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Pimpinan Kepolisian Negaf8 pusat baru? ini telah meng- 
hati ke hati dengan para wakil pers, bertempat di geiung Perguruan Tinggi Kepolisian Djakarta. Kelihatan tuan Sukanto. kepala Kepolisian Ne gara membuka. pertemuan tadi. 

  

  (Ipphos). 

Pengaruh Jg Baik 
Diharapkan Djuanda Dari Hasil 

. Perundingan Djepang Ini 
Kemaren Naskah Persetudjuan Diparap. 

pan 12.00 siang kemaren, 
rim agreement) pengganti 

persetudjuan sementara (inte- 
an kerugian perang antara In- donesia dan Djepang telah diparap oleh Djuanda dan Tsushima pertemuan tingkatan keempat 

Kementerian Luar Negeri Djepang. 5 
han parap ibu Djuanda dalam pidatonja 

penggantian kerugian belum dapat 
rundingan .kali ini tetapi telah didapatkan bahan? 

soal 

memudahkan 

Djuanda menjatakan senang 
hatinja karena selain perundi- | 
ngan penggantian keruyim pe | 
rang, delegasi- Indonesia men- | 
dapat kesempatan untuk ber- 
tukar“pikiran tentang perdaga 
'ngan-dan kerdjasama dilapu- 
ngan ekonomi antara kedua ne 
gara jang dianggapnja lebih 
penting dari pada soal veng- 
ganti kerugian perang. Isi per 
setudjuan jang Giparap itu ti- 

  

dak diumumkan sekarang dan 
menurut kalangan jang. menge 
tahui akan diumumkan pada 
tanggai 81'/1 jang akan datang 
di Djakarta dan Tokyo.- 

Komunike bersama. 
Komun'ke bersama jang di 

umumkan harj Djum'at oleh ke | 
dua delegasi adalah sebagai be 
rikut: 1. Sedjak tibanja dele- 
gasi Indonesia pada tanggal 15 
Desember 1951 perundingan 
Penggantian Kerugian Perang 
dan perikanan dilakukan lm 
Suasana kedjudjuran jang sa- 
ngat, 2, Soal Penggantian Ke- 
rugian Perang dirundingkan 
menurut spirit dan ketentuan 
perdjandjian damaj Frisco dgn 
saling mengerti kedudukan ma 
sing? negara. Pi 

Sebagai hasilnja rentjsna in 
terim agreement disetudjui dan 
diparap hari ini oleh Djuanda 
dan Tsussima untuk mengada- 
kan rekomendasi (andjuran) 
kepada masing2 pemerintahnja 
3. Rentjona interim agreement 
itu akan dijnasukkan dlm per 
setudjuan terachir jang akan 
dibuag dalam waktu dekat dan 
jang disetudjui kedua pemerin 
tah akan diumumkan kemudi- 
an. 4 Tentang perikanan, per- 
tukaran pikiran telah dilaku 
kan antara wakil2 kedua peme 
rintah dan perundingan akan 
Gilandjutkan dalam konperensi 
jang akan diadakan dalam wak 
tu dekat, 5, Dalam perundingan 
jang baru berachir ini kedua 
fihak mengemukakan mendapat 
nja bahwa kerdjasama dalam 
lapangan ekoriomi akan mem: 
bawa keuntungan bersama dan 
menambah hubungan baik ke- 
pada kedua negars. Demikian 
komunike itu... 

Besar pengaruhnja. 
Sehabis. membubuhi parap, 

Djuanda mengadakan pertemu- 
an dengan para wartawan di- 
mana olehnja diterangkan bhw 
kedua pihak mengerti dimanw 
adanja kesulitah untuk meme- 
tjahkan soal Pengganti kerugi- 
an Perang seh'ngga hal ini sa- 
ngat memudahkan pemetjihan 
soal (kemudian hari, Atas per 
tanjaan bagaimana pengaruh 

  

  

  
  

digedung 
Dalam upatjara pembubu- 

menjatakan bahwa 
dipetjahkan dalam pe- 

untuk sa- 
perundingan? selandjutnja jang harus me- 

perundingan ini terhadap rati- 
fikasi perdjandjian damai di- 
djawabnja bahww memang be- 
Sar pengaruhnja tapi ia harap- ! 
kan mudah2ap membawa penga 
ruh jang sebaik2nja. Tentang 
kerdjasama dalam lapangan 
ekonomi Djuanda “terangkan 
bahwa “dalam waktu ' dekat 
akan dilakukan pembitjaraan 
antara kedya negara. Demiti- 
an keterangsn Djuanda. 

Bantuan djasa2 
Menurut kalangar jang me- 

ngetahuj.dalam pertemyan pem, 
bubuhan "parap hari Djum'at 
kemaren itu, Djuanda mengha- 

rap supaja Djepang lebih du'u 
mulai dengan pemberian (ja- 

sa2 di Indonesia dengan tidak 
menunggu  pemetjahan -soai 
penggantian kerugian jang ter- 

achir, dan Tsushima telah mc- 

njatakan pula bahwa pemerin- : 
tah Djepang sedang “memper-: 
timbangkan untuk mengirim- 
kan rombongan penjelidikan se 
tempat jang terdiri dari ahli? 
guna mengangkax kapal2 jang 
tenggelam dan pemberian dja- 
sa2 lain. 

   

    

| Reorga 

(tjarkan, Pembinaan 

  
. ganiser Staf K. Tugas dari Staf | 

j dimana SOB berlaku. 
| ping itu tindakan? dalam lapa" 

“akan bertolak ke Nederland 
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  Guna Lebih Melan- 

nisasi ,,Staf K“ 

Keamanan — Patusan 
Kabinet Kemarin 

A CTING SEKRETARIS Djen 
deral Kementerian Penera- 

ngan, Harjoto, jang menghadiri 
aa kabinet kemarin malam 

selaku wakil Menteri Penera- 
rgan Mononutu menerangkan 
sehabis sidang kabinet, bahwa 
kabinet tlh menindjau masalah 
keamaran sedalam?2nja - agar 
mentlapat suatu gambar jang 
konkrit dari segala sebab jang 
menimbulkan gangguan keama- 
nan, Dan sebagai tuntutan da- 
lam membahas masalah tsb, di- 
pergunakan laporan panitia? 
adhoc jang terbentuk dalam si- 
dang kabinet jang lalu. Sebab2 
pokok dari gangguan keamanan 
ku bersifat ideologis-politis dan 
ekonomis-sosial, 

Untuk tahun 1952 direntja- 
nakan dengan mengingat sebab 
pokok tsb suatu plan baik utk 
djangka pendek maupun untuk 
djangka pandjang — agar da- 
par diselenggarakan tindakan? 
jang efficient menudju keper- 
baikan keamanan untuk melak 
sanakan plan tsb, diantaranja 
diambil keputusan 'mengreor- 

Menteri Pertahanan USA : 
dengarkan dgn saksama k   
wa bantuan militer dari   K. sekarang ialah melaksana- | 

kan putusan pemerintah, dalam 
lapangan keamanan didaerah2 

Disam- , 

ngan ekonomi-sosial mendapat 
pula perhatian sepenuhnja, di 
antaranja memperbesar import 
beras . melantjarkan "usaha2 
BRN dan CTN dan mentjegah 
penambahan pengangguran aki 
bat penutupan perusahaan2 di 
dalam negeri. 5 

“luas Dan 

  

lam suatu konperensi pers 
MR. SUSANTO AKAN KE , Ra 
NEDERLAND ACHIR Ditergngkan —— selandjutnja 

oleh De. bahwa ia BULAN INI. 28 2 bah njai kepertjajaan besar-a 
.Mr. Susanto Tirtoprodjo, jg | har: kemudian Indonesia. Se 

telah diangkat mendjadi kuasa | Jah beberapa minggu berada € usaha Indonesia di Den Haag, | Indonesia sebagai tamu peme- 
rintah Delson menjatakan pen 

“Indonesia: tidak mempunjai 
alasan untuk. merasa chawa- 
tir akan hari depannja'". “Para 
pembesar dinegeri ini mempu- 
njai kepasitet, kemampuan dan 
tenaga untuk  menjelesaikan 
persoalan? jang dihadapi. Me- 
momg keadaan di Indonesia bu 
kan merupakan suatu Utopia, 
(impian belaka) karena masa- 
lah2 jang dihadapinja adalah 
terlampau besar”, demikian 

/ Delson selandjutnja. 

