepadanja, bahwa peimerin 
tahan Kuomintang akan meno- 
ak diadakannja perdjandjian 

persahabatan ,,setengah2” dan 
djuga akan menolak pengakuan 
jang terbatas”. terhadap pe- 
merintah Kuomintang. Menu. 
rut kalangan jang patut diper 

demikian berita pers jang T 
terima di London Kana NA 
berkumpul disuatu lapangan 
di Teheran dar Ymenjambut d2, 
hangat pedato2 jang j: 

peruata kan oleh pengikutg 
menteri Moneado , dang telah. 
mengeluarkan ah 4 untuk 

menutup konsulat2 Inggris pa 

Ia. hari Senen. ,,/Hidup Mos Ih 

deg, pahlawan Iran”, demikian 
teriakan orang banjak itu sai   lah mengurungkan maksudnja 6 

untuk mengirimkan suatu ,,pe- 
11 - | bil melambai?kan Se rutusan goodwill” ke- Taiwan ' F SEPARE 3 

dan akan menggantinja dengan ea sembajan? mang i 
NS K5 Le Sak 

suatu delegasi "jang dikepalai 
pleh seorang pembesar, dengan | 
pangkat menteri kabinet dgn | diusahakan oleh Abdul Ghas. 
kekuasaan penuh. (UP. | sem Kashani, salah seorang 

| pengikut Mossadeg jang terke- 
(muka. Kashani remproklamir- 
| kan hari libur pada hari Selasa 
| diseluruh negeri pada hari ma- 

nja Menerangkan, bahwa ren- (na diharapkan lebih dari. 
tjana2 ,,merah” Moskow dan 100.000 orang di Teheran akan , 
Peking harus mengetahui ba- memberikan suaranja dalam 
gaimana reaksi dunia jang mer pemilihan2 nasional di Iran. 
deka terhadap suatu penjera- Dalam pemilihan? ini jang te- 
ngan di Indo Tjina. Tadjuk lah dimulai pada tanggal 5 
rentjana itu menutup kara- Djanuari dibagian Utara Iran 
ngannja dengan mengatakan hingga kini telah dipilih enam 
bahwa ,,perkembangan seterus- wakil dari sedjumlah 186 
nja dari kedjahaton2 di Indo orang. Semua wakil jang dipi- . 
Tjina harus mendapat perha- lih itu adalah pengikut? Mos.” 
tian jang sepenuhnja”, (UP), ..Lsadeg, TA aa 

Demonstrasi tersebut Ketan 9 
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