
   
    

    

    
    

    
    

    

   

Semarang. 
10.-— didalam kota. 

        

    

si 80 
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   | Menurut Eden, Inggris ter- 

“paksa bertindak untuk melin- 
'i keamanan daerah Teru- 
Suez, pangkalan Inggris 

1 pasukan2nja, karena “ke- 
tan2 terror seringkali men- 

dapat ban'uan dari po'isi pem 
. “bantu Mesir.” Akan tetapi, ka- 
. ta Eden, keadaan ini “tidak 

. mengurangi kemampuan dan 
keteguhan hati pemerintah Ing 
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lendjalankan' Usaha2 t 

1956 antara kedua negara tadi. Da- 
.menjatakan, bahwa pemerintah Ing. 

Isetudjuay mengenai 
Dikemukakannja bahwa 

Me A tetapi disamping 

| 

do Timur Tengah 

dan Turki 
berita 
London pada hari Selasa. Nota? , 

j sen per mu kolom, TN 
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nggri h en hari Se- dim Madjlis"Rendah, bahwa mengadakan perundingan lagi k . Soal penindjauan kembali     

pertaha-” 
pertaha- 

itu dju- 

  

Benih 
Perang 
Protes Russia Mengenai   

ma
an

 
1 

unding (kamah-tamahPNI 

Tgl. 25 Djanuari jl. dirumah Mr. Sartono telah dia 
pin2 PNI, para menteri PNI dan Sultan Hamengku 

tan Hamengku Buwono, 
sukarto dan Manai Sophiaan, 

Mr. Wilopo, Suwirjo, Sul Mr, Is 

   
dakar Imah tamah antara pemim- 
Buwono Tampak dari kiri kekanan: 

kag, Mr. Sartono, Sidik Djojo- 

  
Pembentukan Komando 

Timar Tengah 

$ OVJET RUSIA telah me- 
ngadjukan perotes baru 

terhadap pembentukan Koman- 
kepada Ing- 

gris, Perantjis, Amerika Serikat 
demikian menurut 

jang diterima di   'Fass 

“Offensi ef Terhadap RRT 
Pasukan2 Djendrai Li, Mi Hendak Melakukan- 

nja Dalam Bulan April Nanti 
Pasukan2 Nasionalis Kab arnja Dipimpin Oleh Opsir2 Amerika. 

ai gris, untuk melindungi hak2 
menurut perdjandjian th. 
, sebelum tertjapai suatu 
tudjuan baru untuk meng 
an perdjandjian tadi”. 

|. Bukan perantaraan 
— melainkan djasa2 

baik. 
— 

terian luar negeri Ame- 
Serikat, Michatl MceDer- 
menjatakan pada hari Se 
bahwa Arzerika “Serikat 

araan dan tidak pula ber- 

Inggris-Mesir. Dalam 
. MeDermott menam-      

  

    

  

a laksanakan sampai 
batas jang mungkin didjalan- 

(kan pada waktu sekarang ini, 
| demikian MeDermott. Dalam 

pada itu perlu saja tegaskan, 
. demikian djurubitjara itu, bhw 
| kita tidak mendjalankan usa- 
-ha2 perantaraan dalam arti ka 
ta jang bagaimanapun diuga. 

. Kita melaksanakan djasa2 baik 
“Kita itu dengan mendesak ke- 

—. dua belah pihak supaja mem- 

| pergunakan sikap jang mode- 
rat. MeDermott. 
"Komentar ,,4l Misri” 

: Nia thd. usaha Maher 

Tatiah : Pasha. 

“Seterusnja Harian Wafd ,,Al 
Misri” hari Selasa tulis, bahwa 
Perdana Menteri baru Mesir, 
Ali Maher Pasha, rupa2nja sa- 

       
     

      
  

  

  

     

   

an uraha2 pe | 

pendapat Sovjez Uni pem 
kan komando demikian itu ber- 

mur Dekat dalam persiapan ui 
tuk perang dunja baru”, : 

Selandjutnja nota. tersebut 
menjatakan, bahwa Komando 
Timu, Tengah itu “bertudjuan 
untuk mengepung Sovjet- Uni 
dan negara2 demokrasi rakjat 
lainnja.” Ditegaskannja, bahwa 
tanggung djawab atas setiap 
keadaan jang mungkin timbul 
sebagai akibat daripada rentja 
na agressif itu harus dipikul 
seluruhnja oleh Amer'ka Seri- 
kat dan negara2 lainnjs jang 
memulai dengan rentjana itu, 

(Reuter), 

INDONESIA MENOLAK 
Dalam sidargnja pada hari 

Selasa,. Panitia. Politik Sidare 
Umum PBB telah menrima baik 
resolusi Tiongkok Nasionalis jg 
mempersalahkan Sovjet Uri me 
langgar perdjardjian persaha- 
batan Tiongkck-Soviet tahun 
1945, Keputusan ini diambil dg. 
perbandingan suara 24 lawar 9 
dan 25 blanko, Jang menolak se 
lain blok Sovjet (5 regara) ia- 
lah djuga India, INDONESIA, 
Israel dan Birma. 

D   —. ngat menghendaki supaja sele- 
1 2nja terbentuklah front per ' 

|. satuan jg meliputi semua par-' 
2 tai, - 

memberi nasehat2 kepada pe-, 
|. merintah, dim usahanja untuk ' 

mentjapai penjelesaian sengke- | 
ta Inggris—Mesit”. Perintjian 
rentjana tadi sangat dinanti2- | 
kan, tulis harian tadi. Sikap 
Partai Wafg terhadap rentjana 
tadi akan ditentukan sesudah 
Nahas Pasha mempeladjari se- 

gala perintjiannja, jg bertalian 
dgn 2 matjam tuntutan Mesir 
jg penting: jaitu: 

1. Penarikan kembali Inggris 
| (dari daerah Terusan Suez) dan 

| 9, Persatuan Lembah Nil. Se- 
— landjutnja ,,Al Misri” menga- 
 barkan, bahwa Maher Pasha te 

lah mengatgkan kepada sua'u 
| perutusan senator dan anggota 
| madjlis rendah dari P 
Wafd, bahwa kabine 
net Nahas” dan bahwa kabinet 

ng mera has Pash pada. Nahas Pasha mengenci 
soal2 penting. (Reuter). 
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| hendaki su 

jg akan menjokong dan '. 

   
akan minta nasehat kes | 3g 

SEHAT EKONOMI PRE- | 

perotes itu jang telah disampai- | 
(kan kepada wakil? empat nega- 
(ra tsb di Moskow pada hari Se- 
nin menjatakan, bahwa menurut da 

arti ,,memperlibat negara? 'Ti- 

8 

dak mempunjai pangkalan 

Peladja r2 
Hilang? 

3 ERITA TERLAMBAT dari 
Rantepao Makale (daerah 

Toradja) menjatakan, bahwa 
peladjar?2 Sekolah Menengah di 
Gaerah tersebut pada tangga! 19 
Djanuari jl. telah melenjapkan 
Giri, entah kemana tiada diketa' 
hui, Peladjar? tersebut antara- 
nja terdiri peladjar2 SMP Nege Ti, SGB, Sekolah Kepandaian 
Putri, - Sekolah Menengah Da- 
gang. Tentang djumlah mereka 
tidak didjelaskan dalam berita. 

Kepala polisi daerah Luwu 
(Palopo) komisaris Andi Kang- 
kong jang sedjak kemarin bera 
da di Makassar membenarkan 
kedjadian tersebut, akan tetapi 
hari Minggu belum mengetahui 
sebab2nja, karena sedang da-   

Zaken - Kabinet 
Itolah jg. Dikehendaki PSI Sebelum Adas- 

nja Pemilihan Umum—Kata Subadio 
Kita Tak Bisa Menggugat2 Tentara. 

L M SUATU pertjakapan dgn Pl-Aneta di Surabaja, 

Gabak Babi batak dari Dewan Partai PSI menerang 

kan pada hari Senen atas suatu pertanjaan, bahwa selama " 

Indoresia belum diadakan pemilihan umum, PSI lebih meng- 

atu zakenkabinet. Selama belum diadakan pemili 
han umum, partai belum bersedia utk duduk dlm suatu kabi- 

net koalisi. Mengenai masaiah Uni dan Irian, Suk : 

rangkan, bahwa PSI tidak menjetudjui perdjandjian ekonomi 
Subadio mene- 

dan moneter dlm persetudjuan KMB. 

PSI menganggap semua soal 
jang timbul sebagai-akibat per 

setudjuan KMB sebagai soal2 

sekunder. Menurut PSI, jang 

penting jalah soal bagaimana 
Indonesia dalarn wakvu sesing 
katnja dapat didjadikan kuat 
dalam lapangan ekonomi dan 
moneter. Mengenai soaj keama- 
nin dan pemberontakan batal- 
jon 426 di Djawa-Tengah Su- 
badio jane mendiadi anggota 
seksi pertahanan parlemen, me 
nerangkan sebagai pendapat- 
nja persoonlijk, bahwa soal kea 
manan itu tdak boeh dipan- 

dang lepas dari soal  pemba- 
ngunan. Dengan adanja pem- 

| bangunan, kemakmuran dapat 
“ dipertinggi dan keamanan akan 

“bertambah ba'k demikian Su- 

Soal pembrontakan 

426. 

Mengenai pemberontakan ba 
ta'jon 426, Subadio menerang- 

Ikan, bahwa tentera Indonesia |   — SIDEN TJEKOSLOWAKIA 
DITANGKAP”, 

Ludvik  Frejka penasehat 
Presiden Tjekoslowakia jang 

    

  

    

     

    

   

  

terpenting mengenai s0a!2 eko- 
. momi, telah dipetjat dari Par- 

tai Komunis dan ditangkap 
sebagai seorang jang hendak 
merobohkan pemerintahan. De 

. mikianlah didapat keterangan 
pada hari Saptu jl. Menurut 
keterangan kalangan jang ta- 
jak dipertjatja, Frejka ditang- 
kap ketiku pemerintah, melaku- 
kan pembersihan terhadap ana 
s8ir2 ,.kosmopolit” sesudah di- 

218 

    
Peran apan atas diri 

bagasi organisasi 

dengan bermatjam2 
Jang mendjadi kekuatan jang 
mengikat, jalah perdjuangan 
kemerdekaan dan pengabdian 
pada bangsa unuk mentjapai 
ni. Apakah fakto, jang mengi 
kat ini teeah hilang? Dalam 
mempe'adjari soal pemberonta 
Ikan ini pemerintah Yentu ha- 
rus mempeladjarj pertanjaan 

'hi. Tentara Indonesia harus 
diberi tudjuan jang baru dlm 

mang usaha angkatan perang   ansky, bekas sekreta-     
   

  

slowakia. 

dan alat2 kekuasaan lainnja 
jenderal Partai Komunis ' harus ditudjukan semata-mata 

untuk mengabdi kepentingan 

  

sopan   
pada mulanja terdiri dari 'pel- , 

perdjuangan 

ideologi. 

  

rakjat. Djika tidak demikian 
dan tiada suatu kekuatan bas 

ru jang mengikat, maka kea- 
daan akan mendjadi kurang. 

Pandangan umum 

merosot 

Seterusnja menurut “Anta- 
ra” Subadio djuga menjatakan, 
tdak bisa kita mengganggu- 

gugat tentara paling banjak 

kita bisa minta pertanggungan 

djawab pada Sewaka, tetapi 
mendjad'lah kewadjiban kita 
bersama untuk mentjarj suatu 
bentuk kerakjatan bagi semua 
aat2 negara. Pandangan u- 
mum kepada parlemen, pada 

pemerintah, pada tentera dsb 
kini banjak merosot, Ini dise- 
babkan karena sekarang tidak 
ada “excuus" lagi bagi pem'm- 
pin2 jang bodoh atau tidak tja 
kap, kepada TNI jang kurang 

umpomanja. Dahulu 

rakjat banjak memaafkan ka- 
rena excuus jang terbesar: pe 
mimpn dan tentera kita meng 
hadapi pendjadjah! — Adanja 
pemberontakan dan kedjadian 
melepaskan diri dari TNI harus 
mendjadi kritik bagi kita uutix 
kembali kepada sifat kerakja- 
tan, begitu Subadio. 

umumkan oleh pemerintah Bur ma pada malan 
r tetap dan berkeli: 

tadi. Kuasa usaha Amerika Serikat di Burma, 
wa pemerintah Amerika atas permintaan pemerintah Burma baru? ini telah 
pemerintah Kuomintang di Taiwan menarik kembali pasukan?2nja dari perbatasan Burma. 

    
    
Pa 

Henry B. Day, 

Pemerintah Kuomintang me- 
njatakan kesanggupannja utk 
bekerdja-bersama, tetapi menja 

tetap ada didaerah perbatasan 

kepada 'pemerintah Burma utk 
mengadjukan soal tadi kede- 
pan PBB. Sementara itu beri- 
ta2 jang belum lama berselang 

takan bahwa pasukan2 mereka 

Burma. Kata Day, terserahlah! 

ini sampaj di Rangoon dan be-| 
rasa 1 dari daerah perbatasan : 
T-ongkok mengatakan bahwa| 
balabantuan Kuomintang jang 
diperlengkopi dengan alat2 seni 

ASUKAN?2 TENTARA Burma hari Senen bertempur melawan kira2 6.000 orang ten- 
tara Tiongkok Kuominu ng, jg telah menjerbu ke wilajah Burma. Demikianlah di- 

» kemaren, Pasukan? Kuomintang tadi ti- 
Im gerombolan? ketjil, kata waklumat 

sebelum ir mengatakan baht 
minta. supaja 

Utara: 
Menolak 

4 Usul PBB Mengenai 
Pertukaran | Tawasan 

Perang 

: 
t 
Fa 

    

   

   

DErrcasi UTARA pada 
hari Selasa menolak usul 

jelesaian. soal pertukaran 

    djata buatan Amerika tiap2 

kan2 Kuomintang jang d'pim- 
pin oleh Djenderal Li Mi. : 

Offensief terhadap 

RRT. 
Dikabarkan bahwa pasukan? 

Li Mj tadi sedang mempersiap 
kan diri untuk melakukan of- 
jensif terhadap RRT dalam bu 
lan Apri jad. Belum lama ber 
selang ini dutabesa, baru Bur 
ma untuk RRT, Hla Aung, me 
ngatakan di Hongkong bahwa 
pasukan2 Kuomintang tadi di- 
pimpin oleh opsir2 Amerika.   Menteri luar negeri Amerika 

| Dean Acheson ketika tanggal 
| 28 Januari membantaj, pernja 
taan Hla Aung tadi dan dika- 
takannja bahwa Amerika Seri 
kat tidak memberi sesuatu ban 
tuan kepada pasukan? Kuomin 
tang di Burma. "Menurut apa 

jang diketahui sebaik2nja oleh 
pemerintah Amerika", kata 
Day, didaerah, perbatasan Bur 
ma tidak ada orang2 Amerika 

kong kaum Kuomintang. 
aa Ka (Antara—UP) 

Polisi Thai bantah beri- 

ta2 tentang djen. 
Li Mi. 

Dalam pada itu Kepala Kepu 
Isian Thi pada hari Senen te 
lah membantah laporan2 jang 
menjatakan, bahwa djenderal 
Li Mi dari Tiongkok Nasiona- 

melalui Thai, Dibantahnja dju 
ga berita jang “menjatakan, 
bahwa Li Mi telah mengumpul 
kan alat2 sendjata di Thai- 

land, Sementara itu harian 
“Chao Thai" mewartakan, bhw 
ngambil tindakan2, untuk men- 
tjegah djangan sampai ada Sen 
djata2 jang melalui Thai untuk   pasukan2 gerilja komunis. 

: (AFP). 

  

IRAN AKAN KURANGI HAR- 
GA MINJAKNJA DGN 59 
Pemerintah Iran telah meng- 

ambil putusan w'ix banjak me- 
ugurangi harga minjaknja, de- 
mikian didapat kabar dari ka- 
langan jg berkuasa di Teheran 

hari Selasa. Menurut kalangan 
tadi harga minjak Iran akan   dikurangi dgn 50”, bagi siapa 
sadja jg mau mernbelinja. 

hari bergerak dari Taiwan me- | ole 
lalui Muang Thai untuk meng |p: 
Sahungkan diri kepada. pasu- || 

   

  

jang membantu atau menjo- , 

lis telah pergi ke Burma dgn | 

. sgasi 1 Be siam 

itu 
taxyanan perang atas dasar su- 
karela, jaitu suatu soal jg hing 

ga kini ditentang oleh delegasi 
Utara. 

umumnja menjetudjui untuk 
mengutamakan pertukaran ta- 
wanon perang jang sakit dan 
luka2 segera setelah gentjatan 
sendjata berlaku. dan demiki- 
an pula menjetudjui usul PBB 
supaja pertukaran tawanan pe 
rang itu dilakukan di Panmun 
jom dan tempat2 lainnja didge 
rah demiliterisasi.   

Mengenai masalah pengawa- 
san perletakan sendjata, para 
OpSi, staf ketua pihak pada 
hari Selasa telah mulai mem- 

1 bitjarakan nasksh persetudju- 
| an jang sedang disusunnja. Me 
jnurut @jurubitjara delegasi 
PBB djenderal Nucko's para 
opSir Staf pada hari Selasa ber 
Sama2 mu'ai mempeladjari usul 
persetudjuan PBB mengenai pe 
ngawasan 'perletakan sendjata 
jang diadjukan kepada pihak 
Utara pada hari Minggu jang 

“lalu, : 

Para ops'r staf dan demiki- 
an pula panitya ketjil urusan 
tawanan perang akan melan- 
djutkan pembitjaraan2 mereka 
hari Rebo ini. 

  

  £   
Pembersihan Diteruskan Di 

Kn DARI 2 brigade pa- 
Sukon2 pol'si dan tentara 

Perantjis di Tunisia pada hari 
Selasa telah mengadakan pe- 

nangkapan2 didaerah Cape 
Bon, Daerah tersebut menurut 
penjelidikan pihak Perantjis 
ternjata merupakan sumber ke 
katjauan selama kaum nasiong      

Is Tunisia menggiatkan agita 
sinja. Pembesar2 militer pada 
hari Senen jl. mengundjungi 

desa2 d'sektor selatan dari dae 
rah tersebut dan menempatkan 

i 

pasukan2 dibeberapa tempat jg | 
strategis untuk mengha'ang- 

Didaerah Cape Bon bagian 
tengah pihak tentera telah me 
ngumumkan djam malam dari 
djam 7 Selasa sore kemaren 
sampai Ajam 6 pagi,ini. Mereka 
jang mengabaikan djam malam 

halangi orang2 jang hendak me) ini akan ditangkap, sedangkan 
larikan diri dari daerah tsb, 

    

  

L : 
Kan. Bata “ 

  

embaga Kebugaran 

Kunsten dh Wetens yan nu siksa 

  

   

    

Indonesia 
setkchap 

sasch Ganoc 
chappan 

bitjaraan dikalangan? 

.atas pertanjaan menerangkan 

“kah DI jang | 
gap pemberontak atau tidak, 

bolan, jang diduga 

Gap pemberontakan bataljon 

Rasjad terangkan, ' bahwa 
Soal keamanan itu selain harus 
dilihat dari sudut faktor poti- 
tis dan sosial-ekonomis, harus 
pula ditindjau dari sudut psy-   
merusak negara, dan: bahwa 

2 | pemerintah Sukiman sekarang 

Akan tetapi delegasi Utara. 

chologis. Kabinet Sukiman te- 
lah  menaroh soal! keamanan 

ngan pemerintah Cimuka parle 
men waktu akan memulai pe- 
kerdjaannja pemerintah telah 

tegas menjatakan, jaitu bahwa 
setiap tindakan kekerasan dan 
pengatjauan jang d'djalankan 

| oleh go'ongan dan gerombolan, 
dianggap pemberontakan dan 

  
atas itu akan dikerahkan a'at2 
kekuasaan negara untuk mem 
basminja. Sebagai d'ketahui, 
kata selandjutnja, keterangan 

tegas itulah jang mendjadi da 
sar untuk memberikan kesem- 
patan kepada kab'net Sukiman 
untuk bekerdja. Dan karena 
keterangan jang tegas itu pula 
rakiat merasa lega, terutama 

rakjat didesa-desa. 

Tindakan tegas. 
Atus “ pertanjaan " Rasjad 

akui, bahwa tindakan tegas pe 
merintah Sukiman - terhadap 
kriminaliteit ada kemadjuan. 
Aktivitet jang didjalankan oleh 
Polisi Negara dan Mobiele Bri 
gade tidak ketjil artinja, teta 
pi satu hal jang tetap mendja 
di pertanjaan umum, jaity ba 
'gaimana sikap dan pandangan 

terhadap D.I-.Rakjat tahu bah 
wa PM Sukiman sering berka 
ta, akan bertindak tegas ter 
hadap pengatian dan. pemberon 
tak, maka rakjatpun menanti 
ketegasan sikap mengenai soal 
DJ. itu. 

sTudjuan parallel 
— djalan lain”. 

Jang sangat membingungkan 
bagi rakjat umum pada saat 
ini, kata Rasjad selandju'nja, 
ialah pernjataan dari ,,semen- 
tara politisi” tertentu tentang 
sparallelnja tudjuan mereka de 
ngan D.I. walaupun beda tjara 
dan dijalan jg ditempuh”. Me- 
nurut hemat saja, kata Rasjad, 
pernjataan demikian tidak da- 
pat tidak pasti merugikan. 1. 
Pernjataan itu mungkin membe 
rikan kesan, bahwa  pemerin- 
tah jg dipimpin oleh P.M. Su- 
kiman dari Masjumi tidak da- 
pat bertindak tegas terhadap 

  

Satu delegasi jang terdiri 
dari 6 orang telah diki- 
rimkan oleh pemerintah 
ke India untuk menindjau 
dan mengikuti pemilihan 
umum jguberlangsung di- 
sana. 6 Orang ini di India 
dibagi atas 2 golongan jg 
masing2 menindjau ditem 
pat lain. Gambar: 3 orang 
anggauta delegasi tsb. ia- 
lah Soegondo Soemodire-   

    
djo, Nj. Poedjoboentoro 
dan Jamaludin sedang me 

suatu pemilihan.   ngikuti 

Sikap Pemerin 
| Thd, Darul Islam 

| Rakjat Menantikan Ketegasan!Menge- 
. nai Soal Ini—Keterangan Rasjad 
SaL KEAMANAN mendjadi atjara terpenting dalam pem- 

politik di Djakarta. Dalam hubu- 
ngannja dengan ini S. Rasjad anggauta parlemen dari PNI 

menanti pernjaiaan resmi dari pemerintah apa- 
telah mendirikan negara dalam negara itu diang- 

.san, apakah pemerintah akan ata-i 
kan? atau belum? Betul sering terdengar berita jang menja- 
takan terdjadi perlawanan antara alat? negara dengan gerom- 

TII, Di dsbn 
pernah ada pernjataan resmi d 

dalam bagian terutama dalam | 
programnja, dan dalam ketera. 

kepada ,,Antara?” bahwa me- 

dan ingin pula mendapat ketega- 
telah mengambil tinda- 

ja tetapi, kata Rasjad, belum 
ari pemerintah, misalnja terha- 
426 dan lain?. 

D.I. jg tudjuannja paral et dgn 
partainja sendiri (ideologis 
verband). Kesan itu mungkin 
salah. 2. Terapi pernjataan “&e- 
mikian sekurang-kurangnja vi- 
Sa merupakan sokongan mori! 
hagi D.I, ig karena illegaliteit. 
nja ditjela “oleh Masjumi sen- 
diri. 3. Bagi sementara golo- 
ngap lain terbuka kesempatan 
utk berbuat kedjahstan dgn. 
berkedok D.I 

Djalan satu2nja. 
Menurut pendapa. Rasjat, 

djalan satu2nja. utk mengatasi 
gangguan keamanan D.I. seba- 

mendirikan negara dim negara 
ialah 

bisa didjauikan pedoman ber- 

sebagai organisasi terlarang 
atau .idak? Bila perlu diambil 
tindakan bagaimana keras atau 
tidak? : 1 3 

Sebelum - soal 'ini 'terdjawab, 
demikian Rasjad pada achir- 
nja, keadaan akan tetap sulit. 

ADA URANIUMN DI 
MAROKKO ? 

Kolonel Pommerie direktur 
urusan produksi industri di Ma 
rokko, pada hari Senen jl. mem 
benarkan, bahwg seorang ahli 
Perantjis telah berhasil "mene- 
mukan “sedjumlah besar” yra- 
nium UVdalam phosfat jang di- 
hasilkan di Marokko. 
HARDJOJO ANGKOSO 
DIHUKUM. 

Dalam sidangnja pada hari Senen pagi pengadilan negeri 
di Djakarta telah mendijatuh- 
kan hukuman pendjara dua bu 
lan dan tiga minggu atas diri 
terdakwa orang Djepang jang 
memakai nama Hardjojo Ang- 
koso, dengan dikurangi waktu 
tahanan muka. Terdakwa telah 
dituduh , pertama: memasuki 
kamar tertutup jang dipakai 
oleh orang lain dengan tidak 
mendapat izin sebelum ke dua: 
memukul orang (menteri mr. 
Jusuf Wibisono) dalam kamar 
tesebut. Putusan hakim dittri 
ma oleh terdakwa. 

  

Daerah   Pasukan2 Kita 

ADA Tg.27/1-52 dari 
djadi pertempuran jang 

bo 
Pp 

mengalami pertempuran jang 

Sebelum mereka dapat ke- 
Sempatan mengaso tiba2 diken 
tongi oleh penduduk, hingga 
pasukan kita segera datang me 
njambut. Dengan lari terbirit2 
gerombo'an pemberontak kem- 
bali lagi ke utara djalan besar. 
Tetapi setiba mereka disini 
pun pasukan kita telah siap 
sedia memberi pukalan. Dan 
tergopoh-gopoh mereka lari Ia 

terhadap gerombolan pemberon 
tak ini, bantuan rakjat tampak     

Tunisi 
tembak mati. Pad, hari Selaga 
kemaren sebuah paberik tena- 
ga listrik dj Mateur, didaerah 
Tunisia Timur, telah diledak- 
kan Oleh kaum nas'onalis Tu- 
nisia. Kerugian jang diakibat- 
kan oleh ledakan ini kira2 ada 

berita dari Penerangan Div. 

Diponegoro hari ini. 

Seterusnja “Antara” kabar- 
kan bahwa hingga k'ni be.um 
(Lketahui reaksi kaum pembe- 
sontak terhadap seruan ter- 

achi, dari Panglima Divisi jg 
disebarkan dari udara tanggal 
26/1 jl. itu. Lebih djauh d'per 

oleh kaba.. 4.000 orang wanita 
beserta anak2nja dari beberapa 
desa sekitar Susukan (Bojo- 

lal) be'akangan ini dengan ke 

Penting Hari Ini: Background Perebutan Seuz — 
Buah Appel Dari Indonesia — Bagaimana  Tjara £ 
Mengobah Kapsel? — Offensief Terhadap RRT — 
Inggris Sanggup Berunding Lagi — Sikap Peme- 
rintah Dinantikan  Rakjat —— Zaken Kabinet Dike- 

251 hendaki Oleh PSI. Tg, 

merintah 

gai satu organisasi gelap jang 

ketegasan dari pemerim- 
tah jg memberi djawaban jang 

tindak: apakah D.I. dipandang: 

djam 09.00 sam 

berontak dengan pasukan kita didaerah Bojo) Tn ra djalan besar Solo-Bojolali hingga PD na Tt tan jang heibat antara seorang lawan seorang. 12 orang gugur. Adapun kerugian gerombolan baru dapat kita ketahui sadja, ada 17 orang 
sengit tadi, gerombol rontak melarikan diri ke sela.tan djalan tag 2 
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Sidang: | 
Kabinet 

Soal Ke MAMPU, 
| Mendjadi Pusat 

Pembitjaraan , 
Kemerenan & 

€ 

| 
i 

“ 

  
IDALAM SIDANG kabinet 
jg berlangsu:g kemaren” 

dari djam 19.00 sampai 23,55 

rikan laporannja sebagai Ketu: 
Delegasi Indoresia. dlm 
dingan?. Indonesia—Djepang di 
Tokyo baru? ini tentang perse- 
tudjuan sementara mengenai 
pembajaran pengganti-ker ugian 
perang. Dar sampai kdhagen 
malam kabinet masih belum 
Wwenggambil keputusannja . ter. 
hadap persetudjuan-sementara 
itu, Djuga telah dibitjarakat 
oleh kabinet didalam sidaagn ja 
kemarin malam itu soal ke- 
amaran setjara luas. & 

Bagaimana keputusan2 jang 
telah diambij mengenai soal 
keamanan ini djurubitjara ka- 
bnet tidak sedia memberikan 
keterangan. Da am pada itu da 
pat dikabarkan lagi, bahwa pa? 
gi ini Ir. Djuanda akan menge 
mukgkan pula persetudjuan- 
Sementara Indonesiae — Dje- 

lam suaty s'dang tertutup. 

Dan pada djam 1800 sore 
ini Menteri Djuanda akan me 

ngenaj pers€etudjuan-sementara 
jang telah tertjapai da'am pe- 
rundingan2 Indonesia-Djepang 
baru2 ini: 

SUSUNAN GOODWILL MIS- 
SION BE BIRMA. 

susunan goodwilj mission Indo 

Ketua: dr Leimena, wk. ke- 
tua: “Sri Sultan, sekretaris ' 
umum: nj. mr. Maria “U.fah 
Santoso, anggota2: A.B.M, Ju-. 
suf (Partaj Buruh), Hadjerati 
(Parindra)  Schmitz (Katholik 
anggota DPR) Ng Meliata 

Achmad (Masjumi-anggotg: DP 
R), Had'kusumo (PNl-anggota 
DPR), Abubakar Ariadiping- 
rat (PIR-anggota DPR), Raka 
(PRN-anggota DPR), Suska 
(Kementerian 
Moh. Muin BA. (sekretaris, 
Kementerian Luar Negeri), Soe 
narso (Kementerian Luar Ne: 
geri). 

Wartawan2 jang akan mengi 
kuti perdjalanan goodwill-mis: 
Sion tefSebut jalah: Rosihan” 

Hardjakusumah dan Henk Ron 
donuwu. "0.   

PertempuranSeru 
“Tanggal 27 jl. Berkobar- Di," Y 

Bojolali - 
Perkelahian Seorang Lawan Seorang Antara“ 

Dgn. Pembrontak. 

sengit antara geromboian n- 

mengakibatkan 

tewas, 

Tangkapan di Dja- 
wa Timur. 

Sementara itu dari Surabaja d.terima kabar, bahwa Secang « dari pihak jang berwadjib pa- 

reta api duduk d depan seorang ' jang  ditjurigainja, “Ketika orang itu di tangkap di Ba- ngil ia ternjata seorang “"ma- Jor” dari TII berasal dari bja « gi ke selatan. Jang sangat Men dan mendjadi peng : menggirangkan disini, ialah daa 2 sa dit Belgka-. 
bahwa didalam pengedjaran Ta bara dana ni Ka 

» Pali rumah di 

adakan penggeledahan. Ada Gi baik sekali. Dan dengan berte | sinjalir orang9 Wari Djawa Te- 
riak-teriak segenap rakjat kita | ngah. Kem it kita me laa. 

pun ikut memburu, demikian | kaba,. pura, bahwa Bln, . 

ni diadakan penggeledahan ser ta penangkapan “terhadap orang2 jang dianggap melang 
sar peraturan militer jang di keluarkan berhubung terdjadi- 
nja pemberontakan Bataljon 
426 di Djawa Tengah itu. Pe- 
raturan itu melarang ' kepada 
umum memberikan segala mas 
tjam bantuan kepada mereka 
jang sedang dikediar o'eh TNI 
dan alat negsra lainnja. Dila: 
rang pula mengeluarkan «kap 
atau penjataan simpati. terha:   mauan sendiri mengungsi dise- 

kitar Sa'at'ga karena takut :   2 djuta franc, 9 

  

tak, b 

gangguan dari pihak pemberon tindakan keras, 

dap mereka, Pelanggar dari 
aturan tersebut dlantjam dgn 

demikian ka 
ar dari Surabaja. " 

“ 

Menteri Djuanda telah nembes 

pera & 

pang ita kepada parlemen dida' 

ngadakan konperensj pers me-' 

Kabinet telah menetapkan 

nesia ke Birma sebagai berikut. " 

(Demokrat-anggota DPR). F ng 

Penerangan), 

  

pai 11,30 telah ter 5 A3 Her 

da Suatu hari menumpang ke- . 

Ketabang di Surabaja telah di “ 

    

  

      

     

    
    
    

  

    
      

   
   

    

   
   

      

   
     

    

    

  

    

     

     

   
    

           

       

   

         

   
    

       

           

          

      
   

       

           

     

    

     
   

   

   
   
     

    

  

   
   
       

     
        

                 

         

  

   
    

         

  

   

    

   

    

        

     

      

   

          

   

    

        

   Anwar. Mochtar Lubs Dajat. 
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erian Pekerdjaan Umum, Ki, 
untuk pengaksawaan rentjana Gjawa 

ti pembuatan geding? negeri, tangsi? 
pemerintah perbaikan pada pendja- 

ig g. 

rentjana dari dja- 
100 

Djalan2 baru 

Menurut rentjana pemerin- 
tah kotabesar “selandjutnja 

jaxan @sediakan kl. 3 djuta ru 
piah untuk pembuatan djalan2 
baru, satusetengah djuta utk pe memperlebar dja'an2 kl. satu 

Ha. | Gjuta untuk memindahkan ka 

   

Kiaratjondo 2 jakan dibuat se 
lokan2, saluran? en @jalan2 
baru sebagai persiapan guna. 
pembangunan perusahaan? ba- 
ru disana. Untuk ini disedia- 
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  akihauwa. 

Kabar Kota 
  

“1 
.- - . 

". oleh Garuda Indonesian 
2 singgah di Semarang, mulai 

“beratrja 125 ton, lebarnja 

ne 
| liner sersebut. 

"Akan tetapi djika umpama- 
nja satu dari pada 2 motor ini 
berhenti di tengah perdjala- 
nari, dgn satu motorpun  per- 
Gjalanan “dapa: ' Giteruskan, 
dgn membawa muatan maksi- 
mum.  Ketjepatan Ik. 150 Km 
sedjam, pada “tirggi 4500 M 
ia dapat mentjapai 425 Km se- 
djam, sedangkan sualu alat 
istimewa “menjebabkan para 
penumpang. berperasaan ba- 

| gaikan 'ia terbang pada tinggi 
2500 M sedja. Djarak 2400 Km 
dapat ditempuhnja dgn tidak 

. mengadakan pendara'an, Tang- 
ga jg letaknja di bagian hidung 

- pesawat, dapat dilipat dan di- 
masukkan kedalam. Mengenai 

o keadaan diw pesawat convair. 
ini, “dapat: dika'akan, “bahwa 
keadaan serba enak. 32 kursi 
berdjedjer & tampak berderet. 
Kalau perlu dapat ditambah 

.mendjadi 40. Bagian punggung 

para penumpangnja u.k-me 
kebawah Teluasaj de-. 

   
    Gapat diatur sedemikian 1upa, 

|. hingga pfnas hawa, deradjat 
kelembaban dapat teratur. ' 

Negara pertama di 
$ Asia Tenggara. 
Demikianlah maka kemaren 

. Gi landasan baru Kad'ibanteng 
““ diadakan pendaratan pertama 

. dari Convair-240 ini: sebagai 
“Aketahui di Kalibanteng te'ah 

| sedjak beberapa Ixma dikerdia 
.. kan pembuatan landasan baru, 

menahan 

       

    

  

    

   
     

   

    
      

         

      

   

      

   
     

    

    

    

   

    

   
   
    
   

        

   
    

   

    

   

      

    
    

      

   

  

    

  

urn! mesin2nja. 
k'ta terangkan, bhw 
dala negara pertx 
Tenggara da'am 
Convair 240 ini 

perdialanonn'a, 
/ bermaksnd akan 

ada pesawat? in! na 
ng jang mengandung 

st Baba 

buatan saluran2 

   

  

"SEMARANG 30 DJA 

in dipergunakan Cjuga pesawat2 Convair-249, bua'ua 
brik. - pabrik “Consolidated Vultee di Sau Diego, California 
(USA) : diwana djuga pesawai2 amphibi-Ca uli:a jg djuga ter- 
kenal di Indonesia, dibuat. Convair 219 2 

 sajapnja jg satu 28 M, pandjangnja 22,75 M, s 
“sajapuja Ik. 76 meter persegi. Dua buah motor Pra" & Whit- 

masing? 2460 P.K. kekuatannja memperlengkapi convair 

Iitelah menerima lapu 

3e- "bandjir Ig antara “la 
2 bahwa keadaan dida 

:Hi Tjitepus diikat bioskop Sili 
wangi, Rp. 300000 untuk pem 

Gikompleks 
Dje'engkong — Dialan Raja Ti 
mur kl. satu djuta utk pembua 
|tan djembatan2, satu djuta utk 
pembuatan temp3t2 nemberhen 

tian mobil2 Rp. 600.290 untuk 
'pembuatan setasiun bis dibe'a 
'kang GEBEO satu djuta untuk 
'pengluasan - kanto, balaikota 
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SUARA 
MERDEKA 

EPA Na ERA RAN SaN Up ane Merata 2 

ARI 1952 

Pes. Convair 240” 
.Kini Bisa Mendarat Dilapangan 

: Kalibanteng $: 
»I SAMPING PESAWAT? Dakota jg selama ini dipakai 

    

Airways dim dinas perdj an 
bulan Pebruari 1552 ini sandi 

73 pw 

ini & 
dari ujung saj 

  

a keseng 

ke udjuag 
ngkan juas 

    

  

PMI PUSAT BERI BANTUAN 
KURBAN BANbdik. 

Kemarin telah datarg di Semarang 
rombangan F.M.I. Djakarta terdiri 
dari MH orang medische personeei. 
Mereka berangkat dari D .akarta de 
ngan 2 oto ambulance jg baru sadja 
dikeluarkan dari importir di Djakar 
ta. Maksud kedatan mereka ke 
Semarang, ialah turut serta membe 
rikan bahan? jang dibawa dari Dja 
karta, jaitu sebanjak obat2-an sehar 
ga Ik. Rp 10.000,— dan bahan 
pakaian djuga seharga Lk. Rp 10.000. 
Rombongan “tsb: “hari ini akan terus 
berangkat kedaerah2 ban bandjir, 
jaitu sebagian - mendapat tugas" di 
Demak, Pati dan sebagiannia lagi 

|ke Magelang dan Jogja. Selandjutaja 
diterangkan, bahwa besok pagi akan 
berangkat djuga' Bu Budiono dan 
Bu Mifono kedaerah Pati, untuk turut 
serta membagikan bahan? tsb. kepa 
da korban bandjir didaerah tsb. 

  

   

ly Kor 
  

  

  

Sampai sekarang P.M.I. Semarang 
|telah menerima 3-oto ambulance, jg 
selandjutnja akan dibagi dalam be 
berapa 'daerah korban bandjr. Dalam 
rpada itu dkeraigkan oleh pihak Gu 
pernuran, bawa “mereka  ketnarin 

   

       

        
bandjir di 

.Pati'adalah sbb.: Korban sampai 
“pada 'tg. 26 Djan. jl. ada 3 orang, 
|rumah2 jang rusak akibat “bandjir 
ada 1872, dan jg rohoh ada 191, ca 
naman padi ada 10.032 ha. polowi 

'dio 2620 ha., bibit padi jang rusak 
ada 974 ha., tebu pabrik ada 490 ha. 

dan baniaknja orang jang mengungsi 
ada 3.830. 
Adapun “banjaknja orana ja men 

derita 'tertjatat sementara 92.357 dji 
wa, sedangkan tambak ig tergenang 
air ada 1.236 ha, . Keadaan di 
daerah? bandjir, dilapurkan agaknja 
"sudah "mulai" surut. 

- 

Air 

KOPERASI RF, 

Atas inisiatip Sdr. T. Hadi- 

sutiknio,' wk. Ketua RT Gg. Su 
buh/Djekso, besok padi hari 
Saptu tg. 2-2-52 djam 7 malam 
akan diadakan rapst dirumah 
nja untuk membentuk kopera- 

Si'RT. Kepada anggota RT da 

lam lingkungan tsb jang mem 
pun'ai minat hal itu hendak- 
nja suka memperlukan datang. 

HUKUMAN LEBIH BERAT, 

4 orang, masing2 bernama K.K.K. 

Bandiarsari, Il Trengguli I, B. 
Brumbungan dan nj. K.S.N. Sendjojo 
II telah didjatuhi hukuman pendjara 
masing2 5 dan 3 bulan, karena diper 
salahkan menjewakan 
menerima tamu malam. Hukuman jg 
kini didjatuhkan oleh hakim ada le- 
bih berat daripada hukuman jang 
sudah2 didiatuhkan kepada terdak- 
wa2 jang pernah melakukan perbua- 

  
| 'tan sematjam itu, 

tempat untuk | 

tahun 1951 telah” 
drikan Tumah2 tam 

| pegawai negeri 
jaknji 17 buah ru 

J Tag 
Untuk taltun 1952 

dirikan 200 buah. un 
Sisediakan 600.000 ri 
landjutnja “oleh djan 
dung2 akan @dirikan | 
gedung2 sekol ni 
untuk sekolah ekonom 
ugah di djalan Wastoek 

dirikan kantor2 untuk 
tan bea dan tju 
Lengkong Besar, : 
mong Pradia kabu 
dung sedangkan ka 
si keuangan di dj 
mur diperluas. ana 
tehun 1952 meliputi diantara 
nja modernisasi kediaman 'gu- 
bernur didjalan Diponegoro, 
pembangunan - kantor. bagian 

    
         

  

nan Djawa-Barat dan sebuah 
kantor inspeksi. pertanian di 
Djawa Barat, 3 ANA 

Tangsi2 polisi 
Dalam tahun jang lalu oleh 

djawatan . .gedung2 telah ba- 
njak dikerdjakan . untuk .mem- 
perbaiki tangsi2 polisi di |Ban- 
Sung. Diantarania telah diper- 
baiki gedung “seksi I/ asrama 
Mobrig di Tegallega,: asrama 
polisi didjalan: Bronbeek “dan 
sebuah asrama ' polisi-lalurlin- 
tas didjalan Tjitjendo. .Rentja- 
na untuk tahun 1952 meliputi 
pembuatan tangsi polisi untuk 
Mobrig di Sukadjadi (kl. tu- 
djuh djuta rp.).. perbaikan 
kantor besar polisi karesidenan 
Priangan dan: gedung? “dari 
pelbagai seksi polisi di Ban- 
dung. S3 

. Pendjara2. 

gedung2 telah menjelesa'kan 
baikan bengkel2 dan ruangan . 
kreasi pendijatra Bantieul, Sedangkan 

urtuk para pegawai dari pendiara 
Sukamiskin jang selandjutnja dju. 
ra mengalami perbaikan pada in 
stalasj Hstriknja Dim th. 52 akan adi 
adakan perbaikan nada pendjara Suka 
misk'n, dianfaranja pada bagian ru. 
angan “dbawah-tanah. jang telah 
Tusak ketika. diaman revolusi. Se 
lenifutnja ala “dikandung maksud 
untuk mem Ndahkan- pendjara: Bar- 

  
tisuj ketempat lain sehingga tem. I 
pat  perdjara tadi dapat - d'pergu- 
Nnakan membuat suatu tempat 
p:mberhentian mosbi'2 jang modern. 

KI tudjuh diuta rupiah akan di 
sediakan bagi pemodern'sasian kan- 
tar besar inspeksi 
kat hotel Savoy Hemam. Gedung 
lang tua ini akan d perbaiki sede: 
mM Kian .rupa.. hingea darat memes 

| siarat2 ilmu bengund-an - mo. 

Kentor tilpon. 
antor besar tilpon otomatis 

terletak “didjalan “Leni 
n selesai dalam 'per-' 

eng n tahun ini. Menurut 
rentjaha semula untuk ini dise- 
Siakan Rp. 25001090 akan teta- 
pi dalam prakteknja ternjata 
dibutuhkan dua kali lebih ba- 

   

“kantor tiipon di “Hargamanah. 

tengah djuta rupiah, akan sele- 
sai dalam setengah tahun ini. 

Renijana dalam tahun : 1952: 
dari djiawatan gedung2imelinu- 
ti perbaikan pada setasiun GTA: 
li Andir, pembuatan ' kantor: 
dan gudans untuk bagian: Phar: 
marie (dua dju'a rupiah). -di 
djalan Pasteur dan menjelasa'- 
kan pelbagai obiek, iang telah 
dimulai dalam tahun 1951.“ 

    
  

  

| Planologi dari inspeksi kehuta- 

Se'ama tahun jang lai djawatan 
7per. 

re 

sedjum'ah" rumah telah . didirikan 

Keuangan, dide, | 

njak. Hal ini disebabkan teruta |” 
ma karens meningkatnja har-s 
ta2 dan upah pekerdja- Djuga: 

untuk mang telah disediakan se 
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Tetapi hal ini belum dapat «. 
lakukan untuk “seluruh mata 
'peladjaran, karena kebanjakan 

ara dosen bangsa Bean-: 
da itu be'um"'pandai betul ba- |. 
hasa Indonesia, Dosen2 ini de- 
ngan demik'an Harus 'memberi-: 
kan kuliah2nja dalam bahasa- 
nja sendiri. Akibatnja' ia'ah 
bahwa untuk sementara ini ba- 
hasa Belanda-jtu “tidak akan 
lenjap dari -“fakultet ketabiban.| 
Untuk para mahasiswa, jang j 
tidak tjukup “pandai - bahasa 
Belanda dan Inggris guna me- 
ngikuti kuliah2 dalam bahasa2 - 
itu atau mempeladjari buku2 
bahasa Be'and, dan Inggris te. 
lah diadakan kursus2 aplikasi 
jang harus diikuti oleh maha- 
'siswa2 itu. 

Perhatian thd bahasa 
Belanda besar. 

. Perhatian dari fitak maha- 
S Swa untuk mengikuti bahasa 
Belanda itu “besar, sebaliknja 
untuk “bahasa Indonesia sedi- 
kit. Dalam tigatgfipat tahun 
ini sungguh tidak mungkin 
untuk menghapuskan bahasa 
Pe'anda dari perguruan tinggi 
karena. dium'ah mahaguru2 
bangsa Belanda “besar. 

dari para 

hohasn it Saha 
ta di Bandung. 

  

        

     

  

    
   

   

  

   

    

     

         

   

    

   

    

   
Sin-Tjhia 

tara Dan 

Ss tahun baru Wioi 
kan keramaian ini di 

       Apa sadja bisa beli disini Pa 
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dosen 

sekarang ini maka: 
jada'ah lebih baik dan lebih ket 
| menguntungkan keuangan kaxl Gjamu 
(rena tenaga2 bangsa Belanda 
jitu Jebih murah” daripada te- 
inaga2 hangsa asing la 

'Dinga dalam waktu St 
hiku2 peladjaran iang ditulis |? 
Salam hahasa Be'anda hendak j 

Citerdiemahkan kedalam 
hahasa Indonesia. Menurut dr. 
Sisaf mahasiswa2 Indonesia 
sekarang tni kiranc tiikun 
andai bahasa Invoris untuk 

FP mengiknh kiiah9 alam 
ga'mana ternja 

  

ulit? Untuk 

   

Dalam 

Jainnia. 
Singkat 

“.Djurubitjara delegasi India 
dalam PBB membenarkan . ke- 
pada wartawan AFP bahwa 
delegasi India telah diberi 
siruksi oleh pemerintahnja utk | 
Tuak rentjana Odang 
Jatob Devers untuk demiliteri- 1 
'sasi Kashmir, dalam bentuk se- | tapi diharapkan gedung terse- 
bagaimana diumumkan pada | but sudah selesai dalam tahun 

in- 

“Malaya. 

“ 

3 

M 
| Lennox, 

Tentang   
“ tiap2 

   

    
! 

tanggal 21 Djanuari jang lalu. ”52 ini. 

ENTERI 
urusan dd 

rah dunia,” 

dapat. 100.000 

Tetapi 
tahun 

gedung buat 

sa Inggris 
liteUntuk Dipergunakan, Dim In Kuliah2—Kata Prof. Sjaaf) 

n beri:a?2 fentang digantinja bahasa Be- 
ki 2 Inggris di: edang d 

sp) | tentu “diberikan kuliah sebanjak-banjaknja 
|dlns bahasa Inforosia, maka PI-Anetn telah rengadakan 

(ae jakapaa Neeran ng hal ii dgn ketua fakuiiet kedok pran di 
s prof. Ar. Sjaaf. Prof. &r. 

| setadju dgn diberi 

perguruan: tinggi, sedang di- 

Gr. Sjaaf menera:gka 
kannja kuliah? dalam bahasa 

“Dollar : 
Hasil: Pengusaha2 

claggris Di Malaya 
ss Setahannja. .:: 

   

    

menga 

ngusaha2 perkebunan can tam- 
hang2 di Malaya .,menghasil- 
-kan barang2 untuk menjela- 
matkan daerah ster'ing diselu- 

Menurut Lennox, 
tiap2 tahun mereka menghasil- 
kan hampir 490 djuta dollar, 
dalam keadaan lingkungan j5. 
serba berbahaja dan sulit. 

Cjumlah 
bersendjata Inggris di Malaya, 
dikatakannja bahwa disana ter- 

anggota pasu- 
kan, terhitung pula kepolisian 
'bersendjata. Djumlah pasukan 
demikian banjaknja 
|pakan suatu beban berat “hasi 

djuga Inggris 
A — mengeluarkan 

,£ 50.060.000 “untuk membiajai 
asukan2 tadi, “Demikianlah 

Keberans tuh Somna dalam per- 
an. Perhimpunan Sanda- 

mas-intan Inggris di Bir- 

Rp. 300.090.— UTK GEDUNG 
S.M, PERCHEWANAN ATAS 

Oleh Djawatan Gedung? di 
Malang “telah siap direntjana- 
kan untuk mendirikan sebuah 

Sekoah. Mene- 
ngah. Perchewanan ' Atas dgn 
beaja Rp. 3 djuta. Pembikinan 
gedung “tersebut kabarnja me- 
neruskan rentjana tahun 51 jl, 
jang baru bisa dikerdjakan da 
lam tahun '52 ini. Gedung tsb 
akan diperlengkapi dengan ru- 
mah2 para gurunjg laboratori 
'um, kandang? "sapi, kuda, ba 
bi dil tempat/lapangan untuk 
praktek dan laboratorium. Bila 

| pembikinan gedung itu dimu- 
| lai belum dapat ditentukan te 

, bahwa 

gara Inggris 

engaiakan ' ketika 
malam Minggu di Birmingham 

hwa pasukan? Inggris pe 

keian. 1001 matjam makanan 
kuwih2, krandjang, dll. Begitu 
pula dupa? banjak didjual, Do- 
'lanan kanak2 meluap. Bunga 
Seperti sawah sadja Pendeknja 
ramai sekali Hingga orang ti- 
dak mudah djalan, Tetapi ru- 
panja djustru disini ini jang di 
harapkan pemuda2 pemudi? 
djuga orang tua. Sama? "non- 
ton orang” dan djawil mendja 
Wil, Sudah tentu ini termasuk 
"orang nakal.” 

Amehnja bukan sadja orang2 
Tionghoa jg bergembira, berbe 
landja dan bersama ikut? ra- 
mai, Beli makanan bunga, apa 
sadia disini. 

Paling istimewa Iagi tentang 
dongengan dibawa in. 

Bandeng ... mertuwe.” 
Disana, Glodog, dekat djem- 

batan Pantjorang berderet-geret 
orang mendjual ikan bandeng. 
Bandeng jang besar sekali, pa- 
|ling ketjil Sebesar lengan, teta- 
pirada jg beratnja puluhan kilo. 
Dan pada waktu ramai-ramainja 
ini-£ kilo banceng bisa berhar- 
ga Rp:25.-—sedikitnja Rp 17.--. 
Ada orang. “beli:400: kilo -ban- 
deng, ada lima. "kilo dan sete- 
rusnja menurut minat.kantong- 
nja. Beli bandeng rupanja suatu 
keharusan. -Dan- kemewahan. 
Lebih besar, lebih mewah dan 
dihormat. Makanja bagi orang 
jg mempunjai tambak bandeng, 
mereka itu istimewa memeliha- 
ya banderg -je-spesial: «didjua: 
diwaktu tahun baru Tionghos 
itu. 
Menurut pendengaran kita 

riwajat: bandeng » sebagai hida- 
ngansitu begini $5.3 

Ah     

  

An, “Alan 

pasukan 

Pengikat tjinta. 
Seorang menantu, atau 1ja- 

:0n menantu, pada Waktu hari 
Itu harus mempersembahkan 

bandeng kepada mertuwa, 
orang Djakarta bilang mertu- 

we, sebab b:tjara Betawi Segala 
pa” mendjadi 8” “misanja 
gue, kite dil. Berbitjara rei- 

tang bandeng mertuwe”, begi- 
tulah menantu itu setahun se- 
Kali harus misungsung ban- 
deng kepada mertuanja lebih 
besar lebih baik. Malah djika 
setiang pemuda mengitTimkan 
bandeng kepada orang sang 
'mempunjai. anak perempyan, 

itu “artinja menentukan psmi- 
nangannja, sematjam ,pangi- 

|'ket” bagi Djawa “Tengah. Djadi 
“pertunangannja diikat dengan 
'bandeng tadi. Apabi'a bandeng- 
(nja lebh besar grtinig "pemu- 
| da tadi kaja dan tjinta 'Sexali 
“pada tjalon isterin'a. Dan ke- 
|biasaan begni tidak hangja 
| berlaku dikalangan ' Tionghoa 
“sadja, tetapi dikalangan pen- 
duduk asli Djakarta jang beri- 

“Ni ini djuga “biasa. Dan paua 
waktu in', hari minggu jang 
jalu, banjaklah bandeng men- 
diadi korban untuk melamar. 
atau untuk mendjadi tali per- 

  
iri meru-   

  

DJAM MALAM PADA MA- ' GOODWILL MiSsr DIERMAN | Di MUKA MEDJA HIDJAU, | SIDANG DPR KABUPATEN. 
2 : 4 'Menjambune berita kita Hanan memeriksa perkaranja seorang perwi| mengadaka sidang pleno dengan” 19 |. Menurut kebiasaan bagi bang : Hilang. Na alan dab ra, jaitu kapten H.P. jang didakwal &tia-a, dan semua atiara pada hari 

' sa Tionghoa pada malam Keng | ahwa pada besok sore, | beberapa waktu berselang djadi ,,ma| Kemarin itu djuga dapat dise'esai- 
Thi Kong jang umum disebut 

| Sembahjang Tuhan Allah ja- 
itu seminggu sesudah. tahun 
baru Im.ek, kebanjakan orang 
T.onghog mengadakan: upatja- 
ra sembahjangan “dan 'selesai- 
nja sesudah “djam 19 tengah 
malam. 2 

Berhubung dengan itu, CH 
TH Semarang telah mengadju- 
kan permintaan kepada KMKB 

Thi Kong itu (pada tg 

bruari nanti) djam mai 
hapuskan. Hana 

pi untuk memberi kesempatan pada 
mereka jang melakukan “opatjara 
sembahjang Tuhan: Allah “atau “me- 

diperbolehkan memberikan surat” ke- 

itu sadja (tg 3.menghadap - tg:' 4 
Pebr.) artnja mereka jang membawa 
surat keterangan 'itu tidak akan dita! 
wan meskipun sudah liwat djam ma 
lam. : Pa Nk 95 

Siapa2 jang " membutuhkan “ surat" 
keterangan diatas boleh datang min- 
ta dikantor CHTH- Gg. “Tengah 73.   

| PERLANGGARAN EKONOMI. : 

Hukuman denda dari Rp. 100 sam. 
pai Rp, 300 kemaren telah d.keluar- 
kan oleh hakim Semarang - kepada 
3 orang nelagang Tionghoa dan 2 
pedagang Indonesia, perkara pellang. 
gatan .ekoncmi,  laitu, menaikkan 

dapatkah pada malam Kong 
.8 Pe-| 

reka jang pergi ke klenteng? CHTH | 

terangan jang berlaku untuk "malam |' 

ea 

   

“dilangsu 
Da telah dikir 

rakan a X a.tg . 4 kg. Masa 

bung hudian keras, telah 

Pa Kena 
mah, “untuk ma. 

Pebr. d 

n Uundangan2, ' 

empat di Sekolah Sin You She-di. 
2! Stadion. 

PENTJURI DAN TUKANG TADAH 
DIHUKUM 

RH bekas pegawai djawatan Ke. 

bi 

Dari fihak KMKB didapat djawa-| kanefat inna, 
ban, bahwa pada" malam “ito djam| di Duwet. Hakim m 
malam tidak dirobah , 'artinja tidak gas” 
ada penghapusan djam malam. Tetaj 

lakir tahun 
Kuruwelut,   harga barang, #'dak' menempelkan 

tanda harga dan. tidak . mempunjai 
tanda tera pada timbangan, 

9 

rima muri 
Perpemas 
lagi, ,    

   
   

    

            

41 djatuh tanggal 25.” 

Hari Kemis' Wage bulan Sapar ta- 
'hun Masehi 1926 tidak” ada, tetapi 
dalam bulan Mulud 

L tahun Wawu ' 1857, 
atuh 

   

sehatan Kota Semarang harus mem- 
tungan. dengan 

menggunakan kun- 
    

  

tanggal 
“wuku Bola, 

| »Lengganan No. 2016 di Salatiga — 
“Tangga? 14 Maret 1920 djatuh hari 
Minggu Wage tanggal 23 Djumadi- 

Djimakir 1850 wuku 

BERITA PERPEMAS, 
Persatuan Pendidikan Masiarakat 

dikota ini minta kita-kabarkan, bah- 
wa satu dan lain sebab, mulai tg 
27 Dian. “kursus SMP 
berhentikan sampai ada pengumu. 
man lag, tjima kursus PBH dan SR 

“berlangsung terus dan masih mene. 
baru, Mulai bu 
idak menarik 

Perpemas di 

an Lian, 
rekening 

lengkap, lalu 

rusak. 
Menurut 

ret tsb. 

  nja ditunda, 

| kelaar" dari barang2 jg berasal dari 
kedjahatan. Sebagai terdakwa kedua 
dihadapkan seorang Tionghoa berna- 
ma O.T.B., dituduh menjimpan ba- 
rang2 gelap itu. 

Kedua terdakwa diatas menjangkal 
dan menegaskan tidak merasa  ber- 
buat demikian, Adap 
kara ini, ialah al. sbb: - 
'Sedjumlah 30 bal: karet sheet 

beratnja ada Lk. 3.556 kg, . dengan 
harga Rp 15.000.— kepunjaan onder 
neming Klein Getas, pada waktu di 
bawa ke Semarang “didekat 
Sinalur, track 'jg mengangkut karet 
itu dipegat oleh 2' orang bersendjata 

dilarikan 
tu. | Semarang. Tuan Portir salah seorang 

administrateur onderneming tsb oleh 
. Ipendjahat diturunkan ' dan kemudian 

ditembak mati. Sopir truck dipaxsa 
bentikan truck tsb. dirumahnja O.T-B. 
Mlaten Trenggulun, dimana 'selandjut 
nja karet itu diturunkan.'Setelah di- 
turunkan, prahoto tsb ditaruhkan di- r 
djalan umum stadion dlm keadaan" Menielenggarakan Dendiriannja dan 

na 

keterangan 
O.T.B. ia terima karet tsb dengan 
perantaraan kapten H.P. jang telah 
menghubungkan pendjualan karet itu 
dengan orang2 jang menjerobot ka. 

Keterangan terdakwa O.T.B, diban 
tah oleh kapten H.P., karena ia sa- 
ma Sekali tidak menghubungkan pen 
Ma tsh dengan dua orang tsb. 

emang ia akui, bahwa ia st. memperkenalkan dua orang kepada | DIBEBASKAN KEMBALI, O.T.B. dan apakah jang dirunding- ! 
kan, tidak diketahuinja. Saksi2 an 
tara lain menerangkan, bahwa terdak 
wa H.P, ada turut mendengar perun 
dingan antara sipendjual karet dgn 
O.T.B. dengan hargania jang ditetap 
kan sekilonja Rp. 4,25. Karena ba: 
njak lagi saksi2 jang harus didengar 
keterangannja, pemeriksaan selandjut 

un djalannja per 

kan, Antaranja telah diputuskan soal mena.Kkan padiak tontonan dari 207 
endjad: 309, kenaikan beaja :per- aan tempat dasar didalam los' pa. 

sar dari 10 sen mendijadi 20 sen dan 
buat di bagian luar darj 8 sen men. Giadi 10 sen, Selandjutnia dalam si. 
dang tsb, diterangkan diuga, bahwa 
Kah. Simarang telah menerima 
ang Pa ana Na Rp. 102. 

000, untuk mendirikan perumahan 
Takjat, Dari : nang .sekan baniak 

hanja dapat didirikan 10 ru. 
» laitu 5 rumah akan d'dirikan 

Yi Ambarawa, 2 di Tengaran, 2.di 
tasan dan 1 di Karangdiati. Menu- 

rut rentjana rumah2 tsb. seharisnia. a Seesai didir kan dalam bulan Maret esal ad, tetapi karena kesukaran tech. 
his dan lain?nia, maka tidak dapat 
Giselesaikan dalam bulan tsb. . Ru. 
mah2 ini nantinja akan @djual ke pada siana. sadia. ig. ingin: membeli. ala, sedangkan membafarannia dapat Atlitiil da'am dlangka 20 tahun 
Soal perumahan rakiat ini, menim 
bulkan perdebatan hangat. 'kareng: beberana anogota berpendapat, .ru.. 
mah tsb. ada kemungkinan akaa dla- tuh ditancannta. “orang2 hartawan. Karena scal tsh. mendiadi nerbatian 
bara “anggota. maka “d'Datuskan, m”mbentuk sebuah 'nanirva, guna 

jg 

kedjurusan 

  
nendjta'an rumah? t 

terdakwa MAT UNTUNG BES Pa AR DJADI | 

Salah senang pemilik toks di Bodione. TTB namania kemaren ha. INs menghadap hakim untuk mem. bkin nerhitungan, karena kesalahan mendiual ban otn dengan harea Ie. bih .tinger dari te telah ditetantan Oleh nemerintah. Turut dari, menda. 
, TTB oler hak'm 

pernah | 

Pada tg. 23 Dian, jl. seperti telah 

Di Djakarta —— Bandeng Mertuwe” — 

Ikan Pengikat Pertunangan — Gotong Rojong Ten- 
Ra 
Tx 

J KEISTIMEWAAN fugi di Djakarta ATU. KEIS bomglioa, Mos ki 

h belum memadai apa jan 2 Ja fe Ns Glodog pusat keramaian Djakarta diwaktu malam, 
"beberapa hari sebelum tahun baru sudah : | 
di lautan manusia: Hingga itu djalanan ditengah terpakaa di. 

lair. 

“| Pati. 

   

kjat — “Dik: | 

falah diwaktu 
kami pernah menjaksi- ak es kipun 

emarang, Solo, Surabaja dil tempat 'a- 
kami saksikan di Djakarta. 

ah dengan 

tutup untuk kendaraan dan manusia berdjedjal2 berd 
sak Na mudik. Ini jang disebutdi Djakarta »Pasar malam,” 

tjintaannja seorang pemuda 
kepada pemuti atau pernjata- 
an tjintanja. si 

Memang hidangan masakan 
bandeng, bagi Djakarta ash 

kebesaran, jang enak dan ser» 
hormat. e 

di Djakarta, hingga disebut 
orang ,,bantleng mertuwe” 

Lain kabar. baru2 ini di Ke- 
majoran sudah” terdjadi suatu 
kerdjasama jg bagus sekali di- 
kalangan pembangunan. Jakni 
beberapa ratus anggauta Tente- 
ra bersamg rakjat disana ber- 
sama? bekerdja membikin sa- 
tluran air'kesawah, hingga dari 
bendungan io sudah ada itu, be- 
berapa ratus .ha sawah. dapat 

Memang kedjadiar itu itidak 
besar, didalam arti. luasnja sa- 
wah jg dapat air.dan pandjang- 
nja saluran. 

Akan tetapi jg kami pandang 
besar dan hebat, ialah kerdja- 
samanja. Tentera dan rakjat 
Apabila kerdja sama. jg demi- 
kian ini dipupuk, . dikerdjakan 
dimana2 di. seluruh Indonesia, 
bekerdja membangun bersama2, 
sudah. . djelas jg demikian ini 
akan lebih - merapatkan hubu- 
ngan rakjat dan. tentara. 

An Ba 
Kedua2nja saling mengerti. 

saling menghormat dan saling 
membantu dikala perlu. 

Sedang pembangunan kita 
ada banjak lapangan, disawah. 
di hutan, di desa, maupun di- 
kampung dan didalam kota sen- 
diri. 

Kami rasa masih banjak dja- 
lan lagi untuk - mempersatukan 
Tentera dengan -rakjat, dengan 
pemuda, .dengan siswanja.. 

Hingga kini masih sedikit se- 
kali dikerdjakan. 

Siapa ambil inisiatip. 

“PAN BELA OIL 

  

Nan Anju 
“FPS 

  

SME... 

Medan, 29 Djan, djara 16.00: 
Emas kwal. A-........ Rp. 80,— 
Emas kwal. B ........ Rp. 29,75 
Emas kwal 0... Rp. 28,— 
Dolar. Straits ...... Rp. 530 
Doliar Hongkong ...... Rp. 2,95 

Semarang, 80 Djan diam 11.00: 
No. 1 

    

  

RRI SMG. TG. 30 DJAN. "52 
17.00 Pembukaan, 17.05 Taman 

Seni Djawa 'oleh Putera Eko Kapti, 
17.30 Pengumuman dan warta dae- 
rah, 18.00. Pendidikan rochani leh 
Dinas: Agama “Terr: IV, 18:15 Hibu 
-ran .sendja oleh Dendang" Remadja, 
19.00 Tanda” waktu warta berita, 
190.15 Mimbar penerangan oleh Dja- 
pen propinsi, 19.30 Sekuntum Melati 

ta bhs: Djawa, 21,15 Bingkisan” ma 
Tam oleh Seru Serodja, 22.00 Warta 
berita terachir atjara esok hari, 22.15 
Siaran Tri Tunggal “orkes radio 
Jogja, 2300 Fatup” 

PATI. 

3 Pemimpin Buruh 
Gula »Trangki?” 

ditahan. 
Karena soal2 perburuhan 3 

orang Pimpinan kaum Buruh 
Gula ,,/Trangki|” terpaksa ber- 
istirahat di Kantor Polisi Pati. 
Oleh Administrateur Paberik 
Gula Trangkil “bersama-sama 
dengan A. Sono dan Soekarjc 
telah diadjukan pengaduan ke 
pada Polisi di Pati mengenai 
Pemimpin2 Serikat Buruh Gula 
di Trangkil-Pati, 
Berdasarkan atas pengaduan 

diatas maks sdr. I. R. Hasibu- 
an Secretaris Umum II. tgl. 24 
Januari 1952 dan sdr. Adriaans 
Simandjuntak Secretaris Umum 
I. jang baru sadja kembali da 
ri Djakarta dan sdr. Ngading 
Djojodipiloto. Secretarig Perb/ 
Upah S.B.G. Tjabang ,,Trang- 
kil? telah di tahan oleh polisi 

Karema soal2 perburuhan dan 
tuntutan Kaum Buruh Gula   kita kabarkan, sdr. Mashud, ang 

gauta pengurus GPII tjab. Semarang : 
telah diambil oleh CPM untuk dide 
ngar .keterangannja. Kini kita dika ' 
barkan, bahwa sdr. Mashud sudah 
dibebaskan kembali dan menurut ke 
terangan penahanan itu disebabkan 
karena laporan dari lurah ” Kauman 

| Kartohardjo, Tg i 

  

tentang perobahan nasibnja jg 
dipertahankan oleh kaum buruh 
dengan konsekwen dan mati- 
matian itu“tidak dapat dihada- 
pi lagi oleh madjikan, maka 
madjikan mentjari djalan lain, 
Sampai berita ini ditulis belum 
ada kabar tentang ketiga sau- 

ini sudah termasuk “hidangan 

Begitulah djasanja bandeng... 

Emas | 
Inggris, 

Dalam 9 Bulan Lagi 
| Bisa: Habis— Kata, 
ls Lord Balfour 

ORD BALFOUK of Bur 
.deigh, pres 

    

    

      

   
    

   

   

   

   

   

  

         

    

    

    

    

    

jalan Inf sembilan bu 
maka djuga persediaan . ema 
kita j terachir akan habis 'se- 

gem 

lagi, 

emas 

2 
luruhnj 

n Plan Pe 
Inggris kehilangan pengawasan 
inja atas nilai poundsterling, maka 60 djata orang di Ing- 
Pgris'tidak akan bisa mendapat 
“mata pentjahariannja 'tagi. 

(re rd Balfour mengachiri pis 
| datanja dgn. menerangkan, ba- 
hwa Inggeris ,,seharusija me- : 
ngurus: urusa n2nja itu derai- 

kian rupa, sehingga mereka jg. 
mempunjai uang pound “ster- . 
ling itu dapat. membeli barang2, 
dimana djuga dengan uangnja 
jin, Selain dari ini sekretaris 
menteri luar negeri Inggeris, 
Robert Carr, menerangkan pu- 
la pada hari Djum'at malam di 
Londen,. bahwa Inggris akan 
bangkrut ,,sungguh2” dalam 
minggu ketiga dari bulan Aug. 

2)” Selandjutnja ia me- 
Sek “batin Wa , ha . Kadi           

apabila pengeluaran-pengelua- 
ran negara tidak berkurang. 
,Inggeris tiap2 minggu mem- 
buat hutang sebanjak 35 djuta 
pound”, demikian katanja, ,,dan 
Sjika kredit nasional ini dipa- 
tahkan, hal mana dalam keada- 

an demikian ini, mungkin seka- 
li terdjadi, maka kita akan 
bangkrut sebelum pertengaha 
bulan Djuni”. (Reuter). 

Sinta 

  

»KENANGAN MASA”. 

Film ,,Kenangan Masa” jang | 

sekarang sedang diputar di 
Grand jn? adalah rangkaian 
pertama dari film ,,Gadis Olah 
raga” keluaran kongsi film ,,Ki 
no Drama Atelier” Djakarta, 1 

dibawah regie Dr.. Hujung. Di- 

  

bandingkan  produksinja jang 
pertama (Ftieda) dan kedua 

(Bunga Rumah . Makan) rim 
»Kenangan Masa” ini boleh di- 
kata suatu“kemunduran «dari 
Kino Drama Atelier”. Baik ' 
pekerdjaan - camera, permainan 
maupun pimpinan regie djauh 
dibawah persangkaan kita semu. 
la dari hasil dr. Hujung, seba- 
gai seorang ahli film jang Su- 
idah ,,bevoegd” dan terpeladjar. 
Hanja Subono ' sebagai Anwar « 
menampakkan sedikit kemadju- 
'an daripada permainannja da 
lam Frieda dulu. Tapi dalam 
seluruh film terasa adanja ,,ke 
hampaan” dan djanggalnja hu 
bungan dalam semua adegan. 
Meskipun kelemahan ini hendak 
ditutup dengan beberapa opna 
me jang ,,geducumenteerd” da- 
ri djaman PON II Djakarta du 
lu, namun tak banjak menam- 
bah bagusnja film, sedang pe- 
nambahan dengan tari2an bal- 
let.serta pertjobaan membawa 
»boogie-woogie”.. kedalam film 
Indonesia, makin mendjanggalt 
kan keadaan film tersebut. Tel 

  

  
Oleh" Carry, 2000 Sari warta berita, 
20:05 Siaran Pemerintah, 21.00 Beri 

|Aneka DjawaTengah| 

  dari tersebut, 

  

rus terang sadja, film ini boleh " 
dikata suatu ,,mislukking” dari 
dr. Hujung. Semestinja dari 
abli film jang sudah tetpela- 
djar. (chusus mengenai soal? 
film) kita bisa mengharapkan 
hasil jang lebih “baik -lagi. 
Sajang. 5 SE KA Ne Tg 

   

      

   
    

    
   

    

   
    

    

      

    
     

   

        

AMBARAWA, 

Peristiwa didesa | 
: yKebumen 

Kesan. 
na eren Pe Gaga mem- punjai hubungar” dengan ge- rombolan2 jang metfentang 2 - merintah, maka pada hari Ke. mis pagi tg. 24 Djanuari jl, lurah desa Kebumen ketjama: tan Banjubiru kawedanan Am- barawa telah ditahan oleh: jg 

berwadjib. 

Mungkin sangkaan itu betul, 
dapat dibuktikan ketika malam 
harinja gerombolan jang ber- 
sendjata telah, mendatangi de- sa Kebumen tersebut, dan me- nganiaja pemuda? terutama 
mereka jeng tergabung dalam « O.P.R. (Organisasi Pertahanan 
Rakjat) mendjadi umpan pelu- 
ruhja, TAN 

Pemuda Mashuri menemui 
adjalnja dengan seketika akis 
bat tembgkan, sedang dug pes 
muda lainnja mendapat. luka 
parah, sehingga harus dirawat 
dirumah sakit Ambarawa. 

Desa Kebumen terletak di- 
djalan raja antara Banjubiru 
dan Muntjul, tempats peman- 
dian jang ' terkenal itu. Kini 
Muntjul nampak sunji berhu- 
bung dengan tidak amannja 
perdjalanan kesiti,. 
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: . si tsb. | Jain, su- BAHAJA BANDJIR DI OHIO. 
Gua negara jg ditjintai-| Beratus2 ora meni 2 

-ialah Indonesia dan Aa 
akan semakin 

  

: . Idjan jang terus menerus turun. 

   

  

   | telah dapat dikumpul 
| Rp 3000— Pada tg. 26 

       

jambutnja dengan ketawa2 

'dan-mengatakan sangat led- 

    

   
at pasanja kuwih2 itu. Pemu 

     
   
    

   

      

iatu disitu. 
Djam 1 siang ketika para te 

amu itu berpamitan, dengan 

terharu anak2 itu mengutjap- 
'kan terima kasih. 

“Meski dengan tjara sederha 
Chung Lien Hui telah me- 

  

| Dalam minggu jl. di Salatiga te- 
lah diadakan konperensi para in- 
spektur Organisasi Usaha Rakjat 

, pang bermaksud utk menza- 

“|kil2 dari India Pakistan Bir- 

   

        

i. 11952, demikian didapat kabar 

   

Ih British Overseas Aircraft Cor 

. Fagumuman lagi pesawat2 kong 

“Inan tanah air (home guard) de 

aharadja — Jodhpur 
Ptu malam jl. telah tewas 

ketika pesawat 
inja 

  

djatun    

ja tersebut ialah seorang 

2 radja2 India semendjak 
proklamasi kemerdekaan India, 

1 |sebagai tjalon dalam  pemili- 
|nan2 melawan perdang men- 

eri Rajastan, Jai Narain Vyas. 

PUBUNGAN DGN. SOSIALIS 

'prive jong di | 
dari Jodhpur, Ma- | 

oang untuk pengembalian | Gr 
  

dan ia telah mengadjukan diri | 

IALIS DJEPANG TJARI |   
'sialis di Djepang, jang djuga 

| mewakili partainja didalam par 
lemen, pada hari Djum'at telah 

lanan mereka ke Bombay. Se- 
Handjutnja mereka menerang- 

kan, bahwa partai sosialis Dje 

akan konperensi dengan wa- 

ma, Indonesia, dan Vietnam, 
sedapat mungkin di Tokio. 

|kan rumahnja pada hari Ming- 
gu ketika sungai Ohio meluap 
dengan ketjepatan 3 intji se- 
Gdjamnja, disebabkan oleh hu- 

Sedjumlah 300 rumah 
tjar oleh bahaja bandjir. 

160,000 TON BERAS 
UTK. INDIA, | 

teran- 

Thailand telah menentukan | 
allokasi beras stbanjak 160.000 
ton untuk India dalam tahun 

di Bangkok pada hari Minggu. 
Pembajaran akan dilakukan 

sterling. " 
Persetudjuan resmi akan di- 

tanda-tangoni pada hari Sela- 
Sa jad. Selainnja itu pemerin- 
tah Thailand akan mendjual 
10.000 ton beras kepada Ceylon. 

PESAWAT? BOAC SEMEN- 
TARA TAK MENDARAT 
DI KAIRO 

Kongsi penerbangan Inggeris 

poration” mengumumkan hari 
Sabtu, bahwa sampai ada pe- 

si tsb. tidak akan mendarat di 
lapangan terbang Farouk di 
Kairo, tetapi di Beirut, Tripoli 
atau Khartoum. 

STATUS ,, WARTAWAN PE- 
RANG” BAGI PARA WAR- 
TAWAN DIDAERAH 
TERUSAN SUEZ 

Dikabarkan dari London pa- 
da hari Djum'at, bahwa peme- 
rintah Inggris kini sedang mem 
pertimbangkan untuk memberi- 
ka status ,,wartawan perang” 
kepada djuruwarta2 jang be- 
kerdja didaerah Terusan Suez. 
Dikatakan bahwa djuruwarta2 
jang diperbantukan pada pem- 
besar2 Inggris didaerah Teru- 
san Suez mungkin akan diberi 
uniform dalam mendjalankan 
tugasja. 

INGGRIS MEMBUTUHKAN | 
HOME GUARD . 

Menteri pertahanan Inggris, 
Anthony Head menerangkan 
pada malam Saptu, bahwa per 

tiba di Karachi didalam perdja |. 

  
Dua orang wakil partai so- : 

  
  

   | kerf-sto3 
H3     

PYRAMID 
“ZAKDOEKEN 

    
"2422 mara 

UNTUK TUAN dan NJONJA 
dalam warna putih dan beraneka 

A TOOTAL PRODUCT 3 

  

' Saputangan PYRAMID betul? dalam segala 
hal suatu saputangan jang sungguh istimewa, 
Terasanja halus serta tahan lama dan kuat: 
bertjorak jang segera dapat dikenal dalam 
berbagai warna dan ragam jang indah, demi- 
kianpun dapat ditjutji berkali - kali dengan 
tidak mendjadikan kerusakan apa? 

' Suatu saputangan PYRAMID djuga ini mem- 
punjai djaminan TOOTAL jang termashur 
tetap tinggal indah meskipun sudah lama 

sekali dipakainja, 25 
TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

. (Berhubung dengan keadaan. belum dapat dibeli disemua tempat 

. den persediaan tidak selalu tetap ada-j Ha : 

1 
Perhatikanlah 
merek pada tiap? 

saputangan PYRAMID 
dengan garansi 

TOOTAL 

MEMEREEESRES To portic: HOPPENSTEDT KOES 

  dana menteri Churchill dan se 
luruh kabinet jakin akan perlu 
nja dibentuk pasukan pertaha-   
ngan kekuatan jang terba-! 
tas dan dilasarkan atas penge 
rahan tenaga setjara   seluruh Indonesia. Djawatan Orga- 

nisasi Usaha, Rakjat termasuk da 
lam Kementerian Perekonomian. Se 
telah penjerahan kedaulaten baha 

n 5 Bara dua Sengap 
i Djawatan Kopegasi dan Tja- 

Organisasi Rakjat jang cl 

     
   
    

    

      
   
    

  

       
   

   

      

   

  

      

     

  

n dalam negeri dan pelaiaran. 
konperensi tsb ketjuali rie- 

pengalam: dilapangan 

tah i Sebagai 

kan pertundjukan im 
dan pelajaran luar uc- 

dikundjungi djuga oleh 

a pengundjung konpe- 
mengadakan excursie ke Ma- 

dan Jogja, untuk melihat 
) dilapangan perindustrian. 

   

  

       

         

   

  

   

     

  

— Pupuk hidjau untuk 
& tanaman padi 
usaha Djawatan Pertanian 

“ rang di Salatiga 
jl. telah diada- 

uk para petani jg 
awedanan Salatiga | 

Sruwen dan 

La dengan 504. 

engurus pekerdjaan2  perda-y KE INGGRIS. 

Ima jang mendapatkan insulin. 

MENINGGAL DI MOSKOW. 

Perdana Menteri 
'Rakibt Mongolia, 

nia di Moskow. 

MAHASISWA R.R.T. MELAWAT | 

Suatu utusan terdiri atas 6 ma- 
hasiswa Tionghoa pada hari Kemis 
jl, telah bertolak dari Praha untuk 
terbang ke London dan tinggal di 
Inggris selama 3 minggu sebagai 
tamu ,,National Union of Students” 
dari Inggris, Wales dan Irlandia 
Utara. : 

Utusan tsb. dipimpin oleh Yuan 
Yung Hsi dan terdiri atas mahasiswa 
dari balai2 perguruan tinggi di Pe- 
king, Shanghai dan kota2 lain di 
RRT, Di Inggris utusan tsb. akan 
mengadakan pertemuan2n — dengan 
mahasiswa2 Inggris untuk memper.- 
erat persaudaraan anfara mahasiswa2 
Inggris dan mahasiswa2 RRT. 

HEPARIN MANDJUR UTK. 
PENJAKIT2 DJANTUNG. 

Dalam suatu pertemuan ,,Ro | 
tary Club” di Toronto pada ha 
ri Minggu dr. Charles H. Best 
mengatakan bahwa berdasar- 
kan pertjobaan jang ia laku- 
kan terhadap 3000 pasien, ma 
ka ternjata bahwa obat ,,Hepa 
rin” mengurangi angka kema 
tian karena penjakit djantung 

Dr. Best ialah orang perta- 

(Antara—Reucer). @ 

  

     

  

TA 
   

  

   

    

      

  

        
langkan gatal, kudis, 

Sakit Gindjel, 

—— Lae TA maa aa Taman Tama am TO EL OL AL 

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda2 

sukarela. penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 

Republik dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu 
Marsekal semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 

1 n, telah menin al du. DJARABNJA. 1 

Na "£ JARIANOL, Harga per botol ...... 2 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10046 tidak luntur 5 gr. R. 25,— 

Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 
item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25 — OVUMATA- 
ZOL special untuk perempuan R 40.—. SULFANOIL buat hi- 

koreng segala matjam penjakit kulit, 
Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE:- 
SIA. Wang dimukartambah ongkos 10X. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, 

T.B.C., Perempuan tiada 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.—. 

ea DRA R. 20,— 

2 er RO 
pen: D0 

Bengek (Asthma) 

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 

AN 

  

Kd 

  

  

   
YOU CAN'T 
GET, AWAY, 
ROY TvE 
TRIED IT 

— Djangan menghalangi aku, 

Ro y Rogers 450 

   

  

    

      

   
   
   

  

  

    

siapapun 

   

          

  
  

    
  

  

Agen2 -. | 

Suara Merdeka" 
DI KUDUS: 

Toko ,Gloria” . Pekodjan 5 
Sdr. LIKE HWIE YAUW Djalan Raja 1374. 

KENDAL: 5 
| Sdr. Romdon Kauman 

Sdr. ISKANDAR Djalan Raja 120 

Para lengganan jang berkepentingan disilahkan berhubungan 
Gengan alamat2 tsb. diatas. 3 

Di 

    

  ap - - — 

Pemberitahuan 
Dengan ini diberitahukan, bahwa permintaan? Darmasiswa 

dengan ikatan dinas jang-diterima oleh Kementerian P.P.K. 
sesudah tgl. 31/1-1952, tidak dipertimbangkan lagi untuk ta- 
hun peladjaran sekarang, melainkan untuk tahun peladjaran 
1952/1953. Ts 

Harap jang berkepentingan mendjadi tahu adanja. 

Djakarta, 24-1-1952. 
KEM. P.P, & K. 

Biro Perg. Tinggi. 
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MENDJADI AWET.   

  

  
PU Mp AH 
pala UAN URUS User na tenenteteni 

    

mmg Toko MAYA-DEWI 
KURSUS, Nonongan No. 3 — SOLO. 

$. MEMEGANG-BUKU A Baru terima: 
# BAHASA INGGRIS Imitasi wol lebar 1,50 M. 
K. MENGETIK per meter R. 30,— 
rombongan baru dimulai tg. 7 | Imitasi tropical lebar 0,70 M. 
Pebruari jad. Diktat gratis. | : per meter R. 8,— 
Pendaftaran dari sekarang. |Chiffon kembang lebar 1,10 M. 
Djuga mengadakan kursus ter- per meter R.-1,50 
tulis (schriftelijk). Mintalah |C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. 
prospektusnja dgn gratis. per meter R. 12,-— 

INSTITUT DAGANG Dan lain2 matjam. Persediaan 
MUCHUTAR” tjukup. Silahkan belandja di 

Dj. Slamet Rijadi 307 — Solo. | toko kami. 
2 Harga paling murah. 

  

    

  

  

   

PARDON ME, 
FRIEND ROV, 
BUT IL CANIT . 
LET YOU GO/ 

DRAT YOU, TWO- 
SHADOW/ WHOSE 

| SIpE YOU ON-- 
NE OR 

ROCKJAW'S P 

  

   

  

— Maaf, sahabatku Roy! Tak 
Two-Shadow ! ' Kita tak akan dapat. aku membiarkan kamu 

duduk diam, tinggal dalam gua pergi! Tinggallah! 
ini, sampai kita mati ! —  Djangan menghalang2-i 

— Akan tetapi tak mungkin 
kamu keluar melalui djalan itu, 
Roy! Aku sendiri telah mentjoba sa) : 

maksudku, Two-Shadow! Pihak 
Siapa sebenarnja jang kamu 
bela... pihak-ku 
musuhku Rockjaw? 

Ae: 

   

    

atau pihak . 
uv       

  

   

  

NOU FORGOT THE BouLpER 
ROCKJAW KEEPS AT THE TOP 
OF THE SHAFT, ROY/ THE ya 
LEAST VIBRATION BRINGS K9 

IT DOWN / 

    

    

WOW? LOOKS LIKE YOU'RE 6 
RIGHT, TWO-SHADOW 7 an 
WERE REMLLY TRAPpED,” 75238 

     

     

    

2g Kamu lupa batu besar jang telah dipasangkan oleh 
dipuntjak tambang ini, Roy! Gerakan jang 
dapat mendjatuhkannja kebawah! 

Rockjaw 
seketjil2-nja pun akan 

— Agaknja benar djuga pendapatmu, Two-Shadow! Kita sung- 
guh2 telah masuk perangkap pendjahat Rockjaw!! Tiilaka! ! 

8 

Djanganlah nona berkeluh kesah, bila nona me- 
rasa kekurangan daja-penarik bagi kaum lelaki. 
Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- Es 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita. | 
Berkat tjampuran wangi?an jang terpilih didalam- 

nja, kulit nona akan memantjarkan harum semer- 
bak jang tak dapat ditolak oleh 

LIBRI TA 
| SABUN WANGI 

Nae 

Ia ea Pa AAA AO EL SUBUR 

SEMIR SEPATU BAIK TA | 
MEMBIKIN SEPATU | 

   

  

  

   djuga. 

     

  

ANTHAY 
tjap 5 

.SEMBILAN BEKAS" 
Sepesial buat orang 

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

Ia bikin kuat ters- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil, 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 
“Atufan Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makap dan wak- 
tu malam mau tidur, 
minum 1 gelas sloki. 

Dikeluarkan oleh ChemicaliEn Handel IE KIEM TIE 

Timplein 6—83, Tilp. 1316 Surabaja. 

      AL naa Pa aa an 

  

La am 

momen. 

  

    

Pasangiah — Adpertensi dalam 
Harian 

Berarti: $ 
Memperluas langganannja 

—— 
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INI MALAM D.M.B. 
IRSEX 15.5 .7o—29.— (17 th) 
3 M-G-M's Technicolor 

»Ziegfeld Follies“ 
ORI ON Kibarikco 
METROPOLE 5275913 th) 
Burt Lancaster — ' Virginia Mayo 
The Fiame al ik Arrow: 

Warner Bros' Teehnicolor 

  

  
1 

i DJAGALAN 14.45-79.15 (17 th) ' 
: Li Li Rua — Yeun Cheun' 

,Shuo Fung Shi Chiah' ”: 
Awful Frath' (Omong Bohong) 
Film Tiongkok Paling Baru 

(Sedikit hari di ,R EX 

Dumas“, H8 Wileof Monte Gristo' 
Joba Loder — Lenore” Aubert dna   

MA AA, 

  

an 

  

: CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5-75 0.— « Ini Moi darh VNG tahun x 

Deanna Durbin Edm. O'Brien Da Lani » 

nFor The Love Of Mary" 

Akan datang ,SOLOAAT BOEM” 
ROYAL 5.—7.—9— 
Lon Chaney 
Brenda Joyce 

  

mag menwa 

  

Kotjak lutju 5 
tanggung ketawa'! 

,Strange' Confession” 
GRAND 5.—7.—9.— Ini malam d.m,b. (13 tah) : 
: ss. Nana Mayo'— Nancy — Grace — Sumarni ““— 
“) . »4 Rangkaianl ”— L,Kenangan Masa” dad Ouh Regar 
INDRA 5-7.-9.- INI MALAM d.m. b. (Btah es 
Johany Weissmuller ..d Mapmai 
cheoy Wewasile “Mapan “4 Mepmajds" Brenda Joyce 

Roxy 7.— 9—. In Malam Premiere fu. 17 tahun) 
Gelumbang | ' IChi Fan. Feng iYus penghidupan! 4 

Hu Un ea #3 Files: Na eni 

  

    

soto The Mating of Millie? 
' BA Glenn Ford — Evelyn Keys) 

Aa Yam Ta (18 153 old "IU ia SN 
“ai 

te 

Pa SA Pa, 

Oruk:, VII no. 58Y/III/ A/918, 

Teks Indonesia Columbia's Top-Comedy Film 
LA ea Ea KA AL SL An 3 Pa 

    

" FT 

SUARA MERDEKA“ 

  

lai Malam d.m.b. (17ftahj4 z 
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.Mahe 

Dalam pada itu Radja Fa- 
rouk dari Mesir jang malam 
Senin memb n kabinet 
Nahgs Pasha, menjatakan, da 
lam surat pernjataan pembuba 
ran tadi, bahwa apa jang dibu 
tuhkan ialah suatu pemerinta 
han jang “memelihara keama- 
nan dan ketertiban”. Dinjata- 
kan bahwa Radja merasa sa- 
ngat menjesal bhw timbul keru 
 suhan2 diibukota, ketika hari 

f hingga menimbulkan 
korban2 manusia dan hartaben 
da. Dinjatakan bahwa “rang- 
kaian kedjadian telah menun- 

djukkan bahwa pemerintah ti 
Gak berhasil memelihara kea- 
manan dan ketertiban. Oleh se 

“Tab itu kami memberhentikan 
tuan2 dari“kewadjiban jang tu 

.m2 pegarg serta kami utjap- 

kan terimakasih atas djasa2 tu 
and." 

 Riwajat 
r Pasha 

  

# 

A AFP dari Pasis 
mengatakan, bahwa Aly 

.« Maher Pasha adalah salah seo 
| yang is ketika tahun 1919 ikut 

Partai Wafd al 
Missi 'pasionalis Mesir 

| Cjr kuat itu. Ketika tahun 1935 

4 & 

E 
3 
& 
. 

z 

ia mendjadi kepala kabinet Ra- 
dja, ketika tahun 
djadi Perdana Menteri merang 

(abine 
F Radja Farouk | Persalahkan Ka- 
... binet Nahas Pasha 

' Kabinet Baru Dibentuk Dibawah 
PM Aly Maher Pasha. 

ADJA FAROUK malam Senin kemaren dulu telah mem- 
berheniikan Perdana Ment eri Mustafa Nahas Pasha dan 

dan parlemen 

1936 ia mea | 

- kap menterj "luar negeri dan 
kemudian (agi dari bulan Agus ' 
2 1939 sampai bulan Djuni 

“Ketika tahun 1946 ia mendi 

rikan dan memimpin Gerakan 
Front Mesir. Tahun 1942 ia di 
tangkap karena sebab2 politik 
dan Ckbebaskan “kembali keti 
kg talun 1945. Aly Maher Pa- 

sha sekarang berumur 69 ta- 
| bun, terkenal sebagai seorang 

A 

i 
£ 
“4 

, 

' 

ta 

1 Ta
ma
 M
A
N
 

2
g
 

1 

£ HOP). 

'D 

4 

k 

E “ 

& 
u 

ahli kukum dan pembiaja (fi- 
nancier). Ahmad Maher Pasha 
saudaranja, jang djuga pernah 
mendjadi perdana menteri Me 

sir, telah dibunuh ketika ta- 

hun 1945 bulan Februari. — 
TE: 

5 Pengganti 

- MrSusanto 
Mungkin Djuga 
Orang Dari PNI 
ALAM suatu surat kepada 
Menteri Dalam Negeri, jg 

ditandatangani oleh Ketua dan 
Penulis dari Gerakan Rakjat 
Indonesia Sunda Keyjil, orga- | 

“ pisasi ini mengusulkan dua 
oratg sebdgai tjalon Guberaur 
Sunda Ketjil, jang lowong ber- 
hubung dgn axgkataa Mr Su- 

sanfo mondjadi charge Vaffairs 
ke Den Haag. Orgarisasi tshp 
merasa berhak turu « mengemu- 
kakan tjalon?2 berdasarkan ke- 

pada perdjuangarnja di masa 
jang lalu utk menegakkan ke- 

- 

lah fuan?2 A. S. Pello Gan Mr. 
LG. K. Pudja. 

ar Ah 

AS. Pello dulunja - pernah 
mendjabat Komisaris Pemeuin 
tah KJ untuk Sunda Kerjil 
dan sekarang Residen d.p. pasa 
Bagian Poli.ik di Kementerian 
D.N. Mr, LGK. Pudja adalah 
Gubernur R.I, jang pertama un 
tuk Sunda Ketjil 2 
. Selandjutnja Gerakan Rakjat 
Indonesia Sunda Ketjil meng 
harapkan darj Menteri Dalam 
Negeri djika sekiranja merasa 
perlu mengangkat . orang jang 
lain daripada kedua tjalon 'sb. 
supaja bersedia hendaknja rae 
ngemukakan alasan2 pengaug 
katan seperti itu. , 

Achirnja suras iti-menjata 
kan bahwa “organisasi tsb. mu 
ngeinukakan kedua tjalon dia- 
tas ialah untuk menghilangkan, 
setidak tidaknja mengurangi, 
perasaan dan angga s2 jang 
kini timbul dikalangan rakjat 
chususnja didaerah ruar pulau 
Djawa, ig. tidak puas terhadap 
boli'ik pemerintah dewasa ini 
mengenai pengangkatan pega 
wai2 pimpinan didaerah daerah, 

“Mengenai Soal Gubernur Sunda 
Ket! ini sampai hari in! belum 
ada kptentuan tentang siapa yo 
kakal mengisi lowongan jang di 
tinggalkan oleh Mr, Susanto 
itu. akah tetapi amat mungkin 
sekali bahwa gubernur Sunda 
Ketiil ig baru itu ke'ak adalah 
eluga salah seorang : otar 
PNI. Dua orang jg ditjalonkan 
oleh GRISK di atas bukan'ah 
anggota PNI. (IR). 

  

Australia dan Djerman Ba- 

rat telah memutuskan untuk 
mengadakan pertukaran duta- 

| besar antdra kedia negeri tsb, 
dem'kian diumumkan o'eh ke- 
menterian luar negeri Djerman 
Barat pada hari Minggu kema- 
ren, PEN SG tea 

  

t Mesir Bubar 

Mesir. Seterusnja dibe- 
" markan oleh kalangan resmi, bahwa Radja Farouk telah mia. 
ta supaja Aly Maher Pasha membentuk kabinet baru. Ber'ta 

» U.P. mengatakan bahwa Aly Maher Pasha adalah seo 
. bekas perdina menteri seng Udak berpartai Fian £ 

Dalam surat perintah kepaia 
Aly Maher Pasha untuk mem 
bentuk kabinet baru, Farouk 
mengatakan bahwa negeri Me- 
sir pada saat ini sedang menem 
pukh babak jg paling berbahaia, 
jg membutuhkan usaha sangat 
kuat untuk menghindarkan ben 
tjana dan kekatjauan serta .ne 
melihara ketertiban dan perdas 
maian, Supaja Mesir bisa terus 
madju untuk men'japai tudjus 
an2nja jaitu kemerdekaan dan 
persatuan . 

Setelah Aly Maher Pasha me 
njatakan kesanggupannja 
tuk memangku djabatan seba- 
gai verdana menteri dan meng- 
adjukan daftar nama2 anggo'a 
kabinetnja, Radja Farouk me- 
njatakam menerima baik susu- 
nan kabinet Maher Pasha. 

Maher Pasha: P.M. 

"Luar Negeri dan 

Pertahanaa. 
— Seterusnja 
Kairo mengatakan bahwa kabi-   ney Wafd Mesir diganti dengan 
suatu kabinet jg anggorta2nja 
semuanja rak berpartai, Daftar 
anggcta kabinet Alv Mahes Pas 
Aly Maher Pasha Perdana Men 
sha adalah sebagai beriku': 
teri merangkap menteri luar ne 
geri dan menteri Pertahanan, 
Murtado al Maraghi Bev m. aa 
Jam negeri: Dr. Zaki Abdulmo- : 
taal keuangan & perekonomian, 
Hamid Soliman Pasha pekerdja 
an umum, Abdulkhalik Hassu- 
na Pasha pendidikan: Mahmud 
Hassan Pasha (bekas du'abesar | 
di Washington) menteri sosral: 
Ibrahim Abdulwahab Bev per- 

dagangan indnSri & perbeka- 

sha pertanian: Muhammad Ali 
Namzi kehakiman: Ibrahim 
Shawky Pasha kesehatan dan 
soal2 kotanradia dan desa. 

Dalam pada itu dutabesar 
Inggris Sir Ralph S'evenson 
hari Minggu telah memberitaany 
kan kepada pemerintah Mesir, 
bahwa pemerintah Inggris mem 
pertanggung djawabkan peme 
rintah Mesir atas tewasnja 
orang2 Inggris dan kerugian2 

djadi kerusuhan? di Kairo pa- 
da hari Sabtu. 

ga semua 

tah Mesir berhubung den ter 
djadinja insiden2 di Kairo ke- 
tika hari Sabtu,   
Inggris: 

“
M
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A
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karena sekarang di 

Sementara itu  djurubitjara 
delegasi Mesir dalam PBB Dr. 
Azmy Bey, malam Senin (sebe 

lum kabinet Nahas Pasha di 

bubarkan Radja Farouk) me- 
ngemukakan “ dengan  djelas 
bahwa. Mesir "malam Senin 

atau besok harinja” akan me- 
mutuskan hubungan diplomasi 

dengan Inggris. Azmy Bey me 
ngadjukan 3 kenjataan untuk 
memperkuat dugaannja tadi: 1. 
Perdana Menteri Nahas Pasha 
ketika hari Sabtu telah minta 
mempertimbangkan tindakan? 

Supaja menteri2  kabinetnja 
jang bertalian dengan keputus 
an sematjam itu. 2. Suatu pani 
tya ministerieel jang diketuai 
oleh Nahas Pasha tg'ah dise- 

tahi tugas untuk menjusun 
suatu pernjataan (statement) 
untuk mengumumkan keputus- 

in guna memutuskan hubung- 

am Giplomasi. Panitia tadi terdi 

ri dari menteri luar negeri ad- 
interim menteri dalam. negeri 
dan menteri pertahanan. 3. Du 

tabesar Amerika Serikat Jef- 

ferson  Cnaffery ketika hari 

Diumat telah minta supata Me 

Sr menunda pemutusan hubus 

ngan dengan Inggris itu sela- 

ma 48 diam 

Tak akan adiukar 

ke P.B.B. 

Seterusnia Azmy Pev mere: 

rangkan, bahwa Mesir tidak   
  

akan menjerahkan perkaranja 

& 

un | 

berita UP dari | 

lan, Saad al Labdan menteri : 
urusan wakaf: Salib Sami Pax | 

berupa hartabenda, jg diderita 
oleh orang2 Inggris ketika ter 

Menurut AFP dari Kairo dju 
negara asing jang 

mempunjaj perwakilan diploma | 

si di Mesir, termasuk djuga ne 
gara2 Arab, ketika hari Minz- 
gu sesjara resmi telah menza. | 
djukan protes kepada pemerin- 

Dengan: Menggulingnia Kabinet - 
Nahas Pasha 

Hubungan Lebih Lunak Diharapkan Dari 

P.M. Maher Pasha. 

ENURUT BERITA UP dari London, kalafigan Inggris 

malam Senin menjambut berita tentang keputusan-Radja 

Mesir untuk memberhentikan PM Nahas Pasha — pemimpin 

Partai Wafd al-Misri — dengan kegembiraan. Mereka mendu- 

ga bahwa keberhentian Nahas Fasha ini akan menimbulkan 

suasana baik untuk melandjuikan perundingan. Kementerian Iu 

ar negeri Inggris tak hendak memberi komentar resmi se- 

mentara menantikan laporan? dari Kairo, akan tetapi seorang 

besar Inggris jang berkuas 

kan Oke i Mosir akan »tampil kemuka seorang janz 

lebih mudah diadjak berunding, 

  

# 

( Tak/Mengalami Keruntuhan Akibat 

  

  

Tjalon Tuna- . 
ngan Margaret? 

  ——  Nasionalisasi Minjak 
Harga2 Hanja'Meningkat Sampai 5 Yo Sadja 

. Selama 9'Bulan Ini. 

ARAF PENGHIDUPAN “bangsa Iran pada umumnja ra- 
T ma sekali k“berobah, sesudah 9 bulan Jamanja mi- 
njak. Iran. 

   

  

    

snalisasi minjak, perekonomian Iran akan runtuh sama seka- 
11? Harga barang? di Iran separti teh, gula, roti tjita?2 tidak 
berebah atau hanja meningkat sampai. 5”, djika dibandiag- 

kan dengan harga'tahun jang lampau, 
ak ak 

"3 BEN 
A Tag 

Lain halnja dengan kehidu- “ 
pan golongan tinggi atau me- p 5 2 
nengah. Harga2 Bukan end ikut 
membubung: tinggi .karena im 

| 

" »malisasi, Hal ini adalah bertentangan dengan 

. Tamalan? jang mengatakan, bahwa tidak lama sesudah nasio | 

  : ne 1 
pot barang2 tadi. teiah mero- Bourg uiba a 
rat berhubung dengan padiak2 | Yunckin Akan Adakan 
Ga ena aan tai Gaia "DSerangan2 Lagi . uduk negeri PR na 3 ngan a 
merasakan politik penghema- Serangan- g 

  
tan pemerintah Iran. 

Tjara2 utk. pertahuu- 

-kan 'ekonomu, 
|. Pemerintah Iran telah beru- 

| saha untuk - mendapatkan 
pekerdjaan-pekerdjaan lainnja 
bagi kaum 'pekerdja jang ter- 
paksa diberhentikan, karena 
pekerdjaan2 pada perindustrian 
minjak memang dikurangi. Per 
dagangan internasional berda- 

sarkan pembajaran dengan 
uang hampir berhenti sama se- 
kali oleh karena alat pembaja- 

ran asing (“kurang sekali 
tetapi barang2 buatan luar ne- 
geri masih banjak: Pemerintah 
melakukan bermatjam2 usaha 
untuk mentjegah keruntuhan 
ekonomi. Langkah. pertama ia- 
lah mengurangi import dari 

Aa apa pala menu. | Iitan antara Perantjis dan Tu 
tup skekurangan2, pemerintah | nisia. Tanja djawab ini di'aku 

mengadakan persetudjuan2 da Ikan di Tabarka, pantai utara 

gang barter. Iran biasanja mem Tunisia. (UP). 
beli 20”, dari importnja didae Bea 

rah steriing tetapi semudah ki | Portahanan menterian keuangan ” Inggris 
mengenakan restriksi2. maka, Hi 

djumlah tadi diparoh. Pa Ku Fropa 

Telah Membentuk Ko- 

misariat Dgn Wakii2 
Peibagai Negeri 

ONPERENSI 
Eropa Barat 

ABIB BOURGUIBA ' pe 
E minpin Parjai Neo - Des- 

tour Tunisia hari Minggu mem 
peringatkan Perantjis, bahwa 
.pengikut?nja mungkin akan 
melakukan serangan? lagi ter- 

hadap kolonialisme Perantjis, 
kalau keredaan kegentingan di 
Tunisia searang ini tidak me 
nawarkan penjelesajan jang ine 
muaskan, dalam perdjoangan | 
kaum nasiona'is Tunisia untuk 
mendapat. otonomi dalam ura- 
san dalam negeri. 

Tr 

    
Sebagaimana pernah dikabarkan, besar kemungkinan- 
nja, bahwa puteri Margaret dari Inggris akan bertuna- 
ngan dgn Erl of Dalkeith jg berumur 28 tahun. Du- 
ga'an2 ini dihubung?kan, karena sering terlihatnja me- 
reka berdua di tempat2 umum. Tampak pada gambar 
puteri Margaret (tengah) dan Karl'of Dalkeith (naik 
kuda putih) sedang bertamasja di St. Boswells.     Dalam tanja-djawab tadi Ha 

bip Bourguiba menerangkan ke 
pada pers, bahwa ketenangan 
di Tunisia selama hari2 Sabtu 

dan Minggu jl adalah untuk 

memberi kesempatan kepada 

Peranijis. guna merobah usul 

nja untuk menjelesaikan kesu 
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“- 

— Stalin Tak Ingin 
. Perang Dunia III € 

Kejakinan Harriman Tentang Kemung- 
kinan Petjahnja Perang Dewasa Ini 

VERELL HARRIMAN, penasehat presiden Truman me- 
f ngenai politik luar negeri mengatakan pada hari Minggu 

bahwa ia tak pertjaja, Josef Stalin menghendaki Rusia ter | 
Libat dalam perang dunia, Dikatakan selandjutnja, bahwa 'ne- | 
gara2 sekutu Barat harus mempunjai kekuatan jg tjukup da- | O ) 
lam tahun 1952 agar tiap? serangan jg dilakukan dgn men- ter dengan Sovjet Uni, Djer- 

dadak tak akan mempereleh hatsil ' man, Perantjis: dan lain2nja. 

tx Pada waktu ini sedang. dilaku- 
kan perundingan2 dengan Ita-, 
lia, Hongaria, Tjekoslowakia, | 

       
Hingga kini Iran sudah me 

ngadakan persetudjuan2  bar-   
3 

menter:2 

Tetapi ditambahkannja, bah- mengenai 

  

  

Bukannja karena 

anggauta polisi, 

perlu adanja pengawalan   
& 

Pa 

perensi menteri? 

Minggu mengadjukan? usul2 
kan sebagai anggauta NATO 

8x 

Ketika ditanja oleh menteri 
luar negeri Robert Schuman 
untuk mendjelaskan sikap Djer   tentara kropa jang dilangsung Poilan Bu-   

   
   

  

vjet jang dimobilsir di Djer- 
man Timur. Seandjutnja dinja 

(,Commissariat cf the Kuro- 
aman nasional selama 2 -ta-| V ag 

pean Community of Defence”) 
tik —Pedjoang2 Perda- 

harap bahwa djumlah ini     kan terutama oleh kebutuhan2 Tan dimuenkan bada hari 24 dari - 2 Taat a : r jupnannk: - ai tari Djerman, 10 dari Bei- 
perang Korea. Harriman | vtinggu, ,.pedjeang? perdamai meningkat mendjadi. 2.000.000 gia, 10 Sa Nuktand dan 4 

| mempertahankan | permintaan | 2 dari luar negeri jang me- 000 rial. Memurut kalangan pe-j dari Luxemburg. 
nganut Mossadegh, pemerintah 
telah melepaskan kemungkinan 
untuk mendapat penghasilan 
dari minjak, ketjuali dari pen- 
djualan2 ke luar negeri. (Anta- 

UP). TAa— 

Truman akan kredit sebesar 
$.10.700.500.000 utk dana ban- 

tuan luar negeri untuk waktu 

(12 bulan d mulai dengan tang- 
gal 1 Djuli jang akan datang. 

| Pernjataan2 Harriman itu dike 

larikan Giri ke Polandia, akan TK 
(ilksdungi hakum. Diduga bah 
wa Polandia adalah negara jg 
perna Ciduria,. jang dalam 

wang? dasarnja muat pasal 
scatjam Itu. Pasal tersebut 
“adi ialah pasal 95 dari ren- 

cjana undang? dasar, jane ie 
lah disusun oleh suatu paniiia 
istimewa parlemerter. 

EN 3 

Disamping itu konperensi ta 
di djuga telah mentjapai penje 
lesaian mengenai soal tjara me 
milik didalam madjelis. Hari 
Minggu ini paniya technik da- 
ri konperensi ini akan bersi 
dang untuk menjelesaikan nas- 
kah dari persetudjuan menge- 

nai tjara memilih dan tjara per 

wakilar dari negara2 anggota 
didalam madjelis. 

  

mukakan dalam siaran televi 

Ps (OP. 

Gembi z em Ira Menurut pasal tadi, pemerin 
1 tah Polandia akan memberi per 

Sindungan kepada pelarian2 po 
(Itik asng, “termasuk djuga 

orang2 asing jang dinegerinja 

dituntut berhubung dengan ke 
gialan2 mereka dilapangan il- 
mu pengetahuan, warganegara2 

asing jang dituntut karena 
mempertahankan kepentingan 
kaum pekerdja karena mem- 
pertahankan perdamaian, kare- 
na memperdjoangkan pembe- 
haSan nasional - atau karena 
memperdioangkan kemadjuan 
sosial. (Reuter). 

16 PEMIMPIN BANGSA IN- 
DIA AFRIKA SELATAN 
DITANGKAP 

Dr. Y.M,. Dadoo, presiden 
Kongres India dj Afrika Seia- 

tan, serta 9 orang 'pemimpin 
Kongres lainnja ketika malam 
Minggu telah ditangkap oleh 
polisi Afrifka. Sela-an sesudah 
menghadiri konperensi partai 
tadi. 

ak
 

  

Lagi gambar ketjela- 
ka'an ' kapal terbang. 
Asap tebal serta api jg. 
bernjala-njala mengga- 
nas . merobah semuanja 
djadi abu, ketika baru? 
ini sdtu pesawat bom- 
ber B-17 USA waktu 
akan mendarat di lapa- 
ngan terbang  Griffis 
(New York) terdjungkal. 
Penerbang serta seorang 
anak buah tewas dalam 
ketjelaka'am ini, sedanz- 
kan lain2nja dapat ter- 

tolong. 

  
PERINGATAN DALTON. 

Bekas menteri keuangan ke- 
tika pemerintah Buruh Inggris 
Hugh Dalton, malam Senin 
memperingatkan bahwa Ing 
grig mungkin akan terseret aa 
lam perang dunia baru, apabi- 
la pemerintah Konservatif me- 
lakukan tindakan2 keras di Ti | 
mur Djauh. 5 

  
a menjatakan kegembiraannja,     
  dari pada kaum Wafd.” 

dengan Inggris imi kepada P.B. 

B.: kesimpulan ini ditarik dari 

kenjataan bahwa menteri luar 

negeri Mesir Salahuddim Pasha 
— jang mewakili negerinja da 

slam Sidang Umum PBB — 

akan pulang ke Kairo. Tentang 

kerusuhan2 “jang terdjadi di 

Kairg ketika hari Sabtu, Azmy 

Bey menerangkan bhw kaum 

demonstran  bukannja menje- 

r#ng bioskop2, rumahmakan 

dll tempat pesiar karena meli- 

hat kebangsaan jang memiliki- 

nja, melainkan karena gedung2 

tadi buka pada waktu rakjat 

Mesir berkabung, karena insi- 

den2 di Ismailia. (UP) 

      

  
Paya: | | 

AUDIENSI DILISTANA. | 

Pada hari Rebo tg. 30. Djanuari | 
presiden Sukarno akan menerima 50 
wanita dari seluruh Indonesia jang 
telah mengikuti kursus politik jang 
diusahakan oleh bagian pendidkan 
masjarakat dari kementerian pendidi 

wa “selalu ada bahaja jang be | Polandia dan Djepang. Kekura 5 

sar, dunia akan terlibat dim pe Hk ngan gula di Iran, dengan hasil kan di Paris, hari Saptu telah 
perangan”. Dikatakannja, bah- n kk Di t jg boleh dikatakan baik telah| ambil keputusan uniuk mena: | 
wa bahaja jang Ingsung di 3 3 in Uu, 6 (ditutup dgn barter dengan Sov | makan pn Hen an 

i ee on “ : . st dan negeri? lainnja. Peme-  ganksasi 2 NONA Ta ala 
Kropa terdiri dari pasukan? So | Yntak ,.Pelarian2 Poli- kaga Ne aleat pin-| 2jarakat Pertahanan Eropa” 

j , 1 b na ro- ea 
takan bahwa ada kelambatan . majan' F Mn Sang af di La 7 PA Na aa ” 

dalam pengiriman2 sendjata ke ENURUT rent nasional tadi telah di-j "1 9 anggota. Disetufjui puja 
5 . , NUR jana  un- jajaman Dea TA AN TOT) ar His Organisasi tadi 

Eropa dika dibandingkan de | IWh gang? dadar baru Potan- | kumpulkan sebanjak "250.000. | Pebaa enlajat “24 Anrgotu 
ngan harapan2-semuls disehab | gia, jang terdiri dari 91 pasal 000. rial. PM Mossadegh  ber-| dari Perantyis 94 dari Italia, | 

        kan, pengadjaran dan kebudajaan. 5 
Y 

man, Halistein mendjawab bah 

i.wa pernjjataan itu tidak berar 
ti, bahwa masuknja Djerman 
dalam NATO akan merupakan 
suatu sjarat dari ikut sertanja 
dalam tentara Eropa. Mengenai 
kendja gama 'Djerman denga 

INATO, Hallstein menjatakan, 
bahwa soal ini telah dipeladjari 
oleh ahli militer tetapi hingga 
kini belum mentjapai suatu 
tingkatan hingga dapat me- 

ngambil suaty keputusan. Di- 
tambahkannja, bahwa baik pen 

dapat pemerintah  Djerman 
| maupun parlemennj, tidak da- 
| pat membiarkan suatu tindak 
|an jang dapat dianggap seba- 
| gai diskriminasi. Pemerintah 

| Djerman berpendapat, bahwa 

'tak akan ada suatu masjara- 

kat Eropa, djika Djerman ti- 

dak mendjadi anggauta dar: 
NATO., 2 

  

Dua saran. 

Mengenai pendapatnja seni 
ri, Hallstein mengadjukan 2 sa 

ran bahwa Djerman dapat se 

gera mendjadi anggauta NATO 
(meskipun diakuinja bhw ada 
nja pemerintahan2 jang her- 

lainan dapat menimbulkan ke- 
sulitan2), atau Djerman dapat 
mendjadi anggauta dikemudian 
hari. 

Dalam sidang pada hari 
| Minggu itu telah diputuskan se 
| tjara pemungutan suara dalam 

| Dewan Menteri, supaja didasar 
kan kepada" bantuan militer 
dan keuangan jang diber:kan 
oleh tiap anggauta. Dengan 
suara bulat telah disetudjui 
pula, supaja dibentuk mahka- 
mah, pengadilan dari masjara- 
kat pertahanan. Selain itu dida 
pat kata sepikat, bahwa badan 
badan jang gkan didirikan jg 
“bertalian dgn masjarakat per- 
tahanan Eropa kap perih 
mempunjai markas besarnja pa 
da suatu tempat jang sama, Me 

| nurut dugaan, . komissariaat 
dari masjarakat pertahanan 
akan berada di Paris. 

Sementara itu PM Adenauer 

| 

  

gu menjatakan bahwa ia akan 
memboikot tentara “Eropa Ba- 
rat jang sedang dirantiangkan 
itu, kalau Perantiis tidak meng 
hentikan usahanja untuk men- 

| djadikan daerah Saar suatu ne 
i gara otonom. Seperti d'ketahui 

| daerakx Saar adalah suatu dac- 
(rah jang kaja akan besi Can 
| batubara, terletak: diperbatas 
an Djerman — Perantjis 

Adenauer dengan tegasnja 

menjatakan pada hari M'nggu 

  
  

Untuk mendapatkan Rp 1,50 adakan pembersihan dan per 
mereka: harus mentjaty kaju | baikan selokan2, agar Cesei 
1 hari lamanja, sedang dida-' jang ada didaerah itu bisa 
lam tempo 3 hari baru bisa di | mendapatgan air jang lebih ba 
dapat hasil arang jang harga ix sehingga bisa memberikan 
nia tidak lebih dari: Rp 1,75. ' hasil pertanian jang lebih agak 
Untuk dapat mengatasi keada tjukup. 
an jang menjedihkan itu, se. | 
tjara. gotong rojong dengan di | 

terdiri dari “gaplek” ditjam- 
pu, dengan ,,katu?” sedang un 
tuk makan sorenja hanja da 

unZan sadja. Keadaan demiki- 

po'isian, rakjat didesa Kemu | an adalah karena ' kekuatan 

aingan, ketjamatan Tegalam- membeli tidak ada. Menurut 

bel (Bondowoso) berada dida keterangan lebih landjut, pen- 

lam keadaan "kurang makan” ' tjarian rakjat dilereng gunung 

Rakjat didesa itu dalam sehari | Putri itu hanja dari mencdjual 
hanja makan satu kali jang kaju atau arang. 

M ENURUT keterangan jang 
$ didapatkan “Antara” ter 

njata menurut penindjauan da 

ti pihak pamong-prodjo dan. ke 

Seterusnja dikabarkan, bah-   
v 

“ 

      

Hanja Dapat Makan Sekali Sehari 
kabupaten Lamongan, kini ter 

| serang Hongeroedeem, Pada be 

| berapa ketjamatan kini telah 
| diadakan pembagian bahan ma 
| kanan dengan pertjuma kepa- 
|da mereka jang betul2 mem- 
butuhkan. Ketjematan2 tsb. di 
antaranja ialah Turi, Sukodadi, 

Mantup, Sekaran ' Ngimbang, 

pimpin oleh petingginja kini di : wa beberapa ketjamatan dalam | Kalitengah dan Brondong. 

ia seorang tawanan 
nan Miss Mary Joe Conn olly ini didjaga oleh 2 orang 

tetapi hanjalah karena pakaian serta Ke 
perhiasan jg dipakainja itu demikian mahalnja, maka 

dari pada 100.000 butir mutiara jg berharga Ik. 100.000 
dollar: kalungnja bersusun 4 
gelangnja seharga 40 00 0, subang seharga 15.000 dollar 
dompet seharga 40.600 dollar, semuanja dari mutiara 

Dari Sidang Nato 
| Djerman Barat Ingin Masuk$ 

: Djadi Anggauta 2 
Sjarat Mutlak Untuk Pertahanan Eropa — 

Kata Hallstein. : : 2 

ERUTUSAN PEMERINYFAH federd Djerman d'm. kon- 
luar negeri untuk membitjarakan pem- 

bentukan tentara Eropa: professor Walter Hallstein, pada haris 

| rima hadiah ,,Henrieta”, 

clari Djerman Barat hari Ming. 

     

   

    
     

    

   

   
    

      

   

    

            

   

    

          

     

  

    

   
   

   

    
     

    

                    

    

    

                                    

   

ataupun taha- 

itu.  Pakaiamnja itu dibuat 

seharga 250.000 dollar,   - 

agar Djerman Barat dimasuk- 
(Organisasi  Perdjandjian  At- 

lantik Utara). Sewaktu besbitjara dalam sidang sore hari ke- 

2 dari konperensi jg akan diadakan selama 3 hari, Hallstein ' 
menjatakan bahwa pemerintahnja tak dapat melihat adanja 
suatu masjarakat pertahanan Eropa, djika Djerman tidak 
mendjadi anggauta dari NATO. —— 5 

' 

  

Perhimpunan Pers “Asing 
(Foreign Press Asociation)-me 
ngumumkan dalami. perdjamu 

“an tahunannja jang ketika ma 
lam Minggu di Hollywood, bah 
wa pemungutan suara jang | 
lakukan di 50 negeri telahsne 
milih 4 buah film tsb dibawah 

ini sebagai film jang terbai 
selama tahun 1951: “A Place” 
in the Sun” karena menjadji- 
kan tjeritera “human 'inte 
rest” jang terbaik: ,,An Ameri- 
can in Paris” sebagai film “mu 

sical” jang paling populer, 
"gight Victory” sebagai film 
1 menurut penonton? tadi 
menggambarkan watak kehi- 
dupan dan tjita2 Amerika: “Da 

cision hefor. Dawn” sebagai 

film jane baik sebagai. sumba 

agan kearah persatuah dung 
demokrasi.-: 

Disamping itu regisseur Ce- 
cil B, Demille diberi hadiah se 

  

manship” (Wahli menjadjikan 
pertundjukan” dan Jane Wy- 
man karena sumbangan2nja ke 
pada kaum wonita didalam 

Iilm “Blue Veil.” (UP). Ta 

Alan Ladd & Esther N 
Williams terkenal. 

"13.450.000 orang " “tersebar 
diseluruh dunia telah menjata- 
kan bahwa Alan Ladd dan Fis- 
ther Williams adalah “bintang: 
film jang paling merelk SNN 
dan oleh karena itu kedua bin- 
tang tadi malam Minggu mene 

'pa patung ketjil dariyemas, da . 
lam perdjamuan upatjara tahu 
nan jang diselenggarakan oleh 
Perhimpunan Pers. Asing di 
"Club del Mar, Hollywood. Pe- 
mungutan suara tadi dilakukan 
melalui 900 suratkabar, madja 

kedua pemenang tadi, - sebagai 
pemenang hadiah .,.Internatio 
nal Stardom” tampak: 'Leslie 
Caron, Tony Curtis, John De- 
rek, Mitzie Gaynor, "Marilyn 
Monroe dan Patricia Wymore. 

  
  

bahwa ia tidak akan menanda- 
tangani 'perdjandjian mengenai 
tentara Eropa kalau ia tidak 
mendapat pendjelasan jang me 

muaskan mengenai sebah2 Pe 
rantj's mengangkat seorahg Wu 
tabesar di Sae AT 

  

Ke 
Dikatakahnj# bahwa « rienus 

rut rantiangan, parlemen” Djer 3 
man Barat pada tgl. “ Februs 
ari jad. akan memperdebatkan 
rentjana sumbangan  “Djerman 
untuk pertahanan Eropa, teta- 
pi Adenauer sangsi apakah “itu 
bisa dilangsungkan, berhubung 
dengan pengangkatan komisa 
ris tingoi Perantjis di Ssar- 
bruseken (ibukota Saar) “men 
djadi dutabesar “dengan sekow 
njong2. Komisaris tinggi Peran 
tjis tadi ialah Gilbert Grand- 
val, . Adenausr  berkejakinan, 
bahwa tentara HBropa tidak 
akan baniak artinja,  apsbila 
serdadu  Djerman tidak “ikut   serta. (UP), 

Dari dunia film. 1 

hagai "master in art of shows 

lah radio di 50 negeri, Sesudah - 

x 

2 

& 

  

  