Butuh modal dan te 

  
pada achir bulan ini, demikian 
kabar jang diperoleh P.I Ane 
ta dari fihak jang mengeta- 
hui. Mr. Susanto ditunggu ke- 
datangannja di Djakarta ming 
gu depan dari kepulauan Sun 
Ga Ketjil, 

PENTJULIKAN. - 

Menurut laporan polisi Surabaja 
pada hari Rabu jang lalu djam se- 

puluh pagi telah ditjulik seorang $ 
wazita Tionghoa K.S-Tj. jang ber- 
umur empatbelas tahun, arak” dari 
K.H.T. oleh seorang bernama O.SS 

Ti Sedjak itu O.S.Tj. “dan anak 

wanita itu hilang. 

  
sendjataan, senator R. B: ' Russell, 

USA kepada negara? Anti So- 
vjet ,,harus didjalankan terus”. 

HariDep 
Tidak Terhingga Baiknja 

Pendapat 
Jen Lovett 

Robert Lovett (kaman)' men- 
eterangan2 ketua komisi per- 

jg menundjuk pada 
bola dunia, negara2 jx dewasa ini sangat kritik keada- 
annja. Lovett kemudian menjatakan pendiriannja, bak- 

   

    

ERDEKA 
Tahun Ke VI — No. 272 

djojono Melihat RRT — 

Penting Hari Ini: Sendjata Belanda ke Irian — Sus 

Tunisia Hangat — RRT 

Akan Dibom USA — HariDepan. Indonesia — Ga 

rong Totaal Di Merapi Complex — Dil. 

Sedjak hari Djum'ats pagi 
polisi telah. mendirikan pengha 
lang2 di djalan? jang menudju 

ta2 tentang penangkapan? itu 

terdjadi 
monstrasi 

protes terhadap 

dapat Iuka2. Demonstrasi     
anindon. 
Delson 

NDONESIA- ADALAH tegara dengan hari depan jang 
luas dan kemungkinan? jg tidak diperhitungkan, djika 

negara ini menjusun dirinja”, demikian diterangkan oleh Robert 
Delson, seorang adpokat Amerika jang terkemuka, jang kan- 
tornja di Amerika Serikat memberikan nasehat hukum kepada 
Republik Indonesia, ee nah ini diberikan oleh Delson da- 

hari Djun'at pagi di Djakarta. 
ka Serikat di Asia, terutama di 
Indonesia, Delson menjatakan 
pendapatnja, bahwa adalah le- 
bih baik Amerika Serikat sedi- 
kit mungkin berusaha turut 
tjampur aalam politik negara2 
Asia dan djuga sedapat mung- 
kin djangan mempengaruhi Si- 
fatvdari politik ini. US 

,Djika asmikier “akan men- 
djadi mungkin, bahwe negara2 
tersebut menaruh kepertjajaan 
kepada Amerika Serikat dan 
memperlihatkan  nasehatnja”, 
Gemikian Delson. 

Dikatakan lebih landjut oleh 
nja, bahwa Amerika Serikat 
hendaknja mem r'kai. pertolo- 
ngan dalam mengatasi agresi 
luar negeri dan merindas aksi2 
dibawah tanah didalam negeri, 
akan tetapi bukannja dengan 
djalan mendjadikan soal2 ini 
primair. 

Delson menjatakan, . bahwa 
mungkin hal ini adalah saling   naga2 teknik. 

  

, Garong 
40 Lembu-12 Kuda Dan Berpuluh2” 

Kambing Digasak 
97 Rumah Penduduk Djadi Korban — Usaha2 

Untuk Perbekalan Pembrontak, 

S gelang baru? ini serentak 
dengan antjaman tembak segera membersihkar a aj i hendaki. Belum diketahui bera menga ea ar 
terang tindakan tersebut Gila kuka.: 

bataijon 426 jang kini sedang mengganas disitu 
hasilnja untuk menutup »Supply” 
tjar-katjir berkat pengedjaran 

Dalam. padg itu lebih djauh 

16 malam 17 Djanuari jbl. te- 
lah terdjadi "penggarongan to 
tdal” didesa. ' Sindusabrang 

(Sanden — Geratan — terma- 
suk Merapi Complex) ' dimana 
97 rumah penduduk telah-diga 
sak “habis?2an sedang 2 buah, 

rumah telah dibakar habis. 
Dalam penggarongan seren- 

tak itu telah digondol olen ka 
wanan penggaong sedjumlah 

40 ekor lembu, 12 ekor kuda 
dan berpuluh2 ekor kambing, 
sedang djumlah itik dan-ajam 
jang ikut dibawa kabur tak ter 
bilang djumlahnja. 

Merusak djembatan2. 
Seterusnja dapat dikabarkan 

pula, bahwa kaum pembrontak 

telah giat mengadakan pengru 
sakan2 djembatan2. didesa 7 
km. Sebelah barat Bojolal'. Per 
buatan tsb dilakukan “dengan 

mempergunakan tenag52 pen- 

dudak jang mereka paksa utk 
pekerdjaan ini, demikian ka- 
bar2 jang kita dapat dari Bo- 
jolali. 

Keamanan Jogja tak 
terpengaruh pembe- 

rontekan, 
Seterusnja dari pihak kepoli 

Sian didapat keterangan, bhw 
adanja peristiwa pembronta- 
kan bekas bataljon 426 tidax 
mempengaruhi keamanan dae: 
rah Jogjakarta. Keamanan, di 

EBANJAK IK. 25 rumah penduduk di Tlogolele dekat Ma- 

| daerah Jogjakarta hingga bo- 
d.dapat kabar, bahwa pada 1g. ' J gga bo 

  
  

Dinjatakan pendapatnja, bhw jang 
merupakan masalah. jang terbesar, 
jalah kekurangan tenaga jang ber 
penddikan. “ Hal ini adalah suatu 
akibat jang tidak dapat dielakkan 
dari djaman kolonial, demikian Del- 
sen- jang selandjutnja ' mengatakan, 
bahwa ,,Indonesia vadalah suatu tjon 
toh dari kemiskinan ditengah2 
ikekajaan”. Soal jang pertama harus 
diselesaikan menurut Delson, jalah 
kekurangan tenaga teknis, ,,Indone- 
Sia bukannja hanja membutuhkan 
modal dalam bentuk uang, akan te 
tapi djuga apa jang kita 
»buman-capital”, jakni dalam ben- 

“tuk ahli2, demikian Delson. Lebih 
landjut Delson menjatakan pendapat 
nja persoonlijk, bahwa bagi Indone 
sia tidak ada djalan lain, daripada 
mempergunakan modal asing dengan 
sebaik mungkin untuk 'memperkem- 
bangkan sumber2-nja, Akan tetapi 
hal ini harus dilakukan atas suatu 
dasar jg lain sekali daripada ketika 
djaman kolonial. Kaum buruh, jang 
memungkinkan memperoleh keuntu- 
ngan2 besar, harus diberikan bagian 
nja dalam keuntungan ini. Selain itu 
harus ada suatu keamanan sosial jg 
lajak dan djaminan kerdja. 
Di Indonesia ada kebutuhan besar 

akan penanaman modal baru, sedang 
kan untuk industrialisasi tjara2 jang 
paling modern harus dipergunakan 
selekas mungkin. Dalam hubungan 
ini ia berpendapat, bahwa pemerin 
tah lebih baik memasukkan uarg da 
lam perusahaan? baru daripada me- 
ngoper jang sudah ada. 

 Totaal“ Pa 
23 
3 

didatangi gerombolan garong jg 

pa kerugian penduduk, tetapi ig 
n oleh gerombolan bekas 

1 Uu dan diduga 
. Jang selama ini nampak 'ko- 

pihak jang berwadjib. 

leh dikatakan tetap baik apa- 
b:la dibandingkan dengan kea- 
manan dilain2 daerah. 

Menurut tjatatan bulan jang 
lalu didaerah Jogja hanja ter- 
dapat 7 buah perkara kriminil, 
sedang pada bulan2 jang lalu 
djumlah perkara rata2 'tidak 
melebihi djumlah tsb. Selan- 
djutnja diterangkan, bahwa 
usaha dari pihak pemberontak 
memasukkan beberapa anggota 
nja kedaerah Jogja selalu da- 
pa: diketahui oleh pihak polisi 
dan segera diambil. tindakan: ' 
T'ndakan2 polisi kearah men-' 
djamin keamanan kini diperke- 
ras clengan pelbagai usaha. | 
" (Antara). 

  
Tjampur tangan 

Amerika. 
Mengenai politik jang seba- 

ik2nja didjalankan oleh Ameri- 

Churchill: Kelak Tiongkok Akan Bosan Lan ka 
taan ini. Kata Churchili: Saja 
datang disini untuk mendapat 
kan badja guna memperkuat 
diri dalam menghadapi agressi 
komunis dan tidak semata-ma 
ta untuk mentjari emas guna 

mengenakkan hidup rakjat Ing 
gris.” 

Selandjutnja " dikemukakan, 
bahwa dalam usaha memper- 
kuat angkatan perangnja Ing- 
gris menghadapi suatu kesuli- 
tan jang tidak mudah dipetjah 
kan dan oleh kareng itu, kata 

Churchill, Inggris dalam usaha 

pa MENTERI Ing- 
gris  Winston Churchill, 

bada Kemis siang mengutjap- 
kan pidatg dimuka sidang gabu 
ngan Kongres Amerika Serikat. 

Ia antara lain mengemiika- 
kan, bhw Inggris bermaksud 
akan menjembuhkan diri kem 
bali dilapangan ekonomi dan 
bahwa Inggris telah berteguh 
bati untuk berbuat demikian. 
Dengan tersenjum Churchill me 
njatakan, bahwa ia datang di 
Amerika tidak utk minta uang, 
Seluruh anggota Kongres ter 
tawa ketika mendengar pernja-   

   

    

Kon. Batavisaseh 

  

sebutkan - 

bertentangan, akar tetapi me- 
nurut pendapatng.. tindakan jg 
demikian itu ac alih. jang paling 
baik, baik un.uk 'negara2 jang 
bersangkutan maupun untuk me 
nolong bangsa Indonesia dgn 
tiada mengedjar keuntungan 
langsung, seperti. memperoleh 
suatu pasaran jang baik bagi 
dirinia ataupun pengiriman ba- 
han2 dasar : 

(Disambung di Pagina 4 
Kolom I — Atas). 

  

Bertempat di Istana Mer- 

deka pada tg. 15 Djan. 
jl. Presiden Sukarno te- 
lah melantik Pangeran 
Bintoro jg diangkat men 

| djadi Duta besar Indo- 
nesia di Thailand. Gam- 
bar: 'Upatjara pelanti- 
kan. P3 3 

        
bali itu mendjagakan bantuan 
Amerika Serikat. 
Mengenai Timur Djauh Chur 

chill menjatakan, bahwa poli- 
tik Inggris dan Amerika dim 
hal ini akan: makin harmonis. 
Dikatakan, bahwa djika di Ko 
rea dapat tertjapai penghenti 
an tembak-menembak jang ke 
mudian benar? didjalankan, ma 
ka "djawaban kitapun akan 
spontan tidak ragu2 dan effek 
tif”, Mengenai Timur Tengah 
ia menjarankan, bahwa adanja 
pasukan? Amerika, Perantjis   te muapa Pi KET IN eh 1 disamping pasukan 

Gensotschap 
var Kunstenen Wetenschappen' 

rantjis tak membawg hatsil. 

Pernjataan Ben 

Youssef 
Ke-2 menteri 

nja diistana Chaillot 

djalan perundingan 

lah dikabarkan, Perantjis tetap 
menghendaki ikut-tjampur ta- 
ngan dalam soal2 dalam negeri 
Tunisia). 

Keterangan2 fihak 

jg berkuasa. 
Kalangan2 resmi di Tunis me 

njatakan pd. hari Djum'atr-bah 
wa Habib Bourguiba dan lain? 
pemimpin nasionalis dan Komu- 
Nis jang ditangkap pada inalun 
Djumat tidaklah dipendjara- 
kan, tetapi hanja semata? di- 
singkirkan dari kota? besar. Ti 
dak diketahui kemana mereka 
dibawa, tetapi menurut sumh2r2 
dari kaum nasionalis, mereka di 
bawa ke Tunisia Selatan. Kahbar- 
tap kira2 22 orang jang ditang- 
ap. 
Komunike jang dikeluarkan 

oleh residen djenderal Tunisia, 
Hauteclogue, mengatakan, bhw 
putusan untuk  menjingkiskan 
Habib Bourguiba dan oranz2 na 
sionalis dan komunis dari kota2 
besar di Tunisia itu diambil, un 
tuk menghentikan agitasi jang 
katanja didjalankan setjara sis 
tematis oleh mereka. Komunike 
mengatakan, bahwa mereka me- 

Sae a anang 

RUSIA DAN RR.T, SEDIA 
BELI KAPAS DARI MESIR. 

Menurut berita harian ,,Al 
Ahram” jang berasal dari Mos- 
kou, maka Rusia dan RRT te- 
lah menjatakan . kesediaannja 
untuk memborong seluruh per 
sediaan kapas Mesir, Menurut 
koresponden harian tersebut 
di Moskou, maka perundingan 
perdagangan diantara Mesir 
dan Rusia, tidak lama lagi akan 
menjebabkan sangat bertam- 
bah ramainja perhubungan per 
dagangan diantara kedua ne- 
gara. Perundingan2 ini telah 
dimulai dalam bulan Nopem-   

  

ber tahun jang lalu. 

L 

  

pasukan Inggris didaerah Te- 
rusan Suez akan membantu 
mendjernihkan suasana jang 
keruh di Mesir. (UP). 
Dalam pada itu - Churehill 

mengharap perletakan sendja- 
ta di Korea tidak membuka 
djalan untuk agresi Komunis 
jang baru di Asia Tenggara, 
Dikatakannja, Inggeris sangat 
girang bahwa. Ameriks Serikat 
tidak memperbolehkan Taiwan 
diserbu. Seterusnja Churchill 
menjatakan pendapatnja bhw 
kelak Tiongkok akan bosan dg 
komunisme, Berhubung dengan 

ke Tunis. Segera setelah, beri- 

diketahui, pasar? di Tunis tak 
buka. Dalam keributan? jang 

waktu diadakan de- 
pada hari Kemis 

oleh kaum nasionalis sebagai 
larangan me- 

ngadakan Kongres Partai Neo- 
Destour di Bizerte, 8 orang te- 
lah tewas dan 30 lainnja men- 

itu 
diadakan djuga dengan mak- 
Sud untuk menjokong tuntutan 
2 orang menteri Tunisia, jang 
menuntut kepada PBB supaja 
kepada Tunisia diberikan oto- 
nomi, kareng perundingan? jg 
selama ini diadakan dengan Pe 

itu, Ben Yous 
sef dan Badra, dalam statsment 

di Paris 
mengtakan: ,,Kita datang disini 
uhtuk minta kepada Dewan Ke- 
amanan PBB, supaja membitia- 

(Frakan persengkataan antara 
pem. Tunisia dan Perantjis, jg 
tak dapat diselesaikan denzan 

|TunisiaMakin Hang 
Habib Bourguiba Dan Lain2 Remimpin Ditang ka 

Serekat2 Sekerdja Akan Adakan Pemogokan Umum. 
OLISI TUNISIA pada malam Djum'at telah melakukan tangkapan? terhadap diri Habib 

P Bourguiba, presiden dari. partai nasionalis Tunisia ,,Neo-Destour”, dan Maurice Nizard, se- 
kretaris djenderal Partai Komunis Tunisia, Djuga telah ditangkap Bellaiche, pembantu sekre. 
taris djenderal Gabungan dari Serikat? Sekerdja Tunisia. Berkenaan dengan peristiwa ini, Se- 
rikat?2 Sekerdja Tunisia telah menjatakan, mengadakan pemogokan umum untuk seluruh Tu- 
nisia untuk waktu jang tak tertentu, Menurut dugaan, penangkapan? 2 
mentjegah djangan sampai mereka memasuki kota? besar di Tunisia berkenaan dengan timbul- 
nja keributan? dewasa ini. Beberapa anggauta lainnja dari Partai Neo-Destour dan Partai Ko- 
munis kabarnja telah ditangkap. ———— 

mulai denvan agitasinja sez-era 
setelah residen djenderal tiba da 
rj Paris, dengan maksud berusa 
ha mendjatuhkan missi penda- 
mai jang “telah dipertjajakan 
kepadanja oleh pemerin:ah. Pe- 
rantjis. Sa 

Kerusuhan2 
Dinjatakan selandjutnja, bhw 

kerusuhan2 jang genting telah 
terdjadi dengan tiada beralasan 
di Tunis, Ferryville dan Bizerte, 
Ditambahkannja, bahwa residen 
djenderal dengan putusannja pa 
da hari Djum'at itu menegaskan 
ketetapan hatinja, untuk meme- 
lihara ketertiban jg mendjadi 
tanggung djawabnja dan ber- 
maksud hendak mengachiri ke- 
giatan2 illegal jang didjalankan 
oleh orang2 jang tak hbertang- 
gung djawab. Tekanan jang di- 
lakukan oleh oang2 ini terdadap 
pembesar2 Tunisia tak akan di 
biarkan, demikian komunike ter 
sebut.. (AFP). 

  

Karena Meng- 
hina Presiden 
Digandjar 6 Bulan 

. Pendjara 

T ANGGAL : 9 Djanuarj ji. 

Tandjung Pura telah dihukum   langsnng 
dengan Perantjis selama 18 Lu- 
lan jang lalu ini, baik di Tunis 
maupun di Paris.” (Seperti te- 

oleh Pengadilan Negeri di 

M. Zain seorang penduduk dari 
kampung “Tg. Bringin dekat 
Tandjung . Pura “dengan & 
bulan- pendjara, karena di- 
angvap bersalah — melakukan 
penghinaan terhadap kepala ne 
gara Republik Indonesia. Dide 
pan beberapa orang, jang men 
djadi saksi dalam  perkaranja 
ia antara lain - telh mengeluar- 
kan kata2 jang menghina kepa- 
Ta negara Republik - Indonesia. 
Antaranja 'dikatakanja: Kita 
belum merdeka tanda merdeka 
belum ada”. 

    

       

itu dilakukan, untuk 

. Mesir Me- 
.. ngantjam 

taan 'Dari 7 Negara 
(Arab - Bila: Seruan 
Churebill Diterima 

PEMERINTAH Mesir pada 
hari Djum'at mengantjam, 

pada Dewan Keamanan PBB, 
djika seruan Winston Churchill 
supaja Amerika Serikat, Peran- 

tjis dan Turki mengirimkan 

cato Churchill.ini harap lihat 
berita di bagian bawah halaman 
ini Red.). Djurubitjara kemen- 
terian Ifar negeri Mesir menga 
takan kepada pers pada hari 
Djum'at, bahwa Mesir djuga 
akan berseru kepada Paki Ke- 
amanan Bersama dari 7 regara2 
Arab, djika permintaan Chu 

dhill itu diterima. £ 

Komunike resmi dari delega 
si Mesir pada Perserikatan 

Bangsa2 menuduh, bahwa per 
mintaan jang dikemukakan 
Churhil!) dalam Kongres Ame- 

rika pada hari Kemis merupa- 
kan pelanggaran terhadap ke- 

Gaulatan Mesir. Dikatakonnja, 

bahwa Mesir merupakan pen- 

djaga jang semestinja dari 
Terusan Suez jang melalui dae 
rahnja dan Mesir “akan lebih 
memperhatikan kebebasan dari 

terusan 1'u daripada lain? ne- 
gara. 

  
-.   . Oleh para saksi kata2nja itu 

disampaikan kepada polisi, 
akan tetapi didepan polisi Zain 
tetap memungkiri segera tudu- | 
han jarg ditimpakan padanja, 
demikian djuga didepan hakim. 
(MU). 

Sendjata-Serdada ' 
Bld.Ke IrianBarat 

nja menentang apa jang dika- " 
takan oleh Inggeris bahwa me 
reka merasa bertanggung dja- 
wab terhadap djaminan dari 
perdagangan dunia, 

Banjak Sendjata Jg Berasal Dari Pilipina 
ERDASARKAN berita? jg dapat dikumpulkan dari ber- 
bagai sumber, didapat kesan, bahwa peristiwa pe 

tan sendjata ke Irian-Barat dgn kapal? ,,/Blitar” (dan ,.Talisse” 
tidaklah merupakan peristiwa tersendiri, akan tetapi merupa- 
kan rentetan dari suatu rentjarna teratur untuk mengang- kut sendjata sebanjak mungkin ke Irian-Barat utk maksud jg tertentu. Dalam rangka rentjana ini menurut harian tsb, Pili- 
pina menduduki tempat jg penting, 
Cidapatnja sudah sedjak beberapa bulan ini 
Tundupan sendjata dari Pilipina ke Irian-Barat. 

Dalam hubungan ini dikutip 
sebuah berita surat kabar 
“Evening News" jang terbit di 
Manila dalam pemberitaannja 
tanggal 9 Djanuari jl. "Eve- 
ning News" mengabarkan bhw 
dalam swatu tapuran dinas ra- 
hasia militer Amerika jang di 
tempatkan di Asia Tenggara 
telah, disinjalipr penjelundupan2   

  

  
ini dia mengutip suatu peri- 
bahasa Tionghoa jeng menga- 
takan: "Ekor Tiongkok besar 
dan tak akan gojang”. Menge- 
nai perhubungan dengan So- 
vjet Uni, Churchill menjatakan 
kepertjajaannja, bahwa nega- 
ra2 Barat akan sanggup meng 
hadapi setiap antjaman. Chur. 
chill seterusnja kata, bahwa 
Amerika Serikat tidak boleh 
melepaskan usahanja, mengenai 
bom atom sebelum ada kepas- 
tian bahwa alat2 untuk mem- 
pelihara perdamaian beradg di 

karena menurpt berita? jg 
berlangsung penje. 

“ 

sendjata oleh Belanda dari Pi- 
lipina ke Irian Barat, Sedang- 
kan kepada pemerintah Pifi- 
ping diandjurkan Supaja me- 
njetop perbuatang itu, oleh ka 
rena ini mungkin menimbulkan 
suatu ketegangan internagio- 
na dalam mang Negeri Belan- 
da, Indonesia dan Pilipina akn 
tersangkut. Selandjutnja dise- 
but nama dua orang pedagang 
asing di Manila, jang banjak 
tersangkut dalam hal ini, 

Pengangkutan serda-. 
du ke Irian. 

Dari sumber lain dapat dike 
tahui bahwa padg achir bulan 
jang lalu di Djakarta telan di 
terima lapuran, bahwa pengang 
Una serdadu2 Belanda, Indo 

m Ambon dengdn t 
KLM dari Amsterdam, ke Biak 
via Manila, berdjalan pada 
waktu? tertentu dengan tera- 
tur, 

“ 

Pesawat? KLM setiap kah 
mengangkut sebanjak 25 s » 
pai 30-serdadu Jang berpa. " 
an khaki dengam insigne "Yam 
Heutz" ke Irian Barat, Menu- 
rut kalangan? Belanda, sendiri 
penerbangan antara Amster- 
dam dan Biak melalui Mamila 
masih bersifat sementara, oleh 
karena antara Belanda dan Pi- 
lipina belum ada sesuatu, pera 
djandjian penerbangan, 

Atas pertanjaan ' mengenai kebe. hnaran berita tadi, bahwa Negeri Be. 
landa kabarnja telah menjelundup. 
kan sendjata2 dari Pilipina ks Irian 
Barat, menteri penerangan Morto. 
hutu pada hari Djumahat pagi me. herangkan, bahwa kabinet tidak 
tahumenahu tentang - kabar ini, 
Menterj selandjutnja tidak membe 
rikan Komentar atas kabar tsb. Ijuga djuru bitjara  kom'sariat 
tinggi Belanda di Djakarta tidak mempunijai komentar atas kabar ig   tangannja. (AFP), dimuat dalam harian ,,Abadi” itu, 

  

akan mengadjukan tuntutan ke-' 

at 
San 

7 : | 
Akan Minta Djuga Ban 

pasukan?nja ke Terusan Suez, 
dilaksanakan. (Mengenai isi pe- ' 

-3 

Komunike tersebut selandjut — da 

- 

“ 
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| Ke Pemilihan 
ms Umun. 

  
dari saudagar2 asing itu me 

tisar itu: , Dalam tahun kedua 

kurang kesediaannja untuk 
luar pegeri”. : 

jang lampau ditundjukkan, ba- 
hwa Indonesia mempunjai ba- 
gian dalam kemakmuran umum, 
jang terdapat di Asia dan ba- 

hwa, apabila - dihitung dalam 

  
     

Diantara bertbu.ribu orang ig 

          

        

      

    

         
      

  

umum dari Indonesia itu tidak 
baik. Hal ini disebabkan oeh 
kenjata'an bahwa produksi In- 

  | ((dah, — dilukung oleh” -anaknia 
7 Siuga harus. mengikuti pemili. 

han umum tersebut. Ta 
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SEMARANG 19 DJANUARI 1952 

Bantuan Bagi Westerling 
—-— S—— — Wehir2 ini nama Westerling muntjul lagi dalam 
beritg2 pers. Dengan puha-nja, Westerling mengumumkan bah- 
wa ja akan segera bertolak ke Indo-Tjina, utk dari sana me- 

“ngatur dan memimpin gerakan pengatjauan di Indonesia. Dim. 
| pada itu dikabarkan pula, bahwa sementara organisasi2 dan 
-“peikumpulan2 dinegeri Belanda den tjara terang-te- 
rangan membantu niat dan aksi Westerling ini dlm gera- 

0
 

  

TN
 
LN

 
Pn

g 
ra
e 

sa
ng

ga
: 

2 kannja jg serba destruktip 'itu. Djustru adanja bantuan jg te- 
F rang-terangan ini-lah jg menimbulkan tidak sedikit keheranan. 

 .—— —5 Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk 
t membekuk pendjahat Westerling ini. Tetapi apapun djuga daja 
g upajanja, matjam djalan apapun jg ix tempuh, tampaknja 
£ hingga saat ini Westerling selalu bisa lolos sadja dari djaring- 

“perangkap jg dipasang oleh Indonesia. Hal ini tidak akan mung 
Jein terdjadi, biar bagaimana ulungnja Westerling sebagai com- 
mando-raider dan intriguant, djika ia tidak mendapat bantuan 
tjukup dari kawan2nja jang terhimpun dalam suatu organisasi 

Bahwa organisasi2 tadi memang ada, terbukti 
Gg aksi-nja ,,/Nederlandse Volksunie” dan ,,Landelijke Organi- 
satie van Oud-Nlegale Strijders”.- Maka itu boleh disangsikan, 
apakah usaha penangkapan2 Westerling ini akan lantjar berha- 
sil, Selama sumber bantuan jg menolongnja itu tidak dilumpuh- 

“kan terlebih dahulu. Dalam pada itu sendirinja sangat menim- 
buikan keheranan, mengapa pemerintah Belanda tidak mem- 
bantu bertindak terhadap anasir2 dan organisasi2 jg terang ber 

: “ tudjuan memusuhi negara kita, jg notabene hingga waktu ini 
, “ masih djuga terikat dim hubungan “kerdjasama didalam unie 

itu? Bahkan kedjadian? di Den Haag baru2 ini (cordon polisi jg 
mendjaga, bukan membubarkan rapat ,,Westerling- 

““Volksunie” di Den Haag hari Senen jl.) sangat mengesankan 
kepada kita, bahwa setidak-tidaknja pemerintah Belanda menu- 
tup-mata terhadap gerakan2 jg memusuhi negara kita. Jang de 
mikian itu merupakan sikap .jg sangat ,,onhoffelijk” terhadap 
Indonesia, dan sudah djauh masanja kita harus menuntut Be- 
landa supaja bersikap-lebih keras terhadap organisasi2 jang 
subversief tadi. , 

  

  

MEMPERSATUKAN 
ORGANISASI. 
“Dibawah pimpinan pak  wedana 
Grogol, ta. R. Suroto, telah diadakan 

rapat di kawedanan dari pemimpin2 

  

MANA KO Ye 

  

JABUT PENOLA- 

  

4 107. N tiga organisasi, jaitu sepakbola, ta 
KAN EWARGA- man pembatjaan dan Pandu Rakjat, 
NEGARAAN. serlunja untuk mempersatukan ketiga 

organisasi itu. 

Putusaninja ialah organisasi2 itu 
bisa dipersatukan, ketjuali bagian 

Menjambung, berita kita beberapa 
wakta' jk mengenai pentjabutan pe- 

     

| Kupasan ,,New York Times” Tentang Pembangunan 
m3 Ekonomi. Indonesia. 

narik modal asing, Yong 

'Fditulis dalam ,,ichtisar perdagangan an internas 
naY' dari New York Times. Selandjutnja dikatakan dalam ich- 

kepada Indonesia, Indonesia mempunjai sjak: 
besar dan mempunjai kesadaran nasional, hal ma 1 
babkan bahwa pemimpin?nja tidak suka kepada Barat 

menerinfa bantuan dan advies dari 

Dalam ichtisar tentang tahun 

  

    

  

   
    

   

                

   

  

EMERINTAH Indonesia menjetudjui pikiran untuk me- 
- 

Pa ta Task Haditan 
dan keuangan internasio- 

e 2 n.& 2 Let Ana 

wasangka jang 
mana 

x , je- 

wah produksi sebelum pera 

daerah dipedalaman, pemogo- 

dipelabuhan, sikap “jg. membe- menudju ke Gurgeop (salah sa. dollar, Indonesia mempunjai : 5 
tu distrik di Punjabs India) penghasilan jg. tertinggi dari /da-bedakan bangsa terhadap 

.MAtuk mengkuti pemil,han Kiai “@ndkadsi 1 pengusaha perkebunan bangsa 
umum jg untuk pertama kali. eksportnja: etapi walaupun 2 ah metana t” 

nh, Hn perna Papa kedudukan Indonesia dalam Hala Kece Ban 
rai i@s tam: » seperti , i , i Es 1 an , 
terlihat pada gambar ini. Se berbagai lapangan itu baik, 13 setjara tidak sah. 
orang wanita tua” inyala su Yitapi keada'an perekonomian 

Padjak2 terlalu berat. 
Dalam ichtisar itu dikatakan 

selandjutnja, ' bahwa “padjak2 
jg. dipungut sekarang, ' mulai 
merupakan  siatu beban “be- 
rat bagi kaum" produsen dan 

untuk perkebunan2 “teh dan 
tembakau bahkan suatu - beban 
jg. tak tertahan lagi. ,,Pengha- 
silan negara terlampau banjak 
didasarkan kepada padjak2 atas 
eksport dan pemerintah beker- 
dja dengan lambat dan tidak 
tegas dalam hal pembangunan 
dan mendjalankan projek2 ba- 
ru, jg. dapat memperluas per- 
ekonomian umumnja dan mem- 
berikan sumber? . penghasilan 

jg. lebih sehat”, demikian ditu- 
lis dalam karangan itu. 

»Dikabarkan, bahwa pengha- 
silan karet akan segera men- 
tjapai rekord tahun 1941 jaini 
150.000 ton, sedangkan produk- 
si “diperkebunan perkebunan 
matjam lain berada “dibawah 
angka sebelum perang, tetapi 
lebih tinggi dari pada dalam'ta- 
hun tahun jg. lalu”, demikian 
ichtisar dalam "New York Ti- 
mes.itu. 3 

Kedudukan Nederland 
Satu halaman terutama me- 

muat uraian tentang Nederland 
Dikatakan, bahwa dua” tahun 
Sesudah penjerahan kedaulatan 
Nederland, walaupun 'adanja 

Indonesia 

  

persengke-aan “dgn 
tentang Irian Barat dam kesuli- 
tan2 lain, dapat memelihara 'per- 
Cagangan jang memuaskan dgn 
Indonesia. ,,Bagaimana djuga 
pentingnja Irian Barat bagi Ne 
derland apabila dipandang diri 
sudut politik atau perasaan, te- 
tapi kini belum ada tanda2, ba- 
hwa pulau tersebut, jang untuk 
bagian besar belum dieksploita- 
si-telah membuktikan “mempu- 
njai arti “ekonomis jang pen- 
tin””, demikian ditulis" “dalam 
ichtisar- itu ' jang selandjutnja 
mengemukakan, “bahwa dalam 
waktu delapan bulan dari ta- 
hun devan Nederland telah 
memasukkan “barang? seharga 
F 17.000.000, untuk na ia: 
hanja menerima kembali  ba- 
rang2 seharga F. 1.500.000. : 

  
Achirnja dikemukakan, -ba-' 

hwa Nederland memandang ta- 
hun ini dengan optimisme. jang 
tak begitu besar, karena adanja | 
kemungkinan “timbulnja. kesuli- 

KEVJAGANG BEKAS BESAK | 
KA UD N DIUKASNJA 

ken yak kaga kelun Kesannja 
penagaing peras besar, Kati ni 
gu koodllija leoiff pesar gas 

dlonesia volumenja djauh diba-" 

Hal ini disebabkan oleh tak di- | MN 
ta'atinja undang2 diberba gai EP AN 

an-pemogokan, beaja jg. tinggi | 

TON Prika, sedjak tahun 1951. T i Tetap optimistis. | ANA TAN 

  

Menteri Sosial 

Dul Masanat.      

terb.neis 

Gambar: Menteri Samsu dd 
anak2 tsb. :   

CN 4 

3 

sangat menarik perhatian, 

lah disebabkan ol 

Menurut Mr. Kasman harus 
ada keriija sama jang erat pa 
da lapangan? tersebut dan ha 
rus ada paham jang sama an 
'tara alat? "negara," organ saSi 
dan masjarakat. Kata Mr. Kas 
man, pada sat iri ia melihat 
bahwa rakjat tidak pertjaja pa 
da alat2 negara, sebaliknja 
alat2 negara tidak mempertja 

jai rakjat, sehingga tampaknja 
seolah2 ada perang dngin. 
Hal ini jang terutama -harus di 
hilangkan, kalau tidak maka 
keamanan akan pasti tidak bi 
sa terdjamin. Selandjutnja Mr. 
Kasman terangkan, bahwa se- 
bagai pengalaman jang diper 

olehnja ketika mendjadi Djak- 

sa Agung RI dulu, ia mempu- 

njai suatu teori jaitu Cidalam 

menghadapi soal keamanan ini, 

hendaknja kita tanamkan ke- 

pada diri kita dan mendidik di 

ri sendiri untuk tidak melang- 
gar hukum. Apabila oleh ma- 

sing? kita telah dapat meng- 
'insjafi hal ini, maka dapat diu 
ga dipastikan, bahwa keama- 

man'itu tidak perlu dihadapi 
setjara besar2an, akan tetapi 

tjukup dihadapi oleh diri kita 

sendiri. (Antara). 

  
  

tan2 dalam lapangan keuangan, 
hal mana sampai bulan Djuli 
mendjadi alasan untuk mendja- 
'Gi chawatir. Tetapi pada “achir 
tahun ini kechawatiran itu 
agaknja telah hilang seluruh- 

nja. 23 
Kabarnja di Nederiand orang 

putus asa karena banjaknja 
modal jang ditanam oleh. Ame- 

dalam tahun 1952 ini Nederland 
mengharapkan keuntungan jang 
lebih besar, demikian ditulis 
antara lain dalam ichtisar da- 
lan New -York Times tentang   

    

   : 1 Dr. Sams uddin baru2 ini telah menerima 
ak keluarga Taman Harapan di rumah kediaman- 

nja. Seperti diketahui, T aman Harapan ialaf suatu as- 
rama di pulau Edam, di mana anak2 terlantar dirawat. 

Kenjataan Jg Disinjalir Oleh Mr. Kasman 

Kita Harus Mengadakan Tindakan Bersama — 
Katanja. 

ENGENAI SOAL KEAMANAN jang pada waktu ini 

bekas. Djaksa Agung RI menerangkan, 
tasi sogl gangguan keamanan itu seharusnja didjalankan tin- 

dakan2 jg serentak baik oleh alat? negara, organisasi? mau 
masjarakat sendiri. Terganggunja keamanan itu ada- 

leh beberapa faktor dilapangan perekonomian, 

kesosialan 'psychologi dan moral 

Tidak Ada Perbedaan 
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in memberi petuah kepada   

Mr. Kasman  Singodimedjo 
bahwa untuk menga- 

Parlementaria 
Undang2 Perubahan 
Rechtenordonnantie 
Diterima Dgn .Suara 

Bulat 

IDANG PLENO terbuka 
parlemen hari Kemis me- 

njetudjui dengan suara” bulat 
| “rentjana undang? untuk me 
netapkan undang2 darurat me- 
mgenaj perubahan rechten-or- 

| donantie mendjaci u g2 bia 
Sa jaitu. sesudah atas amende- 
men Abulhajat cs ditiadakan ke 
|tentuan, bahwa undang? itu 

S5 

Mereka ini terutama ialah 
"orang2 Tionghoa peranakan, 

jang ' merasa ' dirinja sebagai 
unak negeri dan sudah bera- 
Sing dari negeri asalnja. Sesu- 
dah menolak mendjadi warga- 
negara Indonesia, mereka sa- 

dar bahwa penolakan kewar- 

ganegaraan itu tidak mengun- 
tungkan kepentingan2 mereka, 
setelah mung mereka kemudian 
memutuskan “untuk - menarik 
kembali keputusan mereka jg. 
Semula. 

Pendapat Menteri 

Kehakiman 
Sementara itu atas pertanja- 

an, bagaimana pendiriannja ten- 
tano permintaan2 untuk meng- 
hapuskan penolakan  kewarga- 
negaraan dan mendjadi warga 
negara "sesudah waktu optie 
habis, menteri kehakiman, mr. 
Moh. Nasrun menerangkan ke- 
pada P.I,. Aneta, bahwa sampai 
sekarang ia belum menerima la- 
poran2 resmi tentang soal itu. 
Ia akan mempeladjari dulu soal2 
tersebut, sebelum “- mengambil 
tindakan? Jebih landjut. Anta- 
ra lain akan diselidiki apakah 
masalah ini mempunjai sifat 
umum Sehingga harus diambil 
tindakan2 jang bersifat umum 
pula dan apakah soal tersebut 
hanja merupakan soal insiden- 
til belaka. 

Berdasar Pantjasila. 
Lebih landjut mr. Nasrun 

menerangkan, bahwa sesudah 
tanvoal'27 Desember 1951 pa.a 
hakekatnja seseorang asing itu 
hanja dapat mendjadi warga 
negara:Indonesia sengan djalan 
naturalisasi. Tetapi 'ia -akan 
mempeladjari. . kemungkinan2, 
untuk memperhatikan soal ini 

dang? naturalisasi itu berlaku 
Pekerdjaan menjusun rantja- 
ngan undang2 itu kini sudah 
mentjapai tingkatan jg 'andjut. 

Sambil menundjukkan, bahwa 
kemanusiaan dan keadilan so- 
sial itugmerupakan salah satu 
sendi dari Indonesia, menteri 
Nasrun menerangkan, bahwa 
tindakan2 pemerintah tentu 
akan didasarkan atas Pantjasi- 
la, TIa.menambahkan, bhw Ke-   berlaku surut Pokok dari pera 

taran itu jalah mengatur pemua 
tan dan pengangkutan barang? 
melalu ui Jantan guna mentjegah 

perdagangan penjelundupan. 

Jang mendjadi perhatian ter 

utama dari para anggauta icx- 

lah ketentuan dalam peratur- 

an itu, bahwa pemuatan dan 
pengangkutan barang2 melalui 
lautan ditempat2 jang tidak 
memungkinkan dipenuhinja 

sjarat2 pabean, berhubung de 
ngan tidak adanja kantor2 pa 

bean disitu, Lbebankan per- 

djandjian, bahwa kapal2 (pera 

hu2) itu harus memenuhi sja 

rat2 tersebut ditempat pabe- 

an jang terdekat. 

  
Menurut peraturan itu, selan 

djutnja Menteri Keuangan ga- 

pat mengizinkan, dengan per 
djandjian2 jang ditetapkan 

inginan jang dikemukakan, oleh 
berbagai organisasi tentang 
masalah ini, seperti jg dikemu- 
kakan oleh IEV, mendapat per- 
hatian dari pemerintah: 

Tak membeda2kan. 

Mengenai kritik jang dikemu- 
kakan oleh warga negara Indo- 
nesia jang berketurunan asing 
bahwa kini terdapat peraturan2 
jang bersifat diskriminasie an- 
tara lain mengenai hak milik 
tanah dan sebagainja, mr. Nas- 
run berkata bahwa peraturan2 
1g bers'fat diskriminasi itu ber- 
'asal dari djaman pendjadja- 
han dahulu. Pemerin!ah sekali 
kali tidak bermaksud untuk 
membeda-bedakan golongan ter- 
hadap warga-negaranja. Kita 
hanja menvenal warga negara 
dan “orang asing” demikian ka 
tanja, Achirnja ia menerangkan 
bhw Pemerintah sekarang se- 
Gang Sibuk mendjelmakan pe- 
rundang-undangan nasional, da- 
lam mang tidak akan dimuat   olehnja, untuk memenuhi sja- | 

rat2 tersebut, bukan ditempat 
tempat jang terdekat tapi di-! 
tempat lain jang akan “ditun   tahun jang lampau. djuk olehnja. 

  

4 ORANG TEWAS DLM 
KETJELAKAAN, 

“' Kemaren (Djum'at) djam 8 pagi 
'didepan pasar heiwan Bujaran ter 
'djadi ketjilakaan heibat, empat djiwa 

BERITA PENANGGALAN. 

LANGGANAN DI KARANG- |! 
SONO, — I. Minggu Kliwon jg 
ditanjakan djatuh 11 Besar th. 

T
E
A
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| PEMALSUAN POS WISSEL. 

“ poswesel itu. Belakangat t 

“-poswesei itu dipalsu, karena penvan 

nolakan kewarga-negaraan- Indonesia 
olehwgolongan Tionghoa dil., “kini 
kita lebih landjut menerima kabar, 
bahwa saMpai kini telah ada 300 
kepala keluarga golongan asing 'jg 
datang untuk mentjabut  penolakan- 
nja. Djumlah tsb. merupakan 107c 
dari djumlah kepala keluarga jang 
telah menolak pada tg. 27 Desember 
1951. Orang "Tionghoa jang telah 
gijatasmenolak kewarga-negaraan sam 
p#: kini ada 899 kepala keluarga. 
Daftar2 lengkap segera akan dikirim 

kan ke Djakarta, sedangkan sedjum 
Jah Iagi, jaitu mereka jg mendaftar 
kan “diri achir2 ini sedang mulai di 

anggil untuk menundjukkan surat2 
“keterangannja: — an P1   

.' Sebuah poswesel sebesar Rp TO.— 

“dari Djakarta dialamatkan paca ID: 

di Kp. Bugangan telah “dipalsu oleh 

pembantunja pak lurah, jg mengaku 

“binama D. Poswesel itu telah di 4 

tjap kepala kampung dan ketjamatan 

stapiyketika -uang#hendak diambil, 
"pegawai pos betjuriga dan “nan 

ternjata 

tu'pak lurah itu bukan bernama D. 

Karena ketakutan, pembantu “ pak 

lurah tsb. melarikan “diri “dah tak 
lupa membawa sekalian beberapa 
potong pakaian miliknja pak luras. 

ADA BEGAL LAGI, 
Kemaren dulu djam 9.45, malam 

“tuan H.W. jang tinggal di Sidodadi, 
ketika pulang dari berpergian, sesam 
painja dekat sekolah SM “di Sido: 
dadi dihentikan oleh 3" orang jang 
'mengantjam dengan  repolper minta 
diserahkan spedanja, Apa boleh. buat, 
dari pada djiwa melajang, lebih baik 

pandu jang tetap mempunjai pengu 

rus harian sendiri. Para pengurusnja 

sersatuan organisasi tsb.” adalah: 
bagian sepakbola diketuai oleh tuan 
Oei Swie Po dan -Tjan Jan Hien, 
bg. pingpong tn. Liem Thwan Soen, 
Sadeli dan Warsito, bagian taman 
pembatjaan tn. Wardjono, Sukarno 
dan Oei Giok Kiat. 

PERTEMUAN ORBBUL. 
Minggu pagi djam 9 tg. 20 

Djan. Orbu akan adakan per- 
temuan para anggautanja di 
gedung sekolah Sin You She 
dj. Stadion, oleh ketuanja dan 
tn.Oh Ngo Djie akan diurai- 

Ti beberapa mari kami katakan 
dalam benta kami. Harga be 
ras makin hari makin merosot, 
akan teapi merosotnja harga 
beras dikota ini, dibandingkan 
seperti harga2 beras di Djakar 
ta dan Surabaja tidak begitu 
besar, fiarga beras dikota ini, 
umpamanja beras OJS masih 
djuga lebih mahal dari pac 
harga beras OJS dikedua kota 
tsb, Penawaran beras dari pe- 

.dagang2 besar beras banjak se 
kau, harganja sampai merosot 
Rp 3,25 tetapi tidak ada 'pem- 
beli. Ada pembeli, tetapi per-   kan masalah perburuhan. - 

TENTANG FONDS ,,PELITA”. 
Mengenai berita tentang fonds 

,Perita” jg dimuat dim Kabar-Kota 
hari Kemis jl. pagi hari ini tuan Oei 
Tjong An datang dikantorekita un- 
tuk menerangkan, bahwa bukan ke 
hendak nj. Liem Tjiauw Kheng utk. 
diumumkan berita tsb. tetapi adalah 
atas tanggung: djawab tan. Oei Tjong 
An sendiri. 

SEKALI TEPOK DUA LALAT. 
Kemaren pagi dua buah speda te 

lah lenjap, satu di Bodjong 2, dan 
jg lain dimuka kantor Pendidikan 
Agama di' Purwodinatan. 

LAGI PENIPUAN CARLI. 
Menjambung berita kita kemaren 

dulu, “mengenai seorang bernama 
Carli, jang" telah beberapa kali mela 
kukan penipuan uang. Lebih djauh 
kita menerima kabar, bahwa lagi 
baru2 ini, 2 orang dari - Semarang, 
sdr. B. dan S. djuga telah kena tipu 
nja. Sdr. B.“ uang sebanjak Rp600   spedanfa sadja' dikorbankan, 

  

| dan sdr, S, sebanjak Rp 550,— 

  

mintaan lebih rendah, ada dju 
Za jang berani dengan harga 
sekwintalnja Rp 250— 
Berhubung dengan akan da- 

tangnja beras dari luar negari, 
maka keadaan para pedagang 
beras besar makin gontjang, 
ada djuga beberapa di antara- 
nja bermaksig untuk mengo- 
bral persediaan berasnja. Har- 
ga beras etjeran di : #o- 

i Pasar    rutama, di F johar 
tetap tinggi, akan tetapi padx 
waktu belakangan ini “keliha- 
tannja mulaj turun dan pembe: 
linja mulai “berkurang pula. 

PENTJURI BERSENDJAT 
REPOLPER 11, 2 

Tuan S.T.S. di Purwodinatan rie 
lapur pada polisi, bahwa untuk ke 
rugrannja nj. T.K:N. pada tg. 17 jl. 
djam 20:30 telah ditjuri batang, pa 
kajian, uang tutiai dan barang perhia 
san seharga total Rp 12.150,' “jang 
dilakukan oleh 4 otang berpakaian 

  

  
puan jg sedang membeli telur. Mere 

sekali ” gus telas tewas. Ketika| 1865, Masehi 17 Maret 1935. II. 
litu dari djurusan Kudus menaatangi | Minggu Paing 14 Besar th. Dji- 
sebuah prahoto menudju Semarang, | makir 1866, Masehi, 8 Maret 
dari belakang pick-up K-369 hendak| 1936. III. Rebo Wage 18 Dju- 
melantjangi. Di depan ada tiang till madilakir th. Djimawal 1869. 
pun, sopir prahoto kewatir menabrak |TV. Kemis Kliwon 29 Sawal th. 
tiang itu lalu rem kendaraannja, tapi p& 1872. V. Rebo Paing 24 Be- 
rem tjuma makan sebelah, hingga 4ap th. Djimakir 1874. VI, Dje- 

dalsinja Keidarana Wsting. ma'at Pon 10 Puasa th. Djima- 
Ditepi djalan “ada 4 orang perem 'wal 1877. VII. Selasa Wage (jg. 

kt OT “ f 

ka keterdjang pick-up itu, jang dua 
masuk dalam sungai, jang dua tewas 
Seketika itu 'djuga. Dari jg terpental 
kke-sungai itu, “satu dapat. ditolong, 
jaitu 'nj. mantri-lumbung Wirjosapu- 
tro' (bukan Wirjosardjono), tapi se 
sampainja “dirumah sakit telah me- 
'hinggal, sedang jg satu lainnja pun 
meninggal waktu diangkat naik dari 

air. 513, 
Polisi segera 

'peperiksaan. 
“Meninggalnja nj. Wirjosaputro d' 

rasakan satu kehilangan bagi Per. 
wari disana, “karena njonja itu 
Seorang anggauta Perwari jang tang 
kas dan radjin. 

PENGGELAP ARLODJI DI- 
HAKIM. 

Seorang recidevist, “bernama 
J. C. Kr. kemaren telah didja- 
tuhi hukuman pendjara 1 tahun 
6 bulan, karena dipersalahkan 
menggelapkan 'arlodji tangan. 
miliknja Amat, tinggal di Kp. 
Tegalwareng. Terdakwa menga- 
ku “atas perbuatannja itu dan 
ia didjatuhi hukuman pendjara 
seperti tsb. diatas. Perlu dite- 
rangkan, bahwa terdakwa tsb. 
pernah dua kali melakukan per- 
buatan seperti tsb. diatas dan 

perhah- dapat hukuman pendja- 

datang melakukan 

  preman dan bersendjata-repolper, 

   

betul Minggu Kliwon) 28 No- 
pember 1948, Djawa tg. 25 Su- 
ro th. Be 1880. 
LANGGANAN DI BANDJAR- 

NEGARA. — Tg. 25 Agustus 
1894 djatuh hari Saptu Paing 
22 Safar th. Be 1824, Hidjroh 
1312. 
LANGGANAN DI KROBO- 

KAN, SEMARANG. — Hari 
Kemis Pon tg. 5 Sawal jang 
Sdr. tanjakan itu, lebih kurang | 
berapa tahun sampai sekarang? 
Kalau tidak tahu tahum antjer2 
nja, pertanja'an Sdr. tidak da- 
pat didjawab. 

HUBUNGAN KERETA-API 
'SMG.-DAKARTA HARI INI 
TIDAK DJALAN.  ' 
Berhubungan dgn banjaknjai 

turun hudjan, achir2 ini, maka 
kemarin telah terdjadi kegese 
ran rel kereta api antara Wele 
ri-Smg, hingga hari ini hubu- 
ngan kereta api Smg.-Djakarta 
tidak dapat diteruskan, Semen 
tara waktu kereta api dari Dja 
karta hanja dapat sampai di 
Weleri dan dari sini akan di 
usahakan bagi penumpanguja 
bis2 DKA untuk meneruskan 
perdjafaman ke Smg. Perbaikan   ra 10-bulan,   rel tsb kini sedang giat diada- 
kan) 

  

raturan2 jang ,,discriminerend” 
terhadap salah satu golongan 
warga negaranja. : 

Puralin dan 

& enanfiasa segar bugar karena Peralin dikira 23 : 

NN Ma uan | 

  

MN 

Menteri. Kehakiman Mengupas 
Masalah Kewarganegaraan 
ESUDAH WAKTU untuk optie pada tanggai 27 Desember 
jang lalu itu habis, pada pengadilan di Djakarta dan 

djaga di Semarang masih banjak e 
oleh orang2 Tionghoa, supaja penolakan mereka untuk” men- 
djati warganegara dihapuskan, agar dengan demikian mereka 
bisa mendapat kewarganggaraan Indonesia, Kalangan? resmi 
menerangkan kepada P.I. Aneta, bahwa orang2 Tionghoa jg. 
bersangkutan itu dahulu menolak kewarganegaraan Indonesia 
bukan karena kejakinan tetapi terpengaruh oleh perasaan. 

  
terkenal itu, sedangkan air pe- 

|pula pelbagai barang2 jg berhar 
$£ : | umpamanj nesi i dengan djalan lain, sebelum un- | 58 PA an 

lain2nja, jg hanja terdapat da- 

  

    

dimadjukan permintaan? 

Pelikan. 
sTasikmalaja 
Akan Diusahakan 

Dg Biaja Rp1000.000 

D, ABDULRAHMAN Karta 
diputra b eberapa bulan jl. 

telah meletakkan. djabatannja 
sebagai bupati Sumedang me 
njatakan kepada Pia, bahwa 
sebagai seorang partikulir ia 
sedang melakukan persia- 
pan-persiapan untuk mengusa- 
hakan usmber-sumber pelikan 
didaerah Tasikmalaja. Modal 
sebanjak Rp. 1000.000 jang di 
perlukan untuk melaksanakan 
usaha? ini telah dapat dikum- 
puikan, dan kini sedang diusa- 
hakan agar perusahaan jang se 
mentara itu telah didirikan 'tu 
dapat memperoleh kedudukan 
badan hukum. Perusahaan tsb. 
akan mempunjai bentuk koo- 
perasi. 

Mengenai sumber2 pelikan ta- 
di tuan Abdulrahman menerang 
kan, bahwa sumber2 tsb. terle- 
tak di desa Tandju kurang lebih 
10 km diluar kota Tasikma- 
laja. Menurut tuan Akdulrah- 
man oleh djawatan percamba- 
ngan ilm tahun 1947 telah di- 
lakukan penjelidikan mengenai 
sifat sumber2 tadi. Menurut ha- 
sil penjelidikan ini katanja kwa 

litet air pelikan desa Tandju itu 
paling sedikitnja mempunjai 
tingkat serupa dgn air Vichy jg 

    

likan “desa tadi mengandung 

lam djumlah jg ketjil2 sadja 
diair Vichy. Djika pengusaha 
sumber2 tadi telah dapat dila- 
kukam, maka setiap 24 djam, 
hasinja adalah 56 meter ku- 
bik. ,,Jang sangat menarik hati 

ialah, baliwa penduduk desa, di- 
mana sumber2 tadi terdapat, 

pada umumnja kelihatan sehat. 
Umpamanja tidak ada seorang- 
pun diantaranja jg menderita 
trachoom. Hal ini mungkin di- 
sebabkan oleh air sumber2 peli- 

   

  kan tadi jg mengandung ba- 
/Injak zat2 jg mempunjai chasiat 

utk menjembuhkan”, demikian 
tuan Abdulrahman. j 

t 

DEWAN PERANTJANG | 
NEGARA DIBENTUK. 

Degan peraturan pemerintah 
no. 2 th. 1951 minggu jang lalu 
Dewan negara telah dibentuk. 
Niat untuk membentuk dewan 
sematjam ini telah dikakndung 
oleh pemerintah satu setengah 
tahun jang lalu, tetapj karena 
Kesulitang techn's hal ini tidak 
Onani Gilaksanakan. lebih uahu 

nu, 

8 RUMAH DIRAMPOK OLEH 
15 ORANG. 

8 Rumah penduduk dikampung 
Tjondong desa Bodjongmanggu ke- 
tjamatan Pamoungpeuk Selatan Ban- 
dung, kemarin dulu“ malam telah 
djadi mangsa gerombolan terdiri atas 
15 orang. Gerombolan itu, - menu: 
rut penduduk disitu berpakaian se- 
ragam “dan bersendjata  Jengkap, 
sedang kerugian ditaksir lebitke dari   Rp. 3.000, —. 

   
Baru, bungkusan dan bentuknja sabun Lifebuoy, 
baru pula susunan tjampuran sabunnja dengan 

zartim harum semerbak! 

Lifebuoy, sabun tertjipta untuk kesehatan, 
sekarang dengan wangi'-an baru... wangi?-an harum 
semerbak, jang tetap harum sampai penghabisan! 
Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab un- 

tuk perawatan kulit. Puralin membersihkan lobang? 
toma, hingga badan tetap segar-bugar, awet muda! 

' Iang djam 8—17. 

ak ad 
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Masih ada Rasdis: 

criminasi, 

Reuter kabarkan dari Califor 
nia, bahwa bekas djago tindju 
Joe Louis telah diundang oleh 
Panitya Penjelenggara untuk 
turut serta dalam San Diego 
Golf tournament jang akan dia 
dakan minggu ' depan Berhu- 
bing dengan adanja undangan 
itu, persa-uan pemain? golf ba 
jaran (professionals) “bangsa 
Amerika memperingatkan 
pembesar? San Diego tentang 
kulit kebangsaan para peserta 
dan. bdieh atau tidaknja pe- 
serta2 ' bukan kulit “putih 
turut dalam perlombaan itu 
tergangtung pula pada peratu- 
ran2 jang telah ditetapkan Da- 
lam Wal ini mereka peringatkan 
pula dua pengikut bangsa Ne- 
gro dan Los Angeles Bill Spil- 
ler dan C.Clark jang telah ter- 
tjatat dalam daftar pengikut. 

€: 

h 

Obor Olympia 

Obor Olympia jang mendjadi 
naluri dari tiap2 diadakan per 
tandingