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Inggeris-Mesir 
Sebelum Achir Bulan Ini Perundingard 

SMungkin Diadakan Lagi 
- 

R Mesir diduga akan diadakan 
Menurut berita is dan 
utk. rundingan tsh. Perhubun 
Inggeris dan Mesir untuk run 

UNDINGAN UNTUK menjelesajkan sengketa Inggetisi 
sebelam achjr bulan ini 

Mesjr teah adakan persjapan 
San pertama antara pembesar? 
dingan itu mungkin akan diada- kan dalam 10 harj setelah pemakaman Radja George VI. 

Orang menganggap pasti, ba- 
hwa Amir Bean pelan duta 
besar-Mesir di Inggeris, akan 

, menggunakan waktu berdiaman- 
« nja di London berkenaan dgn 
" pemakaman Radja Inggeris, 

| Utk adakan pula hubungan de- 
"ss ngan kementerian 
—Inggeris. 
| Kalangan jang mengetahui di 

Kairo berpendapat. bahwa duta 
besar Inggeris di Kairo, Sir 
Ralph Stevenson, akan membi- 
kin pembitjaraan denvan perda- 
na menteri Mesir, Ali Maher 
Pasha, pada tanggal 25 Pebruari 
jad. dan bahwa pertemuan ini 
akan diikuti oleh pengumumn 
resmi mengenai diadakannja 
rundingan tersebut. 

Usul2 Inggeris. 

Harian ,,Al Ahram” dlm. pa 
da itu memberitakan hari Ming 
gu jl, bahwa duta2 besar Ing- 
geris dan Amerika di Kairo ki 
ni mempeladjari penjelesaian 
sengketa Inggeris-Mesir berda- 

sSarkan saran2 jg baru2 ini di- 
kemukakan Radja Ibn Saud. 

Tetapi menurut harian tsb., 
“Inggeris nampaknja tidak mau 
memenuhi tjita2 nasional Mesir 
sebelum memperoleh ketentuan 

« bahwa Mesir akan mengambil 
dalam sistim pertahan- 

an Timur Tengah jg diusulkan 
“Ta 
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“Kabarnja uSM2 Inggeris un- 
tuk rundingan itu akan ada se 
bagai berikut: 

2 Ban aontakan Kanan Ti 
mur menurut garis2 jg. 
Bae apaan Perzntjis, 
Amprika Serikat dan Turki. 

@ 2. Pasukan2 Inggeris di Te- 
rusan Suez dikurangi dgn. ber- 
angsur2.- 0 
“3. M rsendjatai pasukan? 
Mesir. 3 " 

Apakah soal Sudan akan di 
bitjarakan akan ditentukan da 
lam rundingan mengenai agen- 
da rundingan tsb. 

- Orang Inggeris tidak 
akan diusir dari 

Mesir 

Seterusnja harian Al ahram” 
memberitakan. bahwa “pemerintah 
Mesir teah menolak rentjana jafo 
menghendaki .mengusir 800 otang 
Inggeris. setelah duta besar” Ameri 

ka. Jefferson Caffery men 
tiampuri scal itu. Pemerintah Mzsir 
mengambil putusan mengusr otang2 
Inggeris setelah terdjadi insiden di 
Ismalia pada tanggal 25 Djanuari 
HN. dimana pasukar2 Ingeeris teah 
melutjuti “dan menangkapi polisi 
Mesir. Kabinet -teah ambil keputu 
san ultuk memutuskan perhubu 
ngan Gdiplomatiknja dengan Irggeris, 
mengusir semua orang  Inggeris 
Cari Mesr dan mepjita milik Ing 
geris. Ta 

$ 

Setelah Caffery mentjampuri uru 
San Ytu. demikian haran SA Ah 
ram”. pemerintah - Mesir teah ms 
ngambil keputusan membatalkan 
rentjana mengusr orang? Inggeris 
akan tetapi soal pemutusan hubu 

“ngan diplomatik dengan Inggeris 
tetap didialankan. 

    

Pertanjaan” 
Prawoto 

Soal2 Jg Diadjukan 
Terlala Dibesar2-kan 
Dan Berat: Sebelah: Ka- 
ta Pihak Div Diponegoro 

ERHUBUNG dgn adanja 
“pertanjaan2 dari Tuan 

Prawajo gkusasmito (Ma- 
sjumi) jg jukan setjara ter- 
tulis di Parlemen dan jang DI- 
SIARKAN KEPADA UMUM 
tentang tindakan-tindakan ten- 
tara a Djawa Tengah dalam 

Pena terhadap aa 
ron antara 

lain merjinggasg Uma Islam, 
maka fihak Divisi menjatakan 
bahwa soal2 tsb adalah DIEK- 
SAR - BESARKAN dan SA- 
NGAT BERAT SEBELAH. 

Sangat disajangkan bahwa 
didalam ptmbersihan kita ter- 
hadap pemberontak jang seka- 
rang sudah didaam tingkatan 
penjelesaan tersiar pertanja- 
an2 jang dapat mengeruhkan 
Suasana. 

Untuk dapatnja membantu 
alat2 pemerin'ah selandjutnja 
diharap kepada rakjat umum- 
nja dan Umat Islam chususnja 
supaja djangan terpengaruh 
o'eh berita2 jang belum pasti 
kebenarannja, demikian komu- 
n'ke div. Diponegoro mari ini. 

  

WONDOAMISENO WAFAT, 

Wondoa:riseno, anggauta par- 
lemen, salah seorang pemimpin 
PSII jang terkenal tadi malam 
telah meninggal dunia, karena 
sakit djan'rang.. 
Almarhum — Wondoamiseno, 

waktu hidupnja Pernah men- 
djadi Menteri Dalam Negeri R.I. 
dlm kabinet Amir Sjarifuddia 
(3 Djuli 1947) Kemudian wak 
tu diadakan reshuffle, ia diang- 
kat mendjadi wakil Perdana 
Menteri (11 Nopember 1947). 

  

luar negeri 

Pertahanan 
Negara? Arap 
Akan Digandengkan 
Dgu Pakt Atlantik 
I 1 ARIAN ,,AL, MISRI” ha- 

ri Senen kemaren menga 
barkan bahwa pembi jaraan 
perdahuluan jg pertama ntaw 
ra Mesir dan Inggris, murgkin 
akan dilakukan dalam minggu 
J2 akan datang. Menurut haran 
tadi, rentjana per'aharan jang 
sekarang ialah supaja diada- 
kan pakt pertahanan sedaersh 
utk negara? Arab, jg akan di- 
hubungkan dgn pakt2 per'aha- 
nan lainrja seperti Pakt Laut 
Tengah jg diusulkan itu atau 
Paku Atlantik. 

Dikatakan bahwa hal ini ada 
lah sesuai dengan usul penjele- 
Seian jan- telah diadjukan oleh 
PM Irag Nuri as-Said dan ke- 
putusan-Jordania ketika ming- 
gu j., untuk menggabungkan 
diri dalam pakt keamanan ber- 
sama negara2 Arab. Kata ',,AI   

IpBB « 

-terdjiadi-ledakan «i 

  

  

Misri”, seterusnja, PM Maher 
|Pasha menghendaki supaja ren 
tjana pertahanan Timur Tengah 
Itu ada didalam batas2 Piagam 

an harus terbatas sadjs 
tugasnja, jaitu melawan sesuta 
agresi. (Ant.-Reuter) 

  

162 ORANG TEWAS DALAM 
KETJELAKAAN TAMBANG 
DI DJERMAN TIMUR. 

Menuru: SK. anti-komunis 
Djerman ,,Telegraf” jang ter 
bit pada hari Minggu 162 pemu 
da Djerman Timur jang sedang 
bekerdja dim sebuah .tambang 
batu-bara tewas dan 70 orang 
laimnja mendapat luka2 Ketika 

Pada nari Rebo jl. Menurut ha 
rian tsb bentjana itu . terdjadi 
ditambang Zobes didaerah tam 

bang2 uranium di Sarch,. gidae 
rah pendudukan Sovjet dekat 
perbatasan Tjekoslowakia (An 
tara). 
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bagian kota Mesir jg   

"gs 

4 " 

pat meningkat genting” 
tual Security 
menuntut penarikan kembali 

Menteri Subardjo dalam su- 
rat menjurat kepada dutabesar 
Amerika di Indonesia Merle Co 
chran. dalam prinsipnja telah 
memberikan persetudjuan kepa 
da usul Amerika mengenai Mu 
tual Security Act, jang akan 

“meliputi... pemberian. bantuan 
Amerika baik “dalam lapangan 
ekonomi, teknik maupun dalam 
lapangan militer, Menurut ka- 
bar iang diperoleh PI Aneta da 
ri kalangan jang lajak diper- 
tjaja, menteri luar negeri mr. 
Subardjo dalam suratnja kepa-   "Yda duta-besar Amerika itu te- 

  

Ada Kemadjuan: 
Dim Perundingan 

Hubungan UNI 
Indonesia-Belanda: 
Akan Diganti Dgn 

Hubungan Internasional Biasa 
ARI LAPORAN? jang telah diterima oleh pemerintah 

mengenai pembitjaraan?2 di Den Haag mengenai pengha- 
pusan Uxi dan masalah Irian Barat, ternjata, bahwa didalam 
pembitjaraan2 mengenai Uni In donesia—Belanda tidak didjum- 
pai kesulitan? demikian kabar jg diperoleh PI-Aneta dari 
sumber jg dapat dipertjaja. Pem bitjaraan2 mengenai hubungan 
Nederland—Irdonesia menurut kalangan ilu selandjutnja telah 
sampai pada tingkatan jg dalam, sehingga dim waktu jang 

tidak terlampau lama dapat diharapkan penglaksanaan dari- 

pada perse.udjuan2 antara Indonesia dan Nederland atas dasar ! 
interrasional jg biasa. 

Mengenai hubungan keuang- 

an dan ekonomi antara Neder- 

land gan Indonesia sampai ki- 

ni belum Giperoleh suatu penje- 

lesaian, dan dem'kian djuga 

halnja dengan masalah Irian 

Barat. 

Pembitjaraan?2 mengenai hu- 

bungan keuangan gan gkonomi 
antara Nederand dan Indone- 
Sia akan dilandjutkan, setelah: 
penghubung delegasi Indonesia, 
rar, Muh: Yam.n memberitahu- 

kan pendirian pemerintah In- 
donesia kepada pemerintah Be- 

landa, setibanja di Den Haag. 

Da'/am menjelenggarakan 
perajandj an2 jang dikehenda- 
ki atas dasar internasional de- 
ngan Nederland, pemerintah In 
donesia berpendapat, bhw. ke- 
merdekaan dan kedaulatan In—- 

donesia tidak dilanggar, dan 

oleh sebab itu delegasi Indone- 
Sia harus mengingat akan fak- 
tor2, jang dikemud an hari 
mungkin dapat mengurangi ke 

daulatan negara, dem kian ke- 
terangan kalangan "jang lajak 
dipertjaja kepada PI. (Aneta). 

Pemberontak Akan Dirikan Negara Dlm Negara 
ALAM PERTEMUAN de 

ngan pers, Menteri Per- 
tahanan Sewaka jg kemaren her 
ada di Jogja menjatakan bah- 

Wa kundjungannja ke Djawa 

Tengah ialah utk menge ahut 

Cari dekat tentang penjelengga- 

raan instruksi2 dari Pemerintah 
kepada pihak tentara dim tin- 

dakannja membasmi pemberon- 
tak. Selain dari itu. djuga untuk 

mengetahui bagaimana keadaan 

  

Gerilja 
Malaya 

Akan Didirikan Ne 
gara Kominis? 
ENGENAI GERAKAN 
militer Ingceris di Ma 

laya, ig. telah mendjatuhkan 
66 orang pasukan pajung dide- 
kat perbatasan Thailand pada 
hari Sabtu jl., UP selandjutnja 
memberitakan bahwa gerakan 
tsb. dimaksudkan untuk meng- 
gagalkan pertjobaan kaum ge- 
rilja membentuk negara ,,komu 
nis”. Kedudukan? jg sangat ba 
gus untuk pertaharan di dae 
rah isb., menurut pendapat Ing 
geris telah menjebabkan kaum 
gerilja niat membentuk negara 
Komunis,” dari mana mereka 
hendak melakukan  serangan2 
terhadap pasukan? Inggeris di 
Malaya. (Ant.). 

  

-- Menurut taksiran kala- 
ngan2 poltik, maka penang- 
kapan2 jang teah diakukan 

| berhubung dengan terbongkar- 
prja komp'otan ' membunuh 
atau mentjulik presiden Peron 
dan isterinia, kni berdjumlah 
'ebih dari 80 orang. 

  
keamanan di Djawa Tengah ci- 
pandang dari sudut politis. Di- 
katakan, bahwa dlm pertemuan 
pertemuan dgn perwira2 dan 

komandan2 operasi oleh Menteri 
di-instruksikan supajt mereka 
dan. anak buahnja bertindak 
tegas, bidjaksana dan tidak me- 
ninggalkan sifat kesatria dlm. 
mendjalankan  tugasnja mem- 
basmi pengatjau dan orang2 1g 
membantunja.  Diterangkannja, 

Smg. Selasa 12 Pebruari 1952 
   

  

   

  

  
Bukannja reruntuk kota2 Djerman jg dalam peperangan dunia jl. dgn hebatnja telah 
dibom oleh Serikat: tetapi gambar ini hanjalah menua djukkan sebagian dari beberapa 

habis dibakar dan dihantjurkan oleh erang2 Mesir dlm keribu- 
tan dan kerusuhan2 jang timbul pada tg. 26 Djanuari jl, 
dibubarkannja kabinet Mesir oleh radja Farouk, karena k 
bisa mengendalikan keadaan dalam negeri. 

Keadaan Bisa Menggenting 
Mononutu Tentang Kegontjangan, Politik 4, 

Sekitar Bantuan MSA 
P.I.R. Hanja Menuntut Pengunduran Subardjo : 

Sadjas P.M. Tidak Disang kut-Sangkut. | 
UATU KEADAAN, jang menurut keterangan menteri Penerangan A. Mononutu, ,/da- 

telah terdjadi pada achir Minggu jg baru lalu di sekitar Mu- 
Act. Dewan Partai PIR pada hari Sabtu dalam rapat mengambil keputusan utk 

menteri luar negeri mr. A, Subardjo. Keputusan ini telah di- 
ambil dgn disetudjui oleh menteri? PIR dim kabinet dan an 
Tuntutan ini dlm pada itu telah disampaikan kepada perdana- 

“lah - mengadiukan beberapa 
amandemen terhadap sjarat2 
pemberian bantuan dan djika 
amandemen2 itu diterima, ia ti- 
dak akan berkeberatan terha- 
Gap persetudjuan demikian :itu. 
Kabarnia kabinet tidak diberi- 
tahukan Jehih. ng SU 
rat menjurat ini. PIR berpenda 
pat, bahwa dengan persetudju- ' 
an dalam prinsipnja terhadap! 
pemberian bantuan dalam ling- 
kungan MSA itu — jang menu- 
rut PIR ti.ikberitanja terletak 
diatas soal2 pertahanan-Indon. 
tih menjimpang dari politik be- 
basnja, dan bahwa menteri Juar 
negeri dalam hal ini telah me- 
lampaui batas2 kekuasaannja, 
demikian diterangkan oleh ka- 
langan PIR. 

»Djika tuntutan PIR ini ti- 
dak dikabulkan, maka menteri? 
PIR akan mengembalikan porte 
folionja masing2”, demikian ka 
lanvan tersebut pada achirnja. 

Statement Dewan 

Partai PIR. 

Djurubitjara Dewan Partai 
PIR menjatakan, bahwa ketika 
terdengar kabar tentang telah 
dadakannja penukaran surat 
antara menteri luar negeri, mr.   

| Merle Cochran, bekenaan de- 

A. Subardjo dengan duta-besar | 
Amerika Serkat di Djakarta, 

ngan MSA, maka menteri per- 
tahanan M. Sewaka mendesak 
Supaja soal itu segera dbitja- 
rakan dalam sdang kabinet. 
Pada hakekatni, mr. Subardjo 
telah menjatakan penjesa'annja 
berkenaan dengan per'stiwa 
tersebut dan ia bersedi, memi- 
kul konsekwens'nja setjara de- 

mokratis-parlementer. 

Adapun PIR tidak mema- 
djukan keberatan2 terhadap s.: 
kap pwerdana-menteri Sukiman 
dalam soal ini karena FiR me- 
ngetahui, bahwa perdana-men- 
teri sesungguhnja sependirian, 
dengan PIR dn tidak menje- 
tudjui istilah ..free world” da- 
lam fasal 3 dalam MSA itu. 
Berdasarkan sega'a sesuatu 
itu maka PIR keberatan tera- 
hap prosedur dalam peniese- 
saian seal sepenting ini jang 
telah d'dja'ankan oleh menteri 
luar negeri, tetapi tidak me- 
ngamb1l keputusan tentang ke- 
bidjaksanaan pclitik luar nege 
ri pemerintah pada umumnjja.   
Berhubung dengan itu PIR 

membatasi dirnja dengan ha- 
nja meminta supaja mr. Subar- 
djo meletakkan djabatannja 

      

Tahun Ke VII — No. 2 

Interpretasi , 

    

Penting Hari Ini: Soal MSA dalam rundingan kabi. 
net dan partai2 — Perundingan di den Haag menu 
dju perbaikan — Kemana 
macht” dulu? — Angkatan 
reaksi Sovjet kalau “Eiser hower 
USA? — Kemungkinan RRT serbu Kormosa. Ne 2 

   

sP 
MEN yenaaasan 

ng 

   
    

peradjurit2  ,Wehr- 

udara RRT — Apa 
djadi presiden 

ree World" 
Jg Akan Memutuskan Apakah Kabinet (Akan: Sefaham . 4 

Dgn Beleid Subardjo Mengenai Bantuan M.S,A, 

Pp 
Subardjo Sendiri Mendja dikan Soal Bantuan MSA Mendjadi Soal Portofolio 

ADA DJAM 09.00 pagi ini kabinet mengadakan sidangnja, terutama utk membitjarakan 
soal perundingan Indone sia—Belanda di Den Haag, dimana delegasi Indonesia menam- . 

tikan ins.iruksi2 baru dari Djaarta dan soal ,,Mutual Security Act4 Diduga bahwa didalam 
membitjarakan soal MSA itu, kabinet akan memberikan pula ketgntuannja terhadap soal 
tanjatar dari pihak PIR supaja Mr. Subardjo meletakken djabatannja sebagai Menteri Luar 
Negeri. Mr. Subardjo sendiri, kabarnja, 

bagai soal-portefeuille atas kebidjaksanaan-politiknja. 

& achirnja mengakibatkan 

Mengenai soal ,,/Mutuaj: Se- 
curity Act”, jang telah d'teri- 
ma oleh Kongres Amerika Se- 
rikat pada tanggal 10-10-1951 
sebaga: suatu pe 'aksanaan po- 
litik luar negerinja bagi men- 
djamin keamanannja, dapat di- 

kabarkan bahwa adalah 6 pasal 
jang berpokok dida amnja, ja- 
itu: : 

| 

Bantuan militer, ekonomi 

atau tehnik jang disedakan 
dalam MSA ini tidak akan di- 
berikan kepada sesuatu negeri 

untuk memadjukan usaha2 m'-   lternja ketjuali djika Presi- 
den berpendapat bahwa de- 

ngan " memberikannja bantuan 
sematjam 'tu gkan berarti 
memperkuat keamanan Ameri- abinet tadi dianggap ti'lak 

ggota2 fraksi PIR dalam parlemen. 
mentri. 

ke .tjuh Tersebar....| 

  
i 

Gerombolan 
Ex,Kapt Alif 
Dipukul sampai Pe- 

ADA TG. 9-2-52 malam 
Pp hari gercmbolan pem- 
berontak jg berada dibawah 
pimpinannja bekas Kapten Alii, 
melarikan diri masuk ke daerah 
Wonosobo. Setelah kia adakan 

pengedjaran dan pengepungan, 
maka mulai tg. 11-2-52 pagi 
hari, kedudukan gerombolan 
pemberontak kita gempur. Per- 
tempuran berdjalan sehari sun- 
tuk. Kerugian kim seorang gu- 
gur, Gan 4 orang luka2. Keru- 
gian pemberontak 38 orang ma 
ti dan luka? diantaranja terda- 
pat bekas Kapten Alif. Sedang 

  

Amerika Serikat, 
hegeri 
menjetudjui untuk: 

sama untuk 
mengerti 
wil 
dunia, 

melenjapkan sebab2 ketegangan in 
ternasional: 

Iter sebagai jang d'kehendaki dlm 
persetusjuan2 
mu-tilateral atau bilateral 
mara Amerika Serikat mendiadi sa 
lah satu pihak jang bersangkutan: 

tik dan ekonominia, 
tuan sepenuhnja menurut 
Plan 

nja dan keadaan perekonomian pa 
Ga umumnja untuk kemadjuan dan 
terpeliharanja kekuatan 

dan djika 
jang bersangkutan itu 

(1) mengabung dalam usaha ber 
m:imadjukan saling- 

internasional dan good. 
dan memelkhara  perdamajan 

(2) mengadakan sesuatu tindakan 
ang dapat dsetudjui bersama utk 

(3) memenuhi kewadiiban2 mi 

atau perdjandjian 
dalam 

itu sendiri kabarnia mempu- 
njai pula dasar2 background 
jang lain, jang terutama ber- 
Wkoje kepada kedudukan Fe- 
waka sebagai Menteri Pertaha- 
nan dengan urusan2 kemilite- 
Taja. 

Dewan pimpinan Masju 
mi belum menentukan 

sikapnja. 

didalam sidang kabinet pada hari Djum'ad jol. tlah 
mengemukakan kepada kabiret tirdakan?2nja terhadap soal ,/Mutual Securi:y Act” itu se- 

mi Moskow 
» Tidak : D 

ARI MINGGU jang la 
E la diumumkan. bahwa: 
State Department Amewka 
dak menjetudjui orang. Ameri- 
ka menerima baik undangan ut   Dewan Pimpinan Masjumi kema- 

rin malam telah mengadakan rapat- 

nja, dimana P.M. Sukiman memben 
tangkan perkembangan soal2 menge 

nai ,.Mutual Security Act”. Setelah 
diadakan perbintjangan sampai djauh 
malam, rapat achirnja memutuskan 

dan mengadakan pertemuannja kem 
bali malam ini: Rupanja Dewan Pim 
pinan Masjumi berpendirian, bahwa 
soal MSA itu bagi Indonesia adalah 
Suatu soal-prinsipil. Dalam pada itu, 

sewaktu ditanjakan bagaimana sikap 
Masjumi terhadap tuntutan PIR su 
paja Mr. Subardjo meletakkan dia 
batan Menteri Luar-Negeri itu, Mhd. 
Natsir, Ketua Dewan Pimpinan Ma 
Sjumi, menerangkan: Iitu- bukan soal 
pokok. 

Negara2 Asia setudju. 
Senen petang PI-Aneta mem 

peroleh keterangan bahwa Pa- 
kistan Birma dan India telah 
menerima baik pemberian ban-   

(4) sesuai dengan stabil teit poli 
memberi ban 

kemam 
tenaga-manus anja. sumber? 

peitahanar 
nia sendiri dan kekuatan pertahanan 
Garj dun a merdeka: 

(5 mengambil tindakan2 menu 
Tut kelajakasnja jang mungkin di 
perlukan "untuk memadjukan kekua 
tan2 pertahanannja send ri: aan 

(6) - berkindak setepat.tepatnja 
untuk “mendjamih penggunaan ig 
effektif bantua-d:.ekoromi daa. mi 
Lter dari Amerika Serikat 

Apa arti ,,free 
world” 

Kemudian dida'am pertuka- 
ran-surat diantara Mr. Subar- 
djo dengan Duta Besar Ameri- 
ka Serikat di Djakarta, oleh 
phak Indonesia telah dima- 
djukan beberapa perobahan ter 
hadap 6 pasa 2 tersebut, jaitu 
dengan menghapuskan sama 

sekali pasal 3 dan menghapus- 
kan perka-aan ,,military assis- 
tance” dalam pasal 6. Tetapi 

3 bren dan 19 sendjata ringan 
mereka dapat kita rampas. Lain 
nja bujar. Dengan terpukulnja 
gerombolan pemberonsak jg di- 
pimpin oleh bekas Kapten Alif 
ini, maka dapat diduga bahwa 
dim waktu jg singkat sisa? pem 
berontak akan dapat dibersih- 
kan. : 

Daerah Klaten. 
Daerah Kiaten jang semula 

dipakai oleh gerombolan pem- 
berontak sebagai terugvai bu- 
sisnja jang terpenting, ternja- 
ta Setelah kita adakan pember- 
s han selama dug bu.an ini, se- 
karang boleh kata menginnjar 
keda.am tingkatan konsolidasi, 
Kehidupan jang normaai diha- 
rapkan dalam waktu jang sing- 
kat dapat dikembalikan, Dari 
kalangan masjarakat kni te- 
lah timbul inisiatief untuk 
memberkan bantuan2 kepada 
korban? jang terdapat d'ka- 
langan penduduk.. Inisiatief imi 
ba'k sekali 
kepada, pemerintah didalam 
usahannja meringankan  pen- 
deritaan penduduk. 

Daerah Simo. 
Dalam gerakan pembersihan 

didaerah sekitar S'mo kita men 
dapat bantuan besar dari pen- 
duduk, terutama dari pemuda2 
nja. 

Daerah Brebes. 
Tembak-menembak antara pa 

sukan kita dgn gerombolan pe- 
ngatjau pada hari kemaren tg. 
11-2-52 djam 17,50 di desa Pe- 
santunan “berachir dgn: kita 
kehilangan seorang gugur. Ge- 
rombolan pengatjau 3 srang 
mati, beberapa putjuk sendjata 
kita rampas, heserta beberapa 
blok dri C.P. demikian komini-     

| utk membentuk negara dim ne 

sebagai menteri luar negeri. 

bahwa sesudah  mempeladjari 
dokumen2 jg aia di tangan pi- 
hak tentara, ternjata bahwa ke- 
kas bataljon 426 itu telah mem 
berontak dgn maksud njata2 

gara. 

Pada orang2 jang ditangkap 
oleh iang berwadjib telah dida 
pati bukti2 jg sedikitnja mem- 
beri alasan, bahwa mereka ha- 
rus ditangkap. Dinjatakan bah- 

   
Lambega Kebudaraan 

Kon. Batawansch Gennotsehap | 
1 
van Kunsten en Watana 

ke div. Diponegoro hari ini. 

wa dengan tindakan pemerintah 
sekarang ini dapat diharapkan 
tjepatnja penjelesaian  pembe- 
rontak bekas bataljon 426, 

Mengenai situasi keamanan 
seluruh Indonesia, Menteri ka-|h 
takan. bahwa kini sedang di- 
siapkan perobghan besar dalam 
susunan staf ,K” jang kelak 
akan merupakan pusat koordi- 
nasi jang meliputi seluruh alat2 
kekuasaan negara, siapa jang 

ma ana an 

| Inggnssis 4 

se 

sebagai bantuan 

dalam sidang kabinet pada 
hari Djum'at pekan jang lalu, 
masih dirasakan ada satu ke- 
beratannja Jagi jaitu bagaima- 
na interpretasi mengenaj ,,free 
world” seperti jang tersebut da 
lam pasal 4 tersebut digtas. 

Interpretasi Menteri Subardjo 
terhadap ,,free world” itu ada- 
lah dunia jang merdeka dan 
berdaulat”, bukan ,,dunia ce- 
mokrasi”, seh'ngga dengan de- 
mikian penermaan Indonesia 
akan Mutual Security Act ini 
tidaklah melanggar kepada da- 
Sar politik bebasnja. Dan kabar 
nja, setelah soal ini dikemu- 
kakan kepada pihak Amerika 
Serikat, nihak Amerika Serikat 
telah menjetudjui interpretasi 
Mr. Subardjo jang memaham- 
kan ,free world” itu sebagai 

daulat”, 

Maka sek'ranja kabinet di- 
dalam sidangnja pagi ini tdak 
menukar pandangan dan pen- 

@.riannia terhadap soal Mutual 
Secur:yAct itu menurut rang: 

ka an 'pembitjaraan? dalam ka- 
binet mengenai soal tersebut 
maka ia mungkin gkan dapat 

d'iterimanja oleh kabinet 

Tetapi manakala kabinet tim 
bul dengan paham lain, sehing- 
ga ia tidak akan menjetudjui 
kebidjaksanaan-politik dari Mr. 
Subardjo itu, maka tmbullah 
soal-portefuille bagi Mr. Subar- 
djo seperti jang telah dikemu- 
kakamnja didalam sidang kabi- 
net jbl.. Dam d'da'am rangkai- 
am soal ini, tuntutan P.LR. itu 
akam mendapat pula pemetja- 
hamnja Weh kabnet. Tuntutan 
PIR terhadap Mr. Subarijo 

  
akan mengdjadi koordinator ke- 
amanan, hingga kini belum di- 
bitjarakan. 

Atas pertanjaan sampai dima 
na kebenaran berita, bahwa da 
lam kabinet terdapat dua pa- 
am mengenai penjelesaian kc- 
amanan, Menteri terangkan bah 
wa itu memang ada tapi djalan 
sebaiknja jang dapat dilakukan 
untuk mengatasi keamanan, ia- 
lah setjara politis dan militer, 
(Ant.) “ 

,dunia jang merdeka dan ber-) 

tuan Amerika berdasarkan Act 
baru itu. (Bantuan MSA). 

Sedjumlah  mahasiswa2 
Indonesia jang belajar 
di Nederland, baru? ini 
mengadakan darmawisa- 
ta ke Paris utk merin- 
djau sidang PBB. Pada 

| gambar mereka dengan 

| rasa penuh kagum, me- 
mantdang pada kumis jg. 
istimewa dari R. S. Chat 
tari, seorang anggauta 
dersagi Pakistan. Meta 

    

    
ERSOALAN 

kan oleh 
wartawan. 

ketua umum PNI, 

Atas pertanjaan2, diterangkan se- 
landjutnja oleh Sidik Djojosukarto, 
bahwa dalam rapat Dewan Pimpi- 
nan PNI dengan fraksi dan menteri? 
PNI tadi malam itu telah diberikan 
instruksi2 kepada menteri2 PNI da- 
lam menghadapi perkembangan? se 
landjutnja disekitar masalah  MSA 
tu. Perkembangan2 selandjutnja itu 
akan terdjadi setelah Menteri Luar 
Negeri Achmad Subardjo dalam si 
dang kabinet pagi ini memberi lapc 
ran mengenai hasil pembitjaraannja 
dengan Duta Besar Amerika di Indo 
nesia mengenai amendementen jang 
telah dimadjukan oleh Pemerintah 
Indonesia terhadap MSA, jaitu sela 
ras dengan apa jang telah diputus 
kan dalam sidang kabinet malam 
Sabtu jl. tentang masalah MSA itu. 

. Tunggu keterangan 
Subardjo dulu. 

Sidik Djojosukarto belum bersedia 
mendjawab pertanjaan2 jang . dima- 
djukan oleh para wartawan kepada 
nja, umpamanja: Apakah fnstruksi 
jang diberikan kepada menteri2 PNI   

belum mengambil sesuatu keputusan ' 

tuk mengambil bagian dalam 
Konperensi Dagang Internasio 
pal di Moskeu dim. bulan April 
jad, Para pengusaha ahli eko 
nomi dan para pemimpin seri- 
kat sekerdja jg meminta kete- 

|rangan mengenai sikap State: 

waban bahwsg” konperensi itu. 
»tidak djudjar”. 

State Department tidak me- 
njetudjui konperensi Moskou itu 
berdasarkan alasan2 sebagai 
berikat: 

1. €Konperensi itu diadakan 
oleh Moskou untuk maksud2 
propaganda, guna menegaskan 
akibatnja rentjana persendjata 
an kembali negara2 Bara" atas 

Timur dan Barat mergenai ba- 
han2 strategis jang dibutuhkan 
begara2 ,,Komunis' untuk pro- 
duksi militernja dan pemakaian: 

sipil. : 2x 
3. Konperensi itu berusaha 

melemahkan kesatuan Barat 
dan supaja Eropa Barat, Sasia 
Selatan dan Djepang tidak he- 
kerdja sama Amerika Serikat 
Galam perekonomian. 

    

“ 
— Teah lulus udjian per- 

sediaan ke 1 (CI) imu kepo- 
isian: R. Affandi pada Per- 
guruan Tingg: imu Kepolsi 
an Tai   
  

  
masalah MSA jg menjebab- 

&gn fraksi PNI dida. 
:ri2 PNI. Dalam ra: : 

pula perkembangan? di seki. 
a di Den Haag 

diteran/ 
Sidik Djojosukarto kepada'par 

dap tuntutan PIR, supaja Mente 
Subardjo meletakkan djabatanr' 
bagaimana padangan PNJ terhad 
beleid jang didjalankan oleh Menu" 
Luar Negeri Subardjo dalam « 
MSA ini: bagaimana pendirian £ . 
terhadap penerimaan MSA dan | 
gaimana pandangan PNI tent! 
»tree world” (dunia Yebas”) sep 
jang tertjantum didalam MSA? 

Dikatakan oleh Sidik Djojosi 
to, bahwa sebelum Menteri Subal 
memberikan laporannja dan kat 
mengambil putusan, ada baiknji 
tidak memberikan keterangan? | 
mengenai masalah ini, supaja / 
mengeruhkan suasana dan tidak 
pengaruhi . djalannja penjel, 
masalah jang sulit ini. Menuru' 
dapat Sidik Djojosukarto, m3 
MSA ini akan dapat diseles 
hari ini djuga oleh kabinet, ! 

J 

  

— Diumumkan setjara'' 
mi harj Sabtu, bahw, If 
Inggris akan berkabung ! 
pai tanggal 31 Mei j.a.d., 
hubung dengan mangk   itu, bagaimana pendirian PNI terna 

  

Radja George VI, 

  

judjar“ : Kata 
Pihak Amerika. 

   

    

     

       
    

     

   

  

Konp, Ekono- " 
KH 

1 

1 

1 
2 
hg 

Se Mita 

Department terhadap konperen 
si tsb. telah mendapatkan dja 

perekonomian, 24 
2. Konperensi itu hendak 25 | 

mentjari perdagangan antara " 

(3 

PNI Dan MSA 
Sikapnja Menunggu Dulu Sampai Mi 
Mengetahui Keterangan Subargjo . 

DI SEKITAR 
kan PIR menuntut su paja Menueri Luar Negeri Ach- mad Subardjo meletakkan djabatannja tadi malam telah &i- tindjau dim rapat Dewan Pimpinan PNI 

lam parlemen, jg dihadiri djuga oleh men. 
pat itu jg merupakan landjutan daripada rapat pada malam Sel 
Len jg lalu, telah dibitjarakan 
perundingan Indonesia—Beland (mengenai pem batalan Statut Uni dam mafsalah Irian Barat. 
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uarga terdiri dari 270 Pia 
matan Bonang kabi 
enurut kabar dari Natan 

'Tani kabupaten setempat, 
lai makan ampas kelapa se) 
ntinja beras, disebabkan per 

1 baltan makanan jang “ada 
jut rusak karena akibat 

ba 

aa maba 
malaria, gudik dani 

). sedang 13 ha. 
djadi milik mereka | 

gkelai karena tidak mem 

      

    
   
    
    
   
    

  

   

  

    

   

  

   

— SI GRUNDEL — 
.. bis kota tjetnja akan 
putih itu katanja disebab- 
kan karena walikota” adi- 
subeno mau memulai se- 

. djarah bis kota EN hala- 
|. man bersih . 

    
mpas kelapa jang dit | BUS KOTA UTK. UMUM 
Cisebut .,madul” kabarnja | MULAI BERDJALAN. 
12 per sena. Setelah beberapa lama terpaksa 

perdjalanan bis kota untuk umum di 
berhentikan karena alasan2 jang 'me 
rugikan' organisasi, - maka kini kota 

Neraca bermaksud membukanja kem- 

          

          

    
       

  

            

     

              

ai Penjakit tadi 15 Februari jad. 5 bus untuk umum 

aterpokken” afau 

pega karena 
   

  

' pulang balik antara Djatingaleh, 
Irusara — Pasar Djohar dengan m 
Halui berbagai djalan. 13 Pemberhen | » 
ian diberbagai bagian kota  diada- 

       

   

    

    
   
     

   

    

   

      

   

    
   

  

   

  

     

   
         

  

    

  

    
   

    

     
    

   
   
    

  

   
   
    
   
   

     
    

  

   

sete 

2 bus2. putih ini djuga -akan. 

RAZZIA Ta “ini sebagaian terdiri 

panitya diatas sangkut dalam ,.perbuatan2 

| Agung Rp 4,— dan Rp 9,—. 

an 
ai 2. kan adalah menurut dasar PGP. D:-| 

' Djawa 'samping itu sebagai diketahui, untuk 
langganan disediakan oleh Kota- 

pradja 10 bus jang berwarna merah. 
ditangan 4 

g 
meneni   22 orang jang mengaku 

melakukan perbuatan korrupsi, Anta 
anan ganja ada Kong .conduktris jang 

, 1 memperguhakan Hang 
Suka ang “organisasi Mah Rp 14.000 dan 

rdojo pada ada lagi jg Rp 16.000 dst. Tjatatan 
ihak mi- menundjukkan bahwa selama 3 bu- 

| bersama2 lan Genkbar:, October dan No-| 
h menung - vember 1951) uang orgahisasi jan 

. bis @i-kortup ada sebanijak 140.00 
ah, Satu djumlah jang tak sedif 

ah, ja- kit. Dengan @ibukanja kembali per- 
i o, Jogja, ' djalanan bis kota ini, dari chalajak 

gelang dan Purwokerto untuk pun” diharapkan bantuannja |supaja 
en 1 “3 san jang di He sesuatunja dapat Berlangsung 

ata beres, 

     

   

  

    

    

  

     
   

  

   

   
    

   
Pengurus Perpustakaa: 

116, minta 

      
   SMP tiap 'hari Se 

mat. Murid2 seko 
-. dan ang 

      
   
   
     
   

    

   

  

     

   

  

   
   

   
   
   
   

  

Sa Ia ara keras, 
tidak nampak 

'a merasa bebas. Pulisi2 Negara 

|iang bertugas mendjaga. bersi 
(kap tamah tariah sekali, sama 

  

ef. hingga Ar 

  

sekali tidak menampakkan diri | &a 

sebagai "pendjaga dari orang |. 
jang bakal dimadjukan dimuka 
Hakim dalim perkara mengan- 
'ijurkan melakukan pem bunu- 
ham kepada . beberapa orang 

Ihrenteri, termasuk .djuga  Ha- 
mengku Buwono. Gan djuga ses 

| |oagai seorang warga N 
1 jang “bekkedndakan 5 

cerling dalam usahanja Di 
'bohkan Pemerentahan Tita de de. ajak 

      
|tuan beranak uang kepada Wes 

ngan bukti2 jg. sangat membe- | 

  
bali dengan halaman bersih. Mulaif 

jang bertjat putih akan lagi mendja 
lankan kewadjibannja dengan route? | 

Peraturan gadjih ini dapat dikata| 

  

, ge ngah bantu. wa Te dengan I an Dana 

kan, ditempat? mana diadakan djuga dita 
2 1 tempat pendjualan kartjis. Se Sa 

» Sungguh memenuhi maksud membukal peng 
"' perdjalanan dengan halaman bersih | beritahukan 

| dengan sungguh2. Pegawai2 bis kosf Se 
dari pega:| “bersama2 

wai2 lama jang ternjata tidak ter-| dlaw 
tidak | Wa 

pada kita, beres” jang menjebabkan - gulung ti-f 
K Werdojo, karnja bis kota untuk umum bebe- |'kini 

ri dan 'rapa waktu jl. ditambah dengan pel 
adakan - gawai2 baru: mereka merupakan pelipis 
r Seno Adji kerdja2 harian dan bergadjih antara) Menge 

      

'nindjauan stasiun? bus. Tampak di 
(antara : u Se aan 

an PAI Bubettns Se Di 

  

pal: 
tan Ehnetiatah Taiao 
Djanuari jg Jalu tapi 

In 

ratkan Pa 2. 

     

  

   

   

   
     

     
     

     

     
   
    

lini ada 500.000” Nan negeri 
tetap jg setiap bulannja memba 
jar iuran pensiun sebesar 24X 
dan 6144 “utk pegawai negeri 

wai negeri -wanita dari gacji 
mereka jang berdasarkan P.p. 
No. 5 tahun 1951 telah diangkat 
Pe Aa Dag tetap, 
   

    

   

   

  

tg. " Dienuari 48 ' sSam- 
'pai 1950 - terus-menerus beker- 
|dja kepada negeri. 
: Perlu peraturan barus 
| Mengenai pembagian golong 
lan2 kaum pensiunan jang me 

hpu Hi nurut desas-desus telah diren- 
a Gea oleh Pemerintah ba- 

  

   
   

  

Ber njja ana 
h | nakan peraturan | 

ini, R. K: 1 membe 
“bahwa £ sebenar 

   

  

untuk | 
ti, pensiunan bagi: sehtauh pega- | 

    

   

   

  

   

MENINDJAU STASIUN? BUS. 
2maren oleh para pengikut kon 

Djawatan. Lalu-lintas Selu 

I telah diadakan ekskursi pe 

  

bernur sar... 
BER pian, la pa 

| Dijawatan Janeta 
iang Ba jini. kemunian pr ber. 
is irahat Kaliura,g n 

ore t: Sea di Sina 2 

     
z nai pegawai? bis kota lamaf keve 

ngli Er dapat dituturkan “bahwa kini telah | Tt 

a telahj 

arkan Kem arin dulu, en 
| Djawa Tengah mengandjurkan 
|agar disamping minimum-loon 
Pa Rp. 3,25 sehari ifu ba 

erdja pemerintah dibe 
Pa tundjangan sementara 
Rp.1,25 sehari sehingga dgn de 

| mikian seolah-olah upah teren- 
Jah baginja mendjadi Rp. 4,50 
sehari. 

Tundjangan stb berlaku sela 
ma belum ada penetapan upah | 
baru dan djumlah 
sebanjak Rp 4,50 tsb bukan di- 
artikan pokok an minimum, | 

  

     

      

    

    

  

   
    

  PGP jg) 

    

  

€ ngga kini aa 
ada perubahan. s3 

Dih rapkan agar Par adain 
tsb djuga diikuti Sen para ma- | 

5 NN partikelir 

PEMERIKSAAN TIMBANGAN 
j DAN SEBAGAINJA. ' 

Kantor Tera mengumtimkan, bhw 
bagan, untuk. pemeriksaa 

@: $ v    
      
penduduk kotapradja Semarang 

dilakukan tiap2 hari  kerdja 'djam 
8—12, hari Pjum' 'at dan” Sabtu djam 
8—10 di kantor daerah Tera” III, 
'Pontjol 110. 

Penduduk polisi seksi I pada bm. ' 
lan Maret, April dan Mei, seksi IL 
Djuni, Djuli dan Agustus, seksi jIT | 
September dan Oktober, seksi IN 

mber, 
jawatan2 negeri dan tandinsid 

tentara tiap hari“ kerdja.  Pentuduk 
diluar kota Semarang “menurut rea- |   

      

    | 

tjana jang “disiarkan “kepada Pa: 
mongpradja Pembajaran uang tera 
Tanu tante Wa ? 

   

  

       

Lang 3 

em | to sud h dihapuskan, sedang- 
u te kan pegawai? Indones a jg men- 

n. djadi. urusannja, kini diurus 
urut (oleh Kantor Dana Pens'un Jog 

jang baru (na” Pensiin Belanda di 
Ss eTCOn Kn 

    

   

penerimaan | 

ci | sesuai lagi dgn keadaan. 

wai negeri. Peraturan baru itu 
diangg, ap perlu “karena dewa 

'husus bagi “pegawai. nege 
“jang diangkat oleh erin 

tah RIS dan “Negara Kesatu- 
an. Kini Ke SA 
un an 2g u peraturan2 

pre-fedeaal 

  

pemer 
Tata, republik Sa jang masino 
masing berlaku untuk 
pegawai bekas Bea an 
eng an Republik Indone 

“Diterangkan lebih landjut, 
ihwa anti, Dana Pensiun 

      
   

        

   

  

tt Djuti Ka de fac 

  

jakarta. Perwakilan Kantor Da 
Ban- 

tinggal mengurus 
“pe “pensunan - Belanda 
110.000 orang jang Tambat ta- 

g rat Gn “akan “diurus djuga “oleh 
(Kantor Dana Pensiun Jogjikar- 

ta. Dalam pada itu diterangkan 

laki2, 296 dan 1596 utk pera 

"ada suatu peratu $ 

  

    

     
   
   
   

      

gawai jg kmi 

2 pemerin ah. 
—, Demiklan di- 

  

Nan 
Keras 'Thd 
Kominisme 

Akan Dilakukan Oleh 
| Pemerentah Mesir 

ENTERI DALAM nege- 
M Ii Mesir,  Mortada El 

'Maracghy Bey pada Sabtu ma 
lam menerangkan, bahwa .peme 
rintah Mesir akan mengambil 
tindakan? keras” terbadap ke-: 
Munitmo di negerinja, Ia, menej 
rangkan selandjutnja, bahwa 
para pembesar Mesir akan-mem | 

| berantas orang? komunis dan 
Komunisme, Menteri Marachzy | 

polisi Mesir belum lama berse 
Ang, telah menangkap: beberapa 

ng komunis jg olehnja dika 

bahaja.” 
Ia selandjutnja menjatakiin 

kepuasannja bahwa undang? 
jg ada pada dewasa ini telah tju 
kup untuk memberantas kaum 
komunis, akan tetapi diterang- 
kannja bahwa sendjata teruta 
ma dari pemerintah adalah ren 
tjana luas mengenai perobah- 
an? dlm. lapangan sosial. 

Rector magnificus 
dipetjat. 

ln (rok telah memetjat Sheik Ibra 
him Hamroush, rector magnif! 
cus dari perguruan tinggi A! 
Ahzar di Kairo jg telah berdiri: 
selama 1000 tahun, Sheik Ah- 
del Meguib Selim oleh radja Fa 
rouk diangkat kembali: merndia-   

  djuga, bahwa kantor Dari 
Pensiun SipontiAnoka .2kan 

e |tetap. berkedudukan di Jogis- 
Mengenai fsrmasi di “Ai ka Pa 

| KESUKARAN 

5 ata 1 P4 Pusat telah ambil 
| putusan, mengenai tuntutan umum 
|| dari SBPI tjabang Surakarta, me 

bahwa “pada wWak- ' 

    

  

untuk tukang dan Rp 3.— untuk 
burtih biasa, ditambah dga Rp 0,75 
sebagai uang makan setiap harinja. 

Telah diputuskan djuga memberi- 
kan gratifikasi “pada buruhnja sebe- 
-e (15-kali upah harian. dan diberi 
kan 15 hari sebelum hari Raya me 
nurut masing2 Agamanja. Djuga di 

berikan kelonggaran kepada buruh- 
nja, tiap bul annja 1 kali satu djam 
mengadakan rapat dsb. 
Dengan adanja seruan Gupernur 

Djawa: Tengah mengenai minimum- 
loon pada pegawai . Negeri jaitu 

| paling sedikit Rp 4.50, maka putu- 
san P4 pusat tsb. bagi anggauta2 
SBPI tjab. Surakarta djadinja tidak 

Soal" ini 
kembali mendjadi perundingan lagi 
dikalangan: SBPI tjaly Surakarta. 

   

sr MASALAH BURUH DAN 

  

Semalam' P4 daerah telah menga 
dakan' rapatnja untuk menjelesaikan 
beberapa pertikaian antara buruh 
dan 'madjikain dari beberapa perusa 
haan dikota ini, 'al: SBPKB tjab. 
'Smg.' dengan NV “Andriesse. Dipu- 
tuskan..mengenai gratifikasi th. 1951 

:| dah “hadiah Lebaran untuk buruh 
5 borongan, "Mengenai status buruh bo 

.rongan, setelah diadakan panitya ad 

di rector magnificus. Dlm. ta. 
hun il. Sheik Abel Merrip Se 
lim te'ah dipe'jat dari djabatan 
nia ketika partai Wafd herkva 
sa dalam nemerintahan Mesir, 
  

tu  dibentuknja kantbr itu 
bulan September 1950 formasi 
ini hanja terdiri dari 5 orang | 
sadja, dan kini telah mening- 
kat mendjadi 150 grang pega- 
wai, berasal dari pegawai? 
djawatan dan kementer'an jg 
tidak suka dipindahkan ke Dja 
karta. / 

KONP. an 

Menurut “kabar “jang kita ! 
peroleh pada tg. 14 sampai 17 

akan dadakan konperensi "Di 
nas Inspektorat CTN/DWTR 
Terr. IV, Se'ain itu akon di- 
adakan pula pelantikan ko- 
mandan2 Cia CTN dalam wi- 
lajah Djawa Tengah. 

DITAHAN POLISI 

Seorang pendjahat bernama 
K. asal dari Alastuwo telah 
ditahan oleh polisi, karena me- 

orang tsb. tergolong satu di- 
antara kawanan pendjahat 
jang melakukan perampokan 
didaerah Gentik. 

TERDJEPIT GERBONG KA. 

Seorang pegawai DKA “ka: 
tika sedang membikin sapu la- 
bur di suatu “ stootblok untuk 
melangsir kereta api di geta- 
siun Tawang tak mengetahui 
ada gerbong K.A. dilangsir ke 
djurusannja. Achir2nja  kaki- 
nja sebelah kanan terdjepit 
antara gerbong dan stootblok, 

kut ke Purusara.   "hoc, Soal" ini diserahkan kepada P4 
Pusat, ig 

| Lebih djatuh telah diselesaikan “dju 
£ perselisihan antara SBPKB tjab. 

Smg. dengan P3S, jaitu mengenai 
perselisihan . dgn. Bouwaannemers 
Tan Ie Ang, Bang A'Hoo dan Oci 
Djoen Swie tentang: tundjahgan ke 
mahalan untuk buruh borongan dan 
harian. “Mengingat soal2 itu agak 

sulit, maka setelah diadakan panitya 
ad hoc, disetudjui akan diadakan si 
dang segi-tiga Antara, buruh, madji 
kan dan P4 daerah pada 3 15 Fe: 
bruari j.a.d,   SOAL UANG LEMBUR. 

Menjambung berita “kami: kemarin 
tentang uang lembur jg dikeluarkan 
oleh Kota Pradja dalam tahun 1951, 
ada sebanjak Rp 173:000.— lebih, 
Sebagian besar dari djumlah penge Ye 
luaran uang tsb. adalah utk. bagian 
Ekonomi. Selain dari ini, oleh Kota 
Pradja sedang dipertimbangkan dju 
ga, apakah beberapa bagian seperti 
bag. Ekonomi, Perburuhan dll. da 
pat dipertahankan lebih lama, me- 
ngingat bagian2 tsb. belum resmi di 
serahkan pada daerah otonoom, 

  

nurut  penjelidikan sementara, 

hingga luka parah dan diang- 

2 ia to 
| adaiam 

Bey menerangkan pula, bahwa | 

sebagai »anasir2 jg ber- 

Hari Sabtu malam radia Fs-| 

sama. 
1 

ngenai minimumloon sebesar Rp 3,50 jad. di Karangtengah timur 10 

Haku, akan djuga disetudjui dim 

15) Pakt Pasifik seperti Organi- 
sasi Perdjandjian Atlantik Uta 

rumah fn. Yoe Ing Sang di Djl. 

| bersendjata. Dua orang 

| pergjan djauh. 

urkan 

   p bljk, John Foster 
Sak. kepada A ,    

      

  

Tr v ira ag 
D atakannja bahwa 2pet 

ghan dewas ii 

  

   
   

   

    

  

  

ndiri 'tidal : 

  

- 

      fikirannja 
tah rakja 

  

    
          

  

   

ai” "Iiongkok, 
pang, Korea da ndochina ti- 
dak mempunjai ketentuan, apa 
maksud2 Amerika jang sesung- 
Tn Ta musa Tn 

   PS menunda But 
nja' dengan Moskow, ma- 

ka “ha, itu akan Sangat mem- 

perbaiki keadian d'sana, teta 
pi la tak menganggap hal itu 

“sebagai kata jang terachir, ka 
rena 'a tak pertjaja Amerika 
takan bergembira dengan se- 
suatu “bentuk despotisme. Ia ' 
mengandjurkan didjalankan 
'nja poltik jang dapat mengu- 
bah sana sekali matjam pie 

rintahan di RTT atau jang da 

pat mengakibatkan . Putusnja 
hubungan antara RRT dan 
Moskow. 

al Ketik, ditanja apakah ia 
"pertjaja bahwa pemerintahan 
dewasa ini sedang mempeladja 
ri po! itiknja iang lebih “posi- 

Itif” di Timur Djauh, Dulles 
| mengatakan, bahwa ia pertja 
|ja ada “perbaikan” sikap Ame 
rika dalam scal itu. Dulles tak 
bersed'a un 'uk menjokong se- 
.penuhnja tjita2 djenderal Mac 

Arthur untuk. membom daerah 
Mantjuria. Dikatakannja, bah- 
wa menurut pendapatnja akan 

lebih senang djika dapat mem 

pero'eh kemenangan dengan 

tjepat, tetapi ia tidak tahu apa 

kah hal itu dapat ditjapai. 

Kana js. dikemuka- 
'kan Dulles. 

Kemudian dlm siaran itu Dul- 

les mengemukakan fatsal2 se- 

bagai berikut: 1) Ia pertjaja 

Senat Amerika akan meratifi- 

-.   

“lebih i 

Oleh Foster Dulle . 

ENASEMAn Sratr DEPARTMENT darj Partai Repu- 
Dulles, pada harj Minggu mende- 

: a Serikat, su paja membuan: 
Lane iputi. pasukan? Tiongkok Nasionaljs dari 

| dengan djalan menarjk kembali angkatan lau 
|| dari. perairan. Formosa. Werbi tjara dalam 
|ran radio, Dulles pentjipta per djanajian perdamajan 

g selubung jang 
Chang Kaj Shek 
ut ke-7 Amerjka 

suatu Pe anan sia 
an £. Djepang mengatakan, bahwa'adalah suatu hal jan £ ti aks 

banana Amerika Serikat, ntuk mempergunakan pasukan? 

"Tg 

Trima Kasih. 
nara Utara 
.Atas Bantuan Mao 

TJAPAN SELAMAT te 
Lah d:sampaikan kepa- 2 W 

kawat tsb. dikatakan, 

Yicnghoa dalam 

kan tanah airnja 

geri2 pengikutnja. 
mendjadi suatu Ten 
jg maha kuat 

Bantuan Selma 
diberikan kepada rakjat Korea | o-eh rakjat Tionghoa telah me !rupakan faktor jang menentu 

"kan untuk mengalahkan impe 
raiSme Amerika, jalah mu- 
suh bersama dari rakjat Ko- 

  
rea dan Tionghoa. Bantuan itu telah sangat memperkokop ke 
jakinan rakjat Korea dan Ti 
onghos d'im perdjoangan pem 
bebasannja melawan aggreSor 
a££reSor imperialis Amerika 
jang bersendjata telah mendja 
di Sua'u kekuatan jg tak dapat 
Gika'ahkan. Rakjat Korea seka 
l12 tak akan melupakan bantu 
an jang telah diberikan oleh 
rakjat Tionghoa dibawah pim 
pinan Mao Tze Tung, kata ka- 
wat tadi, Dan rakiat Korea pe 
nuh berkejakinan, bahwa, per- 
djoangan bersama rakjat Ti- 
onghoa d'sokong oleh rakjat ia 
tjinta damai seluruh Juni, Ai | 
bawah pimpinan Sovjet Uri 
akan mentjapai kemenangan 
terachir. 

Demikian kawat tsb. (Anta- 
Tan — NCNA): 

TRANSMIGRASI HANJA 496 
DJIWA DALAM TAHUN 51. 

Dari Djawatan Transmigra- 

si ,,Antara” mendapat kabar, 

bahwa selama tahun 1951 dari 
Djawa Timur telah pindah ke- 
luar Djawa 496 orang. Dari |.   sir perdjandjian perdamaian 

Djepang dlm waktu seminggu 

atau 10 hari lagi, 2) Persetu- 

djuan.administratif. jg akan me 
mungkinkan pasukan? Amerika 
tetz .tinggal di dan di sekitar 

Djepang atk mempertaisnkan 
negara jg tidak bersendjata itu, 
setelah perdjandjian mulai ber- 

waktu seminggu atau 10 hari jg 

akan datang, 3) Ia tak tahu, 
apakah Pjepang mempunjai ke 
beratan2 terhadap ditempatkan 
nja pesawat2 pembom jg dapat 
mengangkut. bom2 atom dari 
pangkalam2 di Djepang, 4) Ti 
dak ada kemungkinan2 bahwa 
Djepang. “akan mengakui RRT: 

ra tidal .paungkin diadakan dlm 

djangka waktu jg pendek, ka- 
rena di daerah. Pasifik tak ter- 

dapat tradisi kepentingan2 ber 

  

      Selandju:nja Dulles mengata- 
kan, bahwa tak ada bahaja, bah 

djumlah in 310 orang dibe- 
rangkatkan ke Lampung, 104 

| ke Pa'embang, 33 ke Bangka- 
hulu, dan 49 ke Sulawesi. Da- 
lam bulan Djanuarj kaka 54, 

44 orang iclah berto'a ke 
Lampung. 

TAHANAN? DIMERDEKA- 
KAN. | 

Diaksa agung hari Sabtu te- 
lah memberi perintah untuk me- 
'merdekakan tahanan2 terachir 
jang ditahan dalam minggu jg 
lalu. berhubung dengan botjor- 
nja berita mengenai tindakam2 
pemerintah jang terachir dila- 
pangan keuangan, jaitu tentang 
penghapusan dari sertifikat de- 
visen. 

  

wa perdjandjian perdamaian de 
ngan Djepang akan mulai ber- 
laku sebelum tertjapai persetu- 

djuan mengenai pangkalan. 
(Antara-UP). 

Aneka DjawaTengah | 
  

ska 
Ge doran di Kebalen. 

- Sabiu malam jl. sekira djam 

19.00 diwaktu hudjan rintik2 

Tg 

'Kebalen Solo telah kedatangan 

5 orang kawanan  penggedor 

ranja deugan membuka pintu 

muka telah masuk kerumah tn. 

Yoe Ing Sang dengan menjam- 

paikan Seputjuk surat. jang isi 

nja minta uang buat sangu be- 

Karena disangka orang Min- 
ta sokongan, 'sjempunja rumah 
mengeluarkan uang Rp... 2,- 
dan diberikan kepada kedua 
orang itu, Tetapi uang itu di 

| tolaknja. Tan sambil menga- 
tjungkan sendja:anja. berupa 
sebuah pestc| dan sebuah sene 
diata Hadjam, mereka mengan 
tjam akan menembak dika "3- 
dak diberj uang, Siempunja ru 
mah kemudian mengambil dom 
'petnja jang hanja berisi “Ik. 
Rp. 40,—.dan diberikan kepada 
kedua .pendjahat itu. sambil me 
ngatakan, bahwa ja tidak pus 
nja uang, Te'ap: djuga dompet 
#ni ditolaknja. Kedua, orang itu 
kemudian masuk memeriksa ke 
“dalam rumah. Pada saaf itu 

« 

Beberapa penang- 
kapan. 

Belum lama berselang dika- 
bupaten Bojolali telah dilaku 
kan “penangkapan2, al. terha- 
dan semua anggota dewan pe 
merintah daerah dan beberapa 
anggota dewan perwakilan rak 
jat daerah sementra Bojolali. 
Baru2 ini dilakukan penangka- 
pan2 pula di Wonogiri, dianta- 
ranja terhadap 3 anggota  de- 
wan pemerintah daerah dan ke 
tua dewan perwakilan dasrah 
sementara Wonogiri dan di Su 

2 kohardjo diantaranja terhadap 
dua anggota DPD dan hebera- 
pax anggota DPRDS Sukohardjo 
Mengenai penangkapan2 di Bo 
jolali itu, dimana seluruh ang- 
rota . DPD: (5'orang) telah di-. 
tangkap, kalangan resmi di Su 
rakarta menerangkan, - bahwa 
pemerintah kabupaten Bojolali 
berhubung dengan peristiwa 
itu diserahkan kedalam tangan 
bupati Bojolali, sehigga segala 
sesuatu mengenai pemerintahan 
berdjalan dgn. lantjir. (Bia). 

Dapur umum. 

Sedikitnja 10.000 djiwa dise-   0e Ing Sang dapat melo'os- 
kan diri keluar rumah dan dg. 
berteriak2 min tolong ja lari 
minta banttan ke KMK, Waktu 
bantuan da'ang kawanan pe- 

, rampok itu #elah melarikan “dis 
ri dengan menggondor! dompet 
|dengan isinia. jang Tea   
telah ditolak itu, 

2 Me SBNa Ne BAN 26 ng Sa aa esa LPM 

luruh daerah Surakarta telah 
.menderita akibat kurangnja pa 
nenan padi, berhubug dengan 
serangan hama dan air bah di 
tahun 1951 dan karena musim 
patjeklik. Untuk mengurangi 
penderitaan penduduk, maka 
Gipelbagai daerah telah didiri- 
kan dapur2 umum, 

aa Mao “ze Yung oleh pendu- 
dak Pyongyang, berkenaan de 
ngan perajaan hari ulang ta- 
hun ke-4 pembentukan Tentara 
Rakjai Korea baru2 ini. Dalam 

bahwa Tentara Rakjat Korea, jg masih 
muda dan bertempur berdam- 
pingan dgn. tentara Sukn rela 

rdjoangan- nja bersama Bedak Takan! 
melawan ka- 

Um penjerbu Amerika serta ne- 
kini te ah 

tara Rakjat 

a Saudara jg 
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Soal rekord2 
Indonesia. 

P.B. Persatuan Atletik Seluruh In 
donesia mengeluarkan pengumuman 
tentang pedoman untuk rekord2 In- 
donesia  sbb.: 

ag dengan Nana berita2 
atati sfaran2 tentang rekord Indone- 
sia jang satu sama lain berbeda dan 
menandakan 'adanja salah 'penger- 
tian dalam soal, rekord, maka Pe- 
ngurus Besar PASI. au Ha 2 
mumkan sbb.: 

   
“Pan NT 10-11 $ H 

ber 1948" untuk membuka lembaran 
baru dalam soal pengakuan rekord : 
Indonesia, 

2. Sebagai pangkal permulaan 're 
kord Indonesia jang baru diakui se 
mua prestasi terbaik jang ' tertjapai 
dalam “ Pekan Olahraga Nasional 
ke-1 di Surakarta pada tanggal 9-14 
September 1948. j3 

3. Rekord Indonesia hanja dapat 
didaftarkan atas nama warga nega ' 
ra. Indonesia. | 

4. Dengan mengikuti : perkemba- 
ngan olahraga .atletik “semendjal 
PON ke-I (1948) sampai dewasa 
ini, maka pengurus besar mengakui ' 
dan mengesjahkan rekord2 Indone- 
sia sebagai jang akan kita muatkan 
besok. 

5. Berhubung dengan keadaan 
luar biasa maka pengakuan dan' pe 
ngesjahan rekord dilakukan dengan 
tidak meliwati procedure jang, se- 
mestinja, tetapi untuk waktu j.a.d. 
pengakuan 'pengesjahan .rekord di 
atur dalam Peraturan Perlombaan 

MAS yet “3 
6. Pengakuan Pengesjahan rekord2 

tersebut diatas hendaknja . dipergu- 
nakan sebagai pedoman untuk waktu 
jang akan datang. 

Sepakbola di Tjitarum 
Sabtu dan Minggu sore jl. di lae 

pangan Tiitarum Semarang. diadagan 
pertaridisgan2 .. sepakbo'a  persauda 
Iaan dan  penghotma bagi ps. 
H.W. ig mendjadi djuarg dari per 
tand'ngan2 kilat dan Kesudahana 
nja sbb: . ps... Ki ps. . Mafhaen 
1—0, ps. .Garuda—ps. . Tfitarum 
2—2. ps. H.W—ps. BKR Ii—1l. & 

1 Bi Tjart di Smg. 
"Pada hari Minggu jl. di Peloran 

8 diadakan pertand'ngan tusuk.-bo'a 
(biljart) frjendly game antata Stads 
tuin dan Peloran Biliartelub ig di 
menargkan dg 6—0 oleh ihak tuan 
rumal” Kesudahan2 lengkav sbb: 

Tan Siong Djine — Go Ocn Giok 
59. 

# 

a   
.- 

Mr. Tar Siang Hien — Dr. Andu 
100—32. 

Sie Th'am Lok —#P. Lejd&imeyer 
10047. 

Tan Joe Ie — Tan Hong Bo 
100—63. 

Han Poo Tiiong — Tan Ho@Tian 
100—32. 

Tan Sien Tjine — I'e Tjoe Yang 
100—66 

  

HARGA EMAS DI SMG. 
' @Harga mas di Semarang hari ini, 
Mn Pebr. djam 11.00: 

Oo. 1 

Karet untuk RRT. 
Kiriman karet jang ketiga 

Garj Ceylon untuk RRT pada 
malam Minggu telah mening- 
galkan Koiombo dengan Kapal 

Sevjet “Nikolav' demikian di- 
beritakan dis Kolorgbo hari 
Minggu. Kiriman karet ketiga 
itu berdjumlan 1800 ton. 

. Harga karet turun. 
Seperti telah diberitakan le- 

bih dulu harga2 karet diluar 
negeri turun sesudah pengumu- 
man peraturan? keuangan baru 
oleh pemerintah Indonesia. Di 

| Amsterdam hari Selasa jg. lam- 
'pau tertjatat 3.60, sedangkan 
pada tg. 30-Djanuari tertjatat 
3.80, Di-London hari Pa 
dan 1 30-Djanuari 
Ea aan sisa 1.39 dan 
tanggal 30 “Djanuari 8 dan 
Djakarta hari Selasa tidak ada 
'tjatatan dan tanggal 30 Dja- 
nuari 7.70 

Atjeh kekurangan 
uang ketjil layan “ 

Pada waktu belakaxgam ini 
di pasaran sekitar kabupaten 
|Atjeh Besar sangat terasa se- 
kali kekurangan uang Ta lo- 
gam. dari Rp 0,10 dan R: 0.05. 
'Kalangan jg menget: . me 
ngabarkan, bahwa uang retjeh 
(pitjisan) jg telah dikeluark an 
oleh Kas Negara di Kelangan 
sudah lebih dari Rp. 30.000.— 
Sedangkan pembajaran gadji pe 
gawai? negeri sebagiannja di- 
lakukan dgn uang2logam itu. 
Dengan adanja kesulitan2 uang 
ketjil di pasaran sekarang ini, 
kaum pedagang ketjil sengadja 
mengambil kesempatan tidak 
akan menurunkan harga2 ba- 
han makanan sehari2 dan bila 
kaum pedagang mendapat uang 
logam dari perbelandjaan, bia- 
sanja disimpan dan tidak diper- 
edarkan. 
Demikian kabar jg diterima 

oleh PI-Aneta, . Hg 

    

RRI SMG. TG. 12 FEBR, 
17.00 Ae ea Ani Pan 

Man dan warta r, 18 Mana 
Suka utk AP. oleh Melati Kusuma 
19.00 Tanda waktu warta NI 
19.15 Dun'a olahraga oleh mai. Su 
harso, 19,30 Rajuan malam oleh Li 
ma Sekawan 2090 Sari Warta” berita, 
2005 Siafan pemerintah. 20.30 pen 
did 'kan masjarakat 
didikan Masiatakat . mropinsi, 
Imbauan malam oleh Ba. 
21.00. Berita. bhs. Djawa, 21,15. Kle 
nengan mahasuka, Karawitan stu 
22.00 Wafta berita tetachir, 
Tutup. 
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MEA neo 

Beriis2 Luer Ne geri 

   
        
  

DA PBB DI KOREA,” 
Berita dari AFP Tokto me- 

ngatakan, bahwa  Djepang 
mungkin segera akan menga- 

  

kt y gn 

s——BB setelah penjaga perdjan 
ke djian perda £ untukn mema 
e beri bantuars ce pas ukan2 
Lo, PBB di Kored” Terutama per- 
E djandjian itu meliputi fa 
T Silitet2 jang saat Yg tersedia 
|... bagi pasukan tersebut. Ditam 

0. bahkannja, b .pakt kea- 
Ts manan Amerika, Djepang jang 
7 macit klo pemperign ban- 

buan Djepang kepada pasu- 
kam? PBB di Korea, kini tidak 
bisa berlaku karena beberapa 
“kemungkinan kemiliteran disa 
na. Perdjandjiam -bary dapat 
dibuat dengan markasa besar 
Ridgway. Menurut  “Tokio 
Sjpobun”, dengan demiktan 
Djepang dapat berikan setiap 
kemungkjnan bantuan. 

PERKUMPULAN PEMUDA 
NAZI 

Pegawai? pemadam api di Phila- 
delpia (Amfrika) pada hari Djum'at 
masih sempat" menjingkirkan dua 
buah bom dengan sumbu jang terba- 

» kar dari djendela sebuah perguruan 
tmggi. Kabarnja didalam gedung 

“perguruan tinggS ini dibentuk suatu ' 
merkumpulan pemuda Nazi”. Sege- 

“ra dilakukan pemeriksaan dalam ge- 
1 dung itu. tetapi tidak dapat didjum- 
"' pai bom? lain. “ 

- 

“ TERUSAN SUEZ TIDAK VL 
| TAL LAGI BAGI INGGRIS? 

: Dutabesar Mesir di Amerika Se- 
"rikat, Kamil Rahim, mengatakan ke- 
1 tika hari Djum'at bahwa “Terusan 
1 Suez sekarang tidak lagi vital bagi 

“Inggris. Menurut Kamil Rahim, hal 
| ini telah dibuktikan ketika Perang 
“ Dinia II, ketika Inggris terlepas ke- 
#kuasaannja di LauP Tengah dan ha- 

rus membelokkan lalu-lintasnja dilaut 
1 melalui Tandjung Harapan (Cape 
3 | “of Good Hope). 

2 USUL BARU UTK. BERAN- (TAS AGRESI KOMUNIS, 
| Dalam tadjuk rentjana penerbi 

  

    

   

    

      

    

    

          

   
    

  

tan madjallah .LIFE” “minggu ini, 
|Gitulis. - bahwa singat dd Sangsikan 
Bpakah suatu antjaman untuk mem 
bom benua T'ongkok adalah djalan 
jang terbaik untuk mentiari penie 
lesaian jang terachir dalam cengketa 
di Korea. Madjalah itu berpendapat. 

: bahwa penjelesaian masalah itu ha 
Yus ditjari jalam tjara mengalahkan. 

: Tiongkok Gin menggulingkan peme 
2 TiAtah Mao Tse Tung. Untuk mem 

1 tas komunis. demik an tadjuk 
yentjana itu. maka di Asia disek tar 
Men aoA, na 2. Pasfik ha 

“Gitempat satua Angkatan 
darat dan Kala laut jang bila 

(1G sewaktu — waktu ada serangan dari “ fihak komua's dengan tiepat dapat 
| mengambil 'tindakan2 kepolisian, 

“ MOSSADEGH SIAP ANGKAT 
DUTABESAR DI INGGERIS? 

: Menuru: keterangan seorang pem 
1 besar pada kedutaanbesar Inggris di 
“Teheran pada Lari Sabtu, Perdana 

- “Menteri Iran Muhammad Mossadegh 
2 siap untuk mengangkat se 
“orang dutsw€sar lagi di Lordon. 
“Menurut pembesar jang tak mau di 

sebut namania tadi, bertambah baik 
nja sikap Iran terhadap Inggris ini 
adalah sua:w akibat dari hubungan 
erat jang dalam minggu ini telah 
diadakan antarn pembesar? Inggris 
dan Mossadegh di-atu pihak, dan 
piangar istana Iran dan pembesar? 
pmenterian luar-negeri dipihak lain 
P, sesidah Radja George VI dari 
ggris Kengkat 

-A LB KA 

yua Kembali Muda 
mbut putih djadi hitam 

ap Foto ,.Empat Bintang” 
asgung 1000, tidak luntur. 

“HARGA: 
Fr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
ecial untuk didjual lagi ke- 
ungan bagus. 

Terbikin oleh: 

    
| 

  

- 
BANTUAN DJEPANG KEPA- 

dakan.perdjandkian dengan P 

  

Berhubung dengan wafat serta pemakamannja: 

Drs. R. M.' Pandji Sosrokartono 
pada tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 1952, dengan dja- 
lan ini kami menghaturkan banjak trima kasih, terutama 
kepada P.J.M. Presiden jang telah menjampaikan amanat 
beliau dengan perantaraan Bapak Gubernur Djawa Barat 
erta kepada para Pembesar Militer dan Sipil, pula ke- 

“pada para Saudara-saudara lainnja atas perhatian, ban- 
tuan serta sumbangan moreel maupun materieel jang te- 
lah 'diberikannja dengan Segala ketulusan dan ke-ichla- 
san hati. 

" Keluarga: bi 
P.A. Sosro Boesono dengan Njonjah, Semarang. 
R.A. Soelastri Tjokroadisosro, Kudus. ' 
R.A.A.A. Kardinah Rekso Negoro. Salatiga. 
R.A, Kartinah Dirdjopawiro, Salatiga. 
R. Ng. Sosro-Hadikusumo dengan Ngoro 1 

a 

Pernjataan 
terima kasih 
MERDEKA. 

Saja: MARGONO MARTO- 
SASTRO menerangkan bahwa 
saja selama 4 bl. diobati DARI 
DJAUH oleh Sdr. DJOCO Oxc- 
cultis di Djl. Grogolan 21/SM, 
Solo penjakit saja dada dan 
blakang berasa panas kaki di- 
ngin, bingung, berdebar2, sesek 
napas, batuk “dan lekas tjape 
lalu SEMBUH kembali sehing- 
ga saja dapat bekerdja kembali. 

Atas pertolongan sdr. tersebut saja sekeluarga membilang 
trima kasih adanja. 

»PERHATIAN” 
Surat2 harap disertai 
Posw/prangko Rp. 2.50 

buat balasan. 

  

  

  

Hormat saja 
MARGONO MARTOSASTRO 

Djl: Abesin blakang 53 
BOGOR 

  

MR. SUTANTO DIAMBIL 
  

  

SUMPAHNJA. . 5 
Sabtu pagi pukul 10.30 bertempat Telah menikah: 

di Istana Merdeka telah diambil BR. SOENARTO 
sumpah atas dirinja kuasa usaha Pan 
Indonesia jang baru untuk Belanda, ceng : 
mr. Susanto Tirtoprodjo oleh “presi- R.r. SOERASTRI 
den Sukarno. Mr. Susanto bertolak Mertokoesoeman 
ketempat kedudukennja jang baru di PATI Pandora 
Den Haag hari Minggu pagi. 

K3 

: t N , 4 K L SP” aa 25 

& 4 4 4 

UNDIAN UANG 
Sebesar Rp. 2.010.0C0.— 

terbagi atas 200.000 surat undian A Rp. 10.— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 210.000 dan selembar surat undian 
terbagi lagi atas surat2 undian seperempat & Rp. 2.56 guna 

PENGURUS JAJASAN 

» DANA BANTUAN DI DJAKARTAs 

1 jumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu: 

! 1 hadiah dari Rp. 125.000-— Rp. 125.000.— 
Ka 3 Tan MANA — " NER OOOD me 
Ma 2 ee OR ANN 23 SO0. 000 
BU "RE SNN S8 0O0OL— 

2g" en AO Ono 
Na Baen Onani "NU eh Ooh 

sag 1 Ta ANN im 3 Ang. 9002 
I100 2 TE 975000 — 

  

Djumlah 1500 hadiah Rp. 1.000.000.— 

surat? undian dapat: diperoleh:   
1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, 

| bajaran contant dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V.. Djakarta, Nusantara 25 (di 
Djakarta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 
kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 
tianak. 

2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 
pengiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Dja- 
karta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, 
Menado, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari 
satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea 
administrasi dan pengiriman. 
Djika djumlah surat undian jang d'sediakan untuk dikirim 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 
sudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- 
nja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan 
Escomptobank N.V. 

PENARIKAN DI DJAKARTA PADA 28 dan 29 MARET 1952 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanogal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat? 
Undian tidak terdjual habis, maka hadiah? akan dikurang- | kan menurut perimbangan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 8 MARET 1952. 
Ukuran dan Undian diperketjilkan sampai 15.X 24 cm. 

pem- 

  
      Ba 

  

SUN 
Re TAN CEK AY SALA 

  

# terbit 4.X sebulan 
£ ukuran 26 cM.X 374 cM 

tebal 28 halaman 
& harga langganan Rp. 7,— 

sasbulan (madjalah termu- 
rah di Indonesia) 

# memuat tulisan2 hangat 
lagi ditulis oleh ahlinja ma- 
sing2 55 
penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In- 
donesia dan luar negeri. 
Alamat Tata Usaha 

Djl. Pintu Air 23 — Dar 
  

  

# Paling Bgik 
pa kPaling disukat 

Ae Ea LI 
DJ). PURWOSARI No30” SURAKARTA 

Mimumiah ! 
Ditanggung 1001 

BERFAEDAH. 

NP 

  

PUAS   
    PABRIK TT IM ATAR 

PA Ag EN 

  
FILMA ADALAH HEMAT 

setelah disaring dengan 

kain dapat dipakai kembali, 

sesudah tiap pemasakan. 

2 KALENG - BASILNJA SAMA DJUGA BAIKNJA 

8 F2-H 

an 

  
  

.. MENUNGGU 
| Sanggup melajani diwilajah Djawa-Tengah, 
Pesanan meubilair Rumah Tangga, Toko-2, Kantor-2 dan 

Pz:SANAN 

Sekolah-2. 

  

Kakanda tak sanggup menung- 
gu lebih lama! 

Ja, ia girang dapat "membantu Filmetta 
dengan membuka satu blik minjak-Filma, 
sebab ia tahu bahwa semua jang dimasak 
dengan minjak-Filma lezattjita rasanja. 
Hanja jang tidak diketahuinja — tetapi 
Filmetta tahu akan hal ini — ialah bahwa 
minjak-Filma selamanja bersih, sega.” dan 
menjehatkan badan. 

minjak untuk menggoreng 

           
2   

  

| 

| TRIUMPH 

     

    
| TABIB AMIRODIN 

menitan Kusumojudan 95A Solo. 
(Agen: GOELAM ps. Pabean 49 

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

        

    
     

    

    Surabaja. Pabrik: 

ASIM DADA Kp. Melaju 30 Dji. Kestalan 98, 
: Semarang. SOLO. 

  

SALA AL 

— Agen: 

aruda Indonesian 
Airways 

Untuk daerah SURAKARTA 
| -Mengurus: Pendjualan tickets G.LA. dan UEA. pengangkutan 

barang2 lewat Udara 

|. (Muka U.P. Theatre Pasarpon) 
Djalan Slamet Riadi 149 — Telp. No. 270 Solo 

Dengan diperlengkapi loopvlak anti-slip ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta 
liatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR jang diutamakan untuk men- . 
(japai lebih banjak daja-penariknja prah-oto ' 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

banjak muatan? berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

'lain merek! 

GOOD/AYEAR 

  

'2B-GY-5204 
ATRA Untuk SEMARANG: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELECTA. 
TOKO KAUW dan semua IMPORTIR? AUTO MORIEL 
Selandjutrja Agen-Agen diseluruh Indonesia, 

  Ma nager: MD. SLAMET 
   

ketempat peminat. 
Penjelenggaraan tjepat, hebat dan kuat, Pengiriman sampai 

# 
Harga hemat, pembajaran setelah pelajanan tamat. 

Banjak hormat. 
Perusahaan Meubel Kaju & Besi 

»SSUKIMAN SIERAD" 
Djl. Overste Slamet Rijadi — Timuran No. 164/175 Solo. 

  

  

Pasanglah 
Adpertensi 

Da!lam Harian 

»SUARA MERDEKA“ 
mma 

Wasserii ASIP 
Blakang Kebon 3 —#flp” 1554. 
TJEPET, BERSIH, MURAH. 
Sedia Iooper. 

  

  

  

PA 

Diminta lantas : 
SATU FUXSANG GARIS jang"pandai menggaris TABE- 
LARIS daa KASSOBKEN, serta bisa STEL sendiri. 

Gadiih saling ketjil Rp. 12 5) sehari 
Birjara pada Toko NN A BE, Tt A 

Bodjong 32 Semarang 
aa 

ML AS 

      

PE 

SEDIA TJUKUP: 
AUTO-ONDERDELEN & ACCESSOIRES 
DEKKLEED & IMMITATIELEER 
Diuga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dll. 

Toko ,,SELECTA" 
BODJONG 89 — TELF, 594 — SEMARANG. 

  

an 

  

ae 

  

dibeli dari : ecsediaan ita? perlu prioriteit) 
SPEDA MOTCR 
J-NG TERBARU 

SPEED 1WIN 5t0cc 1 
THUNDESBIRD 650cc 

dengaa ingebouwde acbter:ckokbrekers. 
Dealer unuk seluruh Djawa Tencab. « . 

CULUMB'A MOTORS COY. Lid, 
Pucwod aatan- Timur 28 4 Semarang 

Dasat seygra 

Iype: 

     

  

Henna 

LUX 5.—7.—9.— Ini Malam penghabisan (!7 tahun) Robert Mitchum Faith Domerigue 'Claude Rains 

. Where Danger Lives" — 
Besok malam premiere Bette Davis dalam 

“Payment On Demand” Tida Terduga! 

  

messabasa CITY CONCERN CINEMAS   

( 

  

Tuan2 jang mau beli   
DJUAL OBRAL! 

Barang baru — Barang kuat — Barang murah. 
SPEDA bikinan ENGLAND 

1 3 speda bagus, kuat enteng dan murah bi- 
kinan pabrik England, silahkan datang di saja punja Toko, 

Toko ,,Amatgembira” 
Djalan Plampitan 67, Semarang. 

Ma me tantang naa yoga 

M. S. RAHAT 

DJUAL OBRAL! 
didjual HARGA MURAH. 

  

Ini Malam D. M.B. 

    
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (17 tahun) 
Richard Basehart — Marylin Maxwell — Signe Hasso 

»nOutside the Wall": 
ROYAL 5.—7—.9.— Ini malam D.M.B. 

Pat O'Brien — Robert Ryan — Ruth" Husseg 
s Marine Raiders'? HEIBAT GEMPAR! 

INORA 5.—7.—9,— Ini Malam D.M.B. (17 tahun) & 

  

  

  

      

  

  

WE WANT “EM BACK, THEY WON!T / Ox, YOU STAY    
    

      

KNOW WHAT 
HIT SEM UNTIL 
THEYIRE UNDER- 
GROUND DIGGIN 
UP OUR CITY 

HERE Tilu 
YOU SEE 'EM 
COMIN' BACK, 

TBPTYI IT GOT 
ENOUGH DRUGGEP 
BLOWGUN DARTS TO 
HANDLE FIFTY. MEN, 

   

  

   

  

“ROVIS EscapeD 
: KETCH IT Now, 

: ROCK WHEN         

  

  JAW, 

  

   

  

   
     

      

   

  

   
   

  
    

aah K0 NM PA AN 3 
Yipp ea... Roy telah melarikan diri!! Tjelaka kamu, tuan 
w, djika nanti ia kembali membawa ajah serta orang2nja ke- 

uk membongkar kedjahatanmiul 
ang Pula, djika ta mem bawa orang2 kembali!! Aku masih 
ai tiukup ratjun untuk memberi tusukan kepada sedjumlah 

! “na keakaaa a aa « 

an mereka tidak akan mengerti apa jang telah mengenai me- 
Dengan tak sadar mereka akan menurut segala perintah kita 

pai mereka dibawah tanah menggali tanah, bekerdja untuk 
kan kota emas.,.!! ' 4 saban 

     
pai kaulihat Roy 

— Baik, Rockjaw! Setelah ia 
kelihatan kembali 

    

    

run untuk memberitahukan, Dja- 
ga sadja anak ketjil itu baik21 

un Ph 

         

    

— Roy terlalu 
kembali! ajahku 

sedemikian 
membiarkan 
tempat ini 

nanti, aku tu- 

Begitukah 
Tetapi bagaimana Rogers 
dapat berbuat pintar 
antjaman sendjata sjahmu? 

an 

Na Yaa 

"gi sr js 4 4 
Sa . 2 aa # : beri 

      
masuk di 

rupa, 
hingga dapat pula mendjadi kor- 
ban kedjahatanmu, Rockjaw!! 

pendapatmu? 
akan 

dengan 

  

      LIJNe BASTER cuioue /| 
STEMPEL KaRer.supe: |! 

| dan ONTWERPEN |          
  

Djagalan 6.15-830 (13 th.) 
MALA MAMO CLARK dim. 

“»Robinson Grusos of Glipner Island” 
Perkelahian hebat antara mati atau | 
hidup untuk membasmi complotan | 
»Spionnage di pulau lautan selatan 

Tekst INDONEsSIA/8LANDA 

Isi Malam Pengab. 7.—9 — 
Auyang Sa Fi Yuen Mie Yen 

Film Tiongkok ,Big Road', i 

-—-   
sg 

  

  

.— 

Tg. 7-11 Peb. 1952 

Djam 3—-5-7 
Nm na ema Dea, 

  

  Warner Bros' Technicolor 
MONTANA" 

Errol Fiynn — Alexis Smith 
Teks Indonesia. 

  

  

:, Kasma Booty—Rokiah . $$ Menarik dan T | »Rex” 5.—7.—9. (Seg um.) P. Ramlee— Yatimah »Sedjoli menggemparkan Seteran 109, Telp. 1123 Smg. Doris DAY - Gene NELSv “ 
5 ap untuk WASIR (Am- | skullaby of Broadway”'| Roxy 7.—9.— Ini Malam D.M. Aisi ap eien), , KEPUTIAN . icol # " dan Taindate Pebiakte Obat sena Brod a echnicolox o. 9 an Ho uni TRAGBDY ' LN De ente sem- di Ia BESOK Pen al idalam ari sampe run- ! 5..7-9.- (13 tahun) pk « Kekedj ! tuk akar?nia, Richard Widmark — Dana Andrews data ni ARBIN NIGHST Pa 

460 ZONDER OPERATIE ,Ihe Frogmen” 
O2ers 3 Na, Aa sea Metropole 5.-7.-9.- (17 tb. «1 PERPEXBI « “ . re 57 1 
ROYs Too NA YUH THINK s0? Me am Glenn FORD ad Gene TIERNEY 5 
SMART TO “HOW CAN Th S t"of 0 7 b . TE Rap aa Sae Pay Ba NA an an MO sepak reli D 1 . 6 2 : SEA in, | PERIJETAKAN 8 Convict?Lake" Ng djam : 

dan CUCHE Besok Malam PREMIERE ! : 3— GH, — 

      

   
TYRONE POWER 

      

   

  

Tan PENA 

GENE MEREY LI ng KA 1 
JOHN PAYN Oa jai F3 "ANU teja PaA 
Anng BAXTER Ihe TA Pati 8 Talun 
Glifton WEBB BE ANT Ta 1g Herbert MARSHALL 

    

Ai   
  

  

Seribu satu malam 
Pilm INDORESIA (Segala umur) 

  

  
  

  

Druk, VII No, 584/1II/Ar7718, 
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      Maan na i 
Pk Mendiang ' George 
1 “Tidak Baojak. Me- 

  

DN Ph 

  

| “Warisan 
1 “George 

Diduga 
3
8
 

ia angan: Ke-, 
3 kejaan “yi 

URAT W/SIAT  (tesia 
men) me 

aga IV dari In 
beta 3 p: Par agan » 

   | tap”, dan djuga set 
. dia, tetap mendjadi raha- 
sia, Walsupun d ,. pada 

- 

“lah dimulai dibagian 

| bada ehalajak ramai, 

upumnja orang menungii Den. 
wa Nana Radja George Itu 

Testamen tsb. Aa aja : 

rahasia untuk Ba 
Oleh karena kehendak jang 
Sae dari para anggota kes 

radja2 I tidak 
ta NG Pa penen dialam padan 
Sengadilan2 atau para . pembe- 
“- kehakiman. 

bagaimana jang di dia 
lami oleh Babelan Na 
yan” mendiang Radja George 
semasa hidupnja telah menga 
ar: beban biaja2 jang tinggi 
venaikan upah serta kenaikan 
TA Setiap tahun ia menda 
pat “yang representasi” se- 
djumlah 410.000 pound sterling 
Yjumlah ini telah tudjui 
oleh par'emen. 110.000 pound 
terling darj djumlah tersebut 
Galah untuk pengeluaran? ra 
Ja” sendiri adapun sisanja 
alah untuk pembajaran ga- 
Yi pegawai? dan untuk penge 
(waran2 istana Jainnja. 

“Pada tahun 1951. mendiang Ra- 
ia George dengan sukarela tidak 
'agi menerima uang sebanjak 20.000. 
lang mula2 disediakan bagi kepertu. 
Fnanja sendiri. Selama masa pepa. 
tangan, Radja George telah mem. 
ber'kan sebagaian pula dari. pengha. 
yilansja. untuk kepentingah para 
#nggota keluarga radja lainnja. Mi- 
#Xnja. adalah dijauh kurang dari 
pa jang dimiliki oleh ajahanda Ge, 
srge W dan sama sekali tidakah 
dapat drbandingkan dengan milik 
Ratu Victoria, jang  kabarnja pada 
yaktu mangkatnja meninggalkan ke- 
—n sediumlah dua diuta pound 

£ 2: 

LATIHAN PERANG SETJA- 
BESAR2AN. “1 

" Didapat kabar pada hari Djum'at 
malam di NEW, bahwa latihan 
perang besar?an dari tentara Ameri- 
'ka jang diikuti oleh 30.000 orang t&- 

sebelah timur 
lzut ASnerika Serikat. Pada “latihan 
“perang ifx“Higunakan sendjata atom j 
palsy. Latihan ini akan berlangsung 
Semindai: lamania. 

Komentar Indon. 
| Atas-Memoires Westeriing Mung- 

.kin Akan Dikeluarkan 
ARIAN KATHOLIK Het Volk”, 
nja hari Sabtu telah- mengutip berita, menurut 

   

ndiang. ada $ 

  

  

bawah ini, 
aa 

Sebelum diadakan wehangk. 

Madielis Rendah telah setudjui 
4 buah mosj jang dladjukan 
oleh ketiga partai koalisi jang 

| duduk dalam pemerintahan, ja. 
“itu Partai Kristen Demokrat 
(partai PM Adenauer), Partai 
Liberal dan “Deutsche Partei" - 
tentang: 1. massalah Satar, 2. 
hubungan Djerman dgn. Pakt 
Atlantik, 3. soal tawanan 'pe 
yang dan 4. sumbangan Djer- 
man Barat dalam pertahanan 

Eropa berupa uang. 
Resolusi partai2 

koalisi. 
Sebelyun pemungutan suara 
dilakukan. PM Adenauer mem 
bela politik jg menghendaki re 
militerisasi dan ikut  sertanja 
Djerman Barat. dalam tentara 
Eropa. Disamping itu ketiga 
par'ai koalisi mengadjukkan re 
solusi? jg terutama menghen 
daki: Il. hak2. sama deradjat ba 
2zi Djerman an dalarni masia 
rakat pertahana Eropa Bak 
rat: 2. supaja ata memberikan 
sumbangan kepada pertahanan 
Eropa itu dipertimbangkan be 
ban2 keuangan is'mewa jg ha- 
rus dipikul oleh Djerman: 3. su 
paja dipertimbangkan - Sfjamin 
an hukum istimewa dikalangan 
pertahanan Eropa, selama Djer 
man tidak duduk - dim. Pakt 
Atlantik. (Ant. AFP). 

KOMUNIS MESIR BEKER- 
DJA DIBAWAH TANAH, 

Menterj dalam negeri Mesir   
“pa pemerintah 

'Mortada ag Maraghy Bey me- 
nerangkan “dalam . konperensi 
pers ptda malam Minggu, bah 

melawan kaum 
Mesir. Diterang- aa: Komunis 

» m4 hahar - : 
“KG LEO Z KL ON In kannja bahwa kaum Komunis 
Mesir bekerdia dibawah tanah 

"dun mempunjai Pem “79 
kuat. 

L
A
 

M
A
N
A
 
T
A
 

Ka
 

didalam penerbiian- 
mana 

kementerian luar negari dj Djakarta telah berhubung an dgn. 
duta2 besar Indonesia di Belgia dan Perantjis, untuk men- 

adua negara ini karena 
terganggunja perhubungan jg baik antara Indonesia dan 

pubii kasi2. dari memoires Wesier- 
ling jg. membusuk busukkan Indonesia (Berita mengenai me 
moires atau Kenang Kenangan 

2 Mobilisasi 
Muang Inai 

URAT KABAR Bang: 

Kok Tribune” mewarta- 
kan pada” “hari Sabtu bahwa 
pemerintah Muang Thai tak la- 
ma lagi akan amkan 
kead darurat berkubung de 

Ba Tengaai politik di Asia 

Tenggara “ Dikatakan bahwa 
serlana menteri Phibul Song- 
ram sebagai tindakan? pen- 
jegah mrrgkin akan menge- 
Tb angkatan.perang Muang 
hai (Mobilisasi). Pemerinta. 

yan Muang Thai akan melaku 

tan tindekan2. guna mendja- 

ain keamanan Wiuang Thai ter 
radap setiap agresi demikian 
nrat kabar tsb: lap NE 

A45 
IDESA KASEMBON, Ea 

wedanan Bululawa 

'aerah Malang, baru? ini telah 

'erdjadi ledakan granat karena 
nana seorang telah tewas se 
cetika itu djuga, dan 3. orang 
ainnja mendapat tuka?  berai 

tan ringan. Sebab ledakar itu 
alah, oleh karena seorang: “aa 
luduk . desa tsb, me: 
ritnja, utk. mana: ia memper. 
unakan sebuah granat jang 
aasih utuh sebagai  landasam 

'ada satu saat. granat tsb, me 
sfak, karena mana orang “tadi 
was seketika itu djuga. Dua 

srang lainnja mendapat luka? 
berat, sedangkan seorang lagi 
nonderita luka2 ringan. 

MAM MASDJID Noehe- 
F ri, Pakistan, telah men- 

jekik seekor matjan tutul dgn, 
'iada bersendjata. Pak Imam 
sedang berdjalan2 dgn, bebera 
rang teman. Sekonjong2 ia 
nelihot seekor matjan tutul me 

"jergap salah seorang, teman 

adi. Pak imam menjergap pu 
a jang disergap sang matjan. 
Ditdeksilenja binatang tadi hing 
za pingsan. Achirnja riwajat 
penjergap Jang berkuli: tutal 
tadi diachiri dgn. seputjak pe- 
dang. Kulit matjan butut tadi 
kemudian dipertontonkan ka- 

sebagai 
makti tentang keberanian imam 
tadi. 
Demikanlah diwartakan oleh 

'afian setengah - resmi - Papa 
- Dawn”, 

    

Pn
 

ini kita muat SEN hari jl) 

Hanan tersebut, jg di dalam 
penerbitannje hari Minggu jg. 
lalu untuk pertama kalinja te 

lah memuat petikan2 darj me- 
moires itu menjatiakan, bahwa 
pers di Belgia adakah merdeka 

kah2 jang dilakukan pada pe 
werntah,. tidak ah dapat men 

tjegah dunia pers untuk mem 
pergunakan kemerdekaan ini. 
Hn dengan ' berita2 

, duta besar Indonesia di 
Brusal Ide Anak Agung Gde 

Agung, telan menerangkan ke 
pada koresponden ANP: di-ibu 
kota Belgia, bahwa ia menga- 

ku' sepenuhnja kemerdekaan 
pers di Be'gia. 

Walaupun demikian, ha! ini 
tidak pula mengha'angi, bah- 
wa. “kam' sangat menjesalkan 
sisiarkann ad. Mmemoires jang 

sama sekali mengenai urusan2 
Indonesa semata2 iri, serta 

Jiru mengena: keadaan di Indo 
nesia, demkian ditegaskan 
oleh duta besar Indonesia. 

“Bagi kami sukar pula da- 
pat.Gimengerti mengapa orang   mana Westerling sendri telah 
mengakui 

gung djawabnja sendiri. ia te 

AK membuntt banjak brang. 
Publikasi2 jang sedemikian Hu 
pasti: tidak aksn berakibat ha 
Ik bagi perhubungan jang bak 

antara Be gi, Gan Na 

demik'an Palaaja 

Agung Gde Agung mengada- 

lah ditulis oleh ahli negara Pe 
rantjis Paul Reynayd didalam 
bukunja “An coeur de la Me 
Tee”, tuisan mang telah gipro 
tes dengan keras oleh menteri 
Tuar negeri Belga didalam par 
'emen minggu jang lalu, 

Pandangan menteri Van Zea 
land itu dabot kamy setudjui 
Sepenuin"a, oleh karena muta 
tis mutandis berlaku djuiga ba 
Si publkasi2 memoires Wester 
Ning itu, demikian Anak Agung 
Gde Agung achrnja. 
Menurut keterangan se'an- 

djutnja tang diterima oleh ko- 
responden ANP di . Brussel, 
maks tdak Tama 'agi dari pi 

komentar atas tjatatan2 Wes 
terling itu   4 

“E dan kas pan ca ae 

tan syara tersebut diatas tadi, 

Suka memuat ijatatan2 ini di 

bahwa atas tang- 

Didalam hubungan ini, Diah ) 

' Daiiy 

Federasi Eropa 
| Parlement Djerman Barat Setudjui Pem 

bentukanaja Dg 204 'Suara Pro 156 
Coatra Dan 6 Blanco 

up ARLEMEN DJERMAN | Barat malam Sabtu jl. dgn. 204 
(KEC suara melawan 156 dar 6 suara blangko telah menje- 
| tudjai suatu resc'usi js. diadju 
5 rintahan, js. menjetudjui pemh entukan federasi Eropa dan su 
- paja Djerman ikut serta mem pertahankannja, 

serta jg, mempunjai kesamaan hak sepenuhnja.” Partai So- 
sial Demokrat dalam pemungutan suara tadi bersatu dengan 
Partai Komunis dan menentang ikut sertanja Djerman dalam 
pertahanan Krepa, Ta menen Te segala mosi jang tsb 'di- 

kar oleh partai? koalisi peme- 

, Sebagai pe- 

    

"| Serangan Pasu- 
kan Pajung 

Buat Pertama Kali Di 
Malaya: Pusat Kedu." 
dukan Pemerentah Ge- 
'rilja Mendjadi 'Sasa-s 
3 ranpja? . 

P ASUKAN2 PAJUNG Ing 
gris hari Sabtu jl. un- 

tuk pertama kalinja melakukan 
Operasi terhadap pasukan? ge- 
rilja di Malaya. Menurut kete- 
rangan pembesar2 uniliter, ope 
rasi” tadi di'akukan terhadap 
50. sampai 106 gerilja, jang | hen 
dak membentuk markas disua 
tu lembah di Perak, Malaya 
Utara, pada diarak kira2 29 
mil dari perbatasan Muang 
Thai. Pasukan pajate tadi ter- 
diri dari 57 crang, 

Kedudukan ,,pemerin- 

tah demokrasi 

rakjat?” 
Berita AFP mengatakan, ba 

hwa penerdjunan pasukan DC 
jung tadi dilakukan “disuatu 
tempat aongah ?. Fimba-raja, 
jg pohondris sudah ditebangi 
Pihak Inggris menduga bahwa 

tempat tadi merupakan. kubu 
pertahanan gerilja dan tempat 

kedudukan “pemerintan demo 
krasi rakjat Malaya.” 40. me- 
nit sesudah penerdjunan tadi 
dilakukan, pasukan pajung me 
ngabarkan dengan radi, bhw 

mereka tidak mendjumpai per 

lewanan. : 

Akon tetapi malam Minggu 

pesawni? pembom-pemburu 
dan. pembom2 ringan RAF di 
minta pertolongannja Supeja 
melakukan - serengan2 terha 

dap- sasaran? disekitar tempat 
pendaratan pasukan payung. 

Didapra: kebar. bahwa pener 

Jaman pasukan pajung jang 
diakukan rada hori Sabtu Tu 

merupakan permulaan dari sk 

si2 masukan pajung terhadap 
as dimasa jad. 

Pasukan-Bersama 
» Vietminh -RRT? 

aerb 
  

KE ARIAN MERDEKA 
, Ovesseas Chinese 
News” jang terbit di 

Hongkong: mewartakan hari 
2 bahwa RRT dan Ho Chi 

Minh telah membentuk bersa- 

ma-sama pasukan? bersendjata 

  

       
sepenuhnja, dan bahwa lang- 

memberikan gambaran jang ke. 

kon perbandingan dengan per | 
n jataan2 mengenai politik Bel- |: 
Sia pada tahun 1940, jang tef 

artuk melakukan pengawasan 
Gi d-orah?2 mereka, jang berba 
tasan. Berita ini diterima dari 
Nanning, ibu kota propinsi 
Kwangsi. jang menurut kabar? 
adalah pusat perhubungan am- 

arang, dan dibentuk sete'ait pe 
sawat? terbang Perantjis ber- 
kah? mengadakan pemboman 
(4 daerah2 perbatasan2. (Ant. 
UP). : 

PAKISTAN AKAN ADJUKAN : 
SOAL TUNISIA KE-' ' 
PADA DK. 

Pemerintah. Pakistan telah memu- 
tuskan untuk memadjukan soal Tu- 
nisia kepada Dewan Keamanan. Wa 
kil Pakistan pada Dewan Keamanan, 
Ahmad: Bukhari, telah diperintahkan 
oleh pemerintahnja, supaja memadju 
kan soal. tadi kepada dewan tersebut. 
Tentang waktunja bila masalah tadi 
diadjukannja,. terserah. kepada .. Ah- 
mad Bukhari.” 

  
hak Indonesia akan diberikan |   

Er 
Pe
na

 

  

Da Hay askasa 
  

Ban dite Di | 
“Virginia 

  
Hudjan jg turun dgn lebatnja Setta terus-menerus te- 
lah mengakibatkan sungai Ohio di Virginia-Barat, Ame- 
rika meluap2 hingga me mbahajakan 
10.000 orang telah kesils ngan rumahnja dan 10 orang 
telah menemui adjalnja. Gambar: mobil2 jg di-parkeer 
Gi suatu tempat di Whee ling terseret pula oleh derasnja 

arus. 

  

  

kota ' Wheelinz. 

    
UD 

ik Indonesia, dr. 

ngan antara indonesia dengan 

perdagangan telah meningkat 

djuta Mark. (DM) 

Perdjandjian dagang Djer- 
man Barat — Indonesia meli- 
puti pengriman - barang2 dari 
kedua beah pihak sampai 
djum'ah 246 djuta DM, sedang 
perkembangan? pada syat ini 
memberi dugaan bahwa dim 

| waktu singkat jg akan datang 
: Tan ini sudah - terlampau 

endah. Supaja disamping pe- 
das n barang2 dapat terlak 
sana lagi hubungan2 perseo 
rangan setjara Iangsung, gan 
sSupaja dengan ' pengalamon2 
sendiri dapat memperoleh pe- 
ngetahuan tentang 'keadaan2 
di Indonesia, maka oleh per- 
himpunan dagang utk Timur 
Djauh di Hamburg telah diam 
bil keputusan untuk mengirm 
suaty missi goodwi!l ke Indo 
nes a, Hal ini lebih2 lagi diang 
gap per karena pengangkai- 
an wakil2 dip'omatik atay kon 
suler dikedua pihak masih be 
Jum dilakukan, sedang perkun 
djungan it delegasi perda 
gangan ke Indonesia setiap ka 
1 ditunda. 

as Mr    

. Soal2 jang mendapat perha- 
tian sepenuhnja dari missi 
goodwill sudah dapat diperbin 

Bentuk Politik 
Telah “Ditjapai Indonesia : 

Mengisinja, Dg Mengatasi Berbagai 
»Kesukaran: 5 Kesan Heiffrich Da- 

ri Indonesia 
ALAM SUATU PERTJAKAPAN chusus dengan warta 
wan kita kepala missi goodwil! Djerman Barat un- 

E. Helfferich, menerangkan sebagai beri- 
kui: Sebagai akibat perang dunia ke-II hubungan2- perdaga- 

hun, Baru dalam tahun 1948 hubungan2 perdagangan - antara 
kedua negara ini dilaksanakan kembali dan dalam tahun '509 

import dari Indonesia ke Djermwan Barat berdjumlah 234 
dan Sebaliknja dari Djerman Ba 

rat dikirim ke Indonesia baraag? seharga 52 djuta DM. 
Ka 

2 bentuknja dilapangan 
Pi dan kini seddng berusa 

Ken. 

  tiangkan setjara terbuka dgn 
semua orang2 dan djawatan2 lara ikak He Chi Minh dang ' 1 Ce Aa 

RRT Dika akan bahwa pasus! berkepentingan, | Kami 
kan? 'tsh. terdiri mas 47.000)". maja Gemikian dr. Helfteri-h 

bahwa . kami teah berhasil 
mend'umnai di Indonesia pe- 
ogertian stentang hasrat Djer- 

iman dYapangan perdagangan 
luar negeri dan telah berhasil     

"Tatu. kewadjiban jang muluk 

  

me'ejakkan dasar2 bagi perhu 
bungan2 gagangan iang lang- 

| sung. Sela itu kami tih mem 
perbintjangkan tentang masa 
tah2 dilapangan perindsutrian 
dan kebudajaan. Kami te'ah 
berusaha pula untuk memberi 
kan kepada sahabat2 kami di 

Indonesia “gambaran jang se- 
sungguhnja tentang keadaan 
di Djerman dengan djalan per 

'undjukan2 pilem dan pidato2. 
Kami telah melaksanakan su 

  

laman dalam perang dun'a ke 

rek ikan dapat kemenangan 

'Inis, menerbitkan kerusakan ke 

“hresmi, 

| da baik atau -buruknja eksport. Indo 

Imerupakan suatu beban padjak ek- 
sport jang tidak kurang dari 331/3Y,.       

Kini Tinggal 

Djerman terhenti selama 7 ta- 

demikian rupa, sehingga angka 

rerta menarik akan tetapi dju 
&a berat dan kami mengharap 
kan, bahwa semuanja itu akan 
membawa banjak hasii2nja, de 
mikian dr. Helfferich. 

Kepertjajaan utama 
dari pada kritik. 

Achrnia dr. He'fferiep mem 
berikan kesengnjja tentang In 

Ronesiy dengan menjatakdn, 
Kieih wa Indonesia nudah men- 

    

      

tik itu: Untuk 

waktu jang lama kaitan harus 
diatasi berbagai-bagat rintang 

Sungguhpun . peperangan. 

berachir, akan tetap: ki 
ta belum hidup dalam djaman 
normal. Djusteru dalam masu 
peralihan ini kepertjajaam lebih 
pala tempatia daripada kri- 
tik: kepertjajaan milah. J9 Su- 
dah saia djumpai pada orang? 
terkemuka di Indonesia. 
Dr. Helfferich mengachiri in 

terpiu ini dengan menjatakan 
harapan2njd utk kebaikan In 

ysirkulasi dan devizen ins tiwrut. 

  

u 

Dalam hal eksport sebaliknja ap " 
diterima ialah koers resmi plus 1007 
sertifikat devisen: djumlah jang di- 
terima” merupakan 20074 dari koers 

Struktur negara kita hingga 
sekarang masih merupakan negara 
eksport. Masjarakatdan golongan2 
nja masih tergantung dax terpenga- 

ruh “sekali oleh penerimaan hasil | 
eksport. Tidak sadja perkebunan ek: 
sport, melainkan pula perkebunan 
rakjat dan pendapatan kalangan? 
rakjat lain tergantung sekali daripa 

nesia. Maka peraturan sertifikat de 
visen itu tak lain dan tak bukan 

Menekan kegiatan 
ekonomi. 

Sudah barang tentu ini membawa 
akibat jang besar sekali jang lama 
kelamaan djuga terasa di Indonesia 
Dari permulaan “dapat diramalkan 
bahwa suatu beban padjak seberat   531/3Y5"itu tak dapat tidak menekan 
kegiatan dilapangan ekonomi, kare | 
aa beban ditimpah djustru pada sum 
ber-sumber penghidupan masjarakat, 
Tak dapat di-elakkan pula terdjadi | 
aja suatu kegandjilan antara tingkat ' 
penerimaan pendapatan kalangan? 
masjarakat dan tingkat ongkos jang 
diperlukan untuk memperoleh ba: 
tang2 kebutuhan hidup. Karena se 

bagian terbesar dari barang2 terachir 
tergantung sekali dari Juar negeri, 
djadi harus dibajar dengan harga 
tinggi. (300”,), sedangkan penerima, 
an pendapatan ditentukan pada ting 
kat jang rendah - (20074). Dengan 
sendirinja djuga membawa akibat jg 
djelek sekali: untuk penanaman mo 
dal (investeringen) di Indonesia. De 
ngan perkataan lain, menekan dan 
menghambat lapangan produksi jang 
memerlukan bahan2 dan barang2 
modal dari luar. 

Satu devaluasi. 
Penghapusan sertifikat devi- 

sen dan peraturan2  disekitar- 
nja sesunvouhnja, harus. dipan- 

   

    

dang sebagai suatu Jevaluasi. 
Sekalipun “ini.disangkal. oleh 
"Menteri. Keuangan — berdasar 
'atas pertimbangan Kc 
tentukan pada sustu tingkat 

tertentu. Tetapi Ta. bada itu 
3 pa ahwa rs 

netapan KbErs tidak diserah- 
'kan kepada chalajak ak me 
lainkan “semata2 ditentukan 
oleh pemerintahan melafui han! 

    

   

    

Notering koers resmi En 
kan oleh satu fihak (badan pe 
merintahan) dan tidak sebagai 
hasil permintaan dan penawar- 
an kalangan resmi, Ternjata pu 
Ta, bahwa koers resmi “Sitentu- 
kan pada tingkat js. lebih ren 
dah daripada “koers yesmi dahu 
Ju. Koers- sekarang pada azas- 
Inja ditentukan pada tingkatan 
de facto koers import dahulu: 
la. 0 Rp 206 dlm. hu- 
bungan den. negeri Belanda 
dan $1 — Rp. 11.40 dim hubu-   donesia dimasa depan, 

Peper 
.Igan dollar Amerika. 

angan Gas 
“Tetap Ada Kemungkinan Diperguna- 

kan Djm Perang Jad 
JENDERAL MAJOR Bu'lene, kepala bagian kimia ten- 
tara Amerika, dalam 

can seci 
suatu 
hari Djum'at, 

pedato dimuka » Amerix 
bahwa ia peri- menjaakan 

ngatkan terlebih dahulu, bahwa dalam perang dunia jang 
. akan datang Amerika harus 
gas. Bila orang menganggap 
masuk masa 
na nasional, demikian Bullene. 

ko 

Bahan2 kimia jang telah" ki! 
ta ketahui sedjak perang dunia | 
pertama masih merupakan ba | 
han jang menghantjurkan se-' 
bagai mana dahulu, sedangkan ' 
semendjak itu te ah didapat la! 
gi. heberapa perumusan (£or- ' 
mules) jang lebih keras. jang 
sungguhpun demikian tdak di Is 
pergunakan dalam perang du 
nia iampau. 

Tetapi besar kemungkinan, 
bahwa setelah. mendapat penga, 

dua sesuatu negara membuat 
rentjana untuk  memprodisir- 
nja setjara besar2an guna me 
njsrang negara  'ain, dengan 

memilih sendjata itu a'au kom 
binasi sendata sematjam itu: 
Dengan dia'an mana maka, me 

dengan sedapat . mungkin ha- 

tiil2 Dengan ' menggunakan 

alat2 kimia ini, maks buruh?   
  

nerseorangan serta pabrik2 dll 
nia dari negara jane “serang 

tdak denat: “bekerdia ang: se 

harusnia sangat dibutuhkan 

untuk pertahanan negara. 

Berdasarkan ini maka kta 

harus wasrada atas serangan 

sematjam itu. 
  

Salah satu nummer .. dari 

“Apollo Circus” jg sangat. , 

mengagumkan para ..pe- 

nonton: Simba, seekor Si- 

nga ig buas akan menggi- 
vit lengan 'seorang.gadis: : 

ngurangkan produksi pesawat? tampaknja gadis.tsb. ta- 

bah sadja menghadapi si-   na 

LANGK. 

|bulan.: Perintah ini telah harus 

waspada atas serangan dgn. 
bahwa perang gas sudah ter- 

silam, maka kita akan apenebalapi bentja- 

Tak Ada Pakt 
Skandinavia 

EMENTERIAN LUAR 
negeri Swedia pada ha- 

Ti Vjum'at membantah berita? 
jang menjatakan, bahwa peme- 
rirtah Sovjet Rusia dengan pe 
rantaraan. dutabesarnja di 
Sieckholm telah mengambil 
langkah? utk. memberitahukan 
kepada pemerintah Swedia bah 

membiarkan pembentukan sua- 
tu organisasi pertahanan anta 
Ta negara2 Skandinavia, 

Pembesar2 kementerian Ilu- 
ar negeri Swedia dalam pada 
itu mengemukakan, bahwa pe 
rundingan2 telah dilakukan 
pada tanggal 19 Djanuarj 1949 
utk “kemungkinan pembentukan 
suatu Pakt Pertahanan  Skanu 
dinavia. Metarpi perundingan 
perundingan 'ini- tidaklah mem 
bawa sesuatu keputusan jang 
tertentu. Ditambahikannja, ba 
hwa Denmark dan Norwegia 
kemudian menggabungkan diri 
dalam Organisasi Perdjandjian 
Atlantik Utara. (NATO), dan 
setelah itu rentjana pemben 
tukan Pakt Skandinavia itu ti 
dak pernah lagi dipersoalkan. 
(Ant — AFP): 

  

UADARA. AMERIKA : 
HARUS MENGHEMAT. 

ngurangi pengeluaranInja dengan 
5.000.000.000 dollar, dan untuk. me 

ter 
bangnja dari 1.250 mendjadi 950 se 

di   bas nak» Ke Lanka tam : 1 1 

aksanakan pada: tahun 1933, 

  

wa Sovje: Rusia tidak akan ' 

  

D Mengandung Bahaja 
. Kemungkinan Pemerentah Akan Kehilangan 

Kekuasaan Atasnja Dikemudian Hari 
Oleh: Dr. Sumitro Djojohadikusumo — 

(Copyright: Dilarang Kutip) 
ARI SUDUT AZASI, peraturan moneter baru ini maja | ja Pakan dialam dimata Dan Aan Nana sebenarnja tidak meprsawa, Lag 

keleluasan dari sudut pendapatan ekyort. Ini dapat di 
hana, Dahulu dengan adanja sertifikat devisen, maka 
dan koers resmi masih tetap sama seperti sebelum 
tahun 1950. Akan tetapi dalambal import, orang ha 
tambah 20076 sertifikat Ten: Djumlah jg harus dikajar 

Thea eksport sekarang jg Ken 
| ma tidak lagi 20096, seperti dahulu 
melainkan 3004: “Tentang padjak 
»ksport diadakan perbedaan antara 
tiga matjam bahan? mentah, untuk 
bahan mentah jang mempunjai kedu 
dukan kuat dipasar dutia,” dikeaa: 

' kan padjak eksport 2576: untuk bas 
han-bahan jang setengah kuat 154: AS 

dan untuk bahan2 mentah jg lemah 
tidak diadakan padjak eksport. Go. 
longan terachir menerima pendapatan 
300”/, seluruhnja. Memanglah berarti 
satu perbaikan, karena ' pendapatan 
dari hasil eksport. tidak “begitu “dites' 
kankan seperti “dahulu.  Ketjuali ba: 
han-bahan jang kuat, tentang mana 
diadakan 25”, jang hanja sedikit 
lebih rendah Hina padjak eksport 
dahulu sebesar 331/3”,. Pada umum 
nja peraturan tentang eksport mem 
beri keleluasaan pendapatan kalau 
dibandingkan dengan djaman peratu 
ran sertifikat devisen. 

Dari sudut import, pada azasnja 
jang harus dibajar ialah suatu djum 
lah jang terletak pada 300X6 dari 

|'koers resmi dahulu, djadi tetap ting- 
! KE sama. 

Dalam praktek diadakan tiga ma || 
tjam perbedaan pula mengenai koers 
import: untuk beras sebagai kebutu 
han hidup utama ialah 200”, untuk 
barang2 ,.bulk” sebesar 300”, dan | 
untuk barang2 luxe sebesar 50076. | 
Pendek kata kita menghadapi dilapa | 
hgan eksport tiga matjam peraturan 

padjak eksport: dilapangan import ' 
kita menghadapi tiga matjam «koers, 
tergantung dari -sifat. barang2 dan 
bahan2 jang bersangkutan, 

Golongan dagang me 

nengah Indonesia 
terkena. 

Bahwa yntuk, barang2 luye 

(jang sekarang diperluas) ha- 

rus dibajar koers jg lebih, ting 
gi, pada dirinja memang md- 
suk akal. Disini diadakan dif- 
ferensiasi berdasar atas perbe 

daan “kemewahaz golongan2 

dim masjarakat. Hanig dilapa 
ngan perdagangan, jang teruta 

ma terkena ialah golongan me 
nengah bangsa Indonesia jang 

rahkan “ pendjuaian . barang2 
luxe. Peraturan baru: dapat 

berarti tekanan terhadap per- 
kembangan. golongan: Mmene- 

ngah di Indonesia. Wadjib had 
ini 4 dipertimbangkan | betul? 

oleh pemerintahan, supaja di 
tjari djalan2 lain memberi ban 

juan jang njata kepada golo- 

ngan menengah Indonesia. 

ringen, tindakan moneter tidak akan 

membawa perobahan jang berarti. : 
Memang produksi dan kegiatan eko 
nomi dalam fase sekarang tidak ter 

utama tergantung “daripada segi mo- 

neter. Produksi, investeringen dan 
kegiatan - ekonomi dalam tingkat 
pertama waktu ini tergantung dari 

pimpinan dan pelaksanaan oleh ne- 
gara sendiri dilapangan2 jg penting 
ig selandjutnja dapat  menjebabkan 
kegiatan dari fihak chalajak ramai. 

Ini berarti satu pelaksanaan jang 

tegas dan konsekwen perihal berba 
gai rentjana jang telah disiapkan. 

Satu sama lainnja merupakan soal 
organisasi pemerintahan jang serasi 

dan teratur, 

Satu kelemahan: 

»B.E.D.” 

Adapun suatu hal, untuk ma 
na saja minta perhatian, 

Suatu kelemahan besar “da- 
lam peraturan moneter seka- 
ran”. jg. sangat" membahaja- 
kan kedudukan perekonomian 
kita dibeberapa lapangan. 

Jg. dimaksudkan ialah tjara 
bukti eksport dollar (BED) di 
perdagangkan sekarang. Hal 
ini djuga telah disinggung oleh 
Sdr, Kosasih dari GAPINDO ig 
memandang peraturan dan tja 
ra perdagangan BED, ehusus 
dari sudut importir Indonesia. 

dapatnja, bhw kedudukan imp, 
ta Indonesia dilapangan import 
dari daerah dolar (Amerika Se 
rikat, dul. termasuk Dijepang) 
sangat dilemahkan, kalam tida 
dimatikan. Dalam praktek pene 

rimaan BED (djadi djuga in 
port dari daerah dollar digan 

rah “dollar... Dalam praktek ini 
honig, memperkuat 
91110) kepentingang asing jang 

telah mempunjai ' kedudukan 
monopolistis jang kw. 

Eksport” kedaerah ' dollar  dalain 
praktek “dilaksanakan oleh perusaha 
#n2 eksport besar, kepunjaan asing, 
Sebagian jang berarti diantara mere 
ka djuga merupakan importir di Indo 
nesia, Dapat diramalkan bahwa BED 
kan merupakan suatu hak istimewa   

ngkatan' udara. Amerika. Serikat 
telah mendapat perintah untuk ..me 

sar. jang berkedudukan monopolistis 
ji Indonesia. 

Berarti pula bahwa nanti. segala 
bubungan dagang. dan. ekonomi anta 
ra daerah dollar dan Indonesia se. 
mata? ada dalam tangan . kepenti. 
agan2 tsb. Sudah barang tentu. Ha 
Ini sangat .melema 
Indonesia dalam ekonomi dunta, 

sertifikat devizen memberi . sedikit 
djelaskan dengan tjontoh jang seder. 
setjara nominaal tidak aa deyaluasi 

pengguntingan “yang pada “ 
rus membajar koers- resni den 

djustru hingga sekarang dise- | 

Dari sudut produksi dan investe- : 

Memang sangat berglasam pen | 

#ungkan dengan eksport. kedae Y 

(sekali Ta- 1: 

jang terbatas pada perusahaan2 be. | 
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12 Ya 
SA 

permulaan 
gan di- 

ee PO MN NI dari koe resmb 

To PapaFrom ' 
Lilibet 

4G B EKITA UP dari 
Sandringham me- 

ngatakan, bahwa kard- 
ngan bunga jang ditem- . 
patkan oleh Ratu Eliza- 
beth II pada peti Radja 
George VI disertai pita 
jang tertulis. ,,To Papa, 
from Lilibet”, Lilibey ada 
lah nama panggilan Eli- 
zabeth, Kk . adiknja, 
Margaret, masih sketjil, 
dan nama tadi" dipakai | 
oleh mendiang Radja ka- 
lau memanggil Tiligabeth. 
Perlu disebut disini, bah- 
wa peti djenazah . Radja 
George jang membuat ia- 
lah tukang2 kebun 'pe- 
sanggrahan Sandringham, 
dibuat dari kaju .pohon 
jang ditebang oleh Radja 
George sendiri ketika Tp 
sih segar-bugar. 

Penjakit: Aneh 
| Sesudah Kebakaran Sa- 
| vanna Di Australia . 

OKTER2 dak para ahli 
| mu kimia di Melhour- 
jne pada hari Sabtu telah mem- 
'beritahukar akan adanja penja 
|kit anek jang« menjakitkan ba- 
lan sipendertia. Penjakit tadi 
telah menjerang beratus-ratus 
kaum petani didaerah pertanian 

| Melbourne, semendjak terdjadi- 
inja kebakaran hutan savara ti 
New -Scuth Wales. Para ahli 

berpendapat, bahwa Ba pen- 

derita jakit. baru penj Pa telah 3 
mendapat infeksi dari 

. 
kulitnja. 

Penjakit tsb. menjebabkan, 

bahwa pekerdjaan2 kelendjar 

'mendjadi sangat terganggu. Se 

orang ahli ilmu kimia menerang 

Ikan, bahwa dim minggw jg lam 
Ipau ini ia telah merawat 140 
| orang jg diserang penjakit tsb 

iKini sedjumlah besar ob em 3 

! ciline telah diangkat kes uang 

| tuk Maan ya ig 

    
      

  

Import pemerintah 

terpaksa via impors 

tir besar. 

Masih ada 'ain matjam baha 

ja jang tak dapat diremehkan. , 

Semua import barang2 jang di" 

pesen oleh pemerintah dan jang 
' didatangkan dari daerah dollar 
(baik se-jara EXIM-bank, ECA | 
ntapun pesanan pemerintah sen. La 
diri) terpaksa harus : an 

  

pula kepada perusahaan, 
berusahaan import besar. 
Tampaknja djuga untuk 
nemerintah dan djawatan2 pes 
merintah berlaku “peraluran ' 
ballwa peranan mereka. dary 
Iaerah dolar harus didjalans 
kan dengan mempergun 
BED pula. Re 
Dengan peraturan demi 

maka timbul suatu situagi 
mana pemerintahan . untuk 
masukan “barang2nja : 
akan tergantung daripada pi 
cahaan2 besar jang mem 
BED. Satu keadaan j 
diil dan menjolok : 
nja ialah bahwa pemei 
ngan mudah dapat : 
kan oleh faktor? ' jang 
kuatnja sendiri, 5 

Kalau begitu semua d 
merintahan lebih baik se 
segala pekerdjaan admin 
ganisatoris tentang orders 
tahan kepada perusah 
besar, sehingga" tidak” 
duplikasi! Apakah betul 1 1 
maksudnja? NE bb 1 

Tjeritanja . masih 
Nanti dalam praktek 
antara rupiah aa 
sebelah akan ditentt 
ngaruhi oleh p 
ngan kekuasaannja atas | 
pendjualannja . djuga 
|kan oleh mereka 
Na dalam keadaan? 

eskipun ada notering 
tara dollar dan: 
pemerintahan akan 
pendjualan BED 
rusahaan2 besar, 
lah jang achirnja 

njata antara up ia 

tlapat dipermain 
“Baik atas pertimt kan 
maupun atas sa 
Djelaslah sudah 'h 
kitar peraturan? Bi 

dipertanggung-djan 
tah sama sekali kehilanga 
an atas perkembangany 

bari, Kepentingan « 
hilangkan. dari 
Pemerititah sendiri 
kekuasaan. dan : 
berusahaani be 
lam hubunga 
lar dapat ditentu 
ini: pula, Perlu 
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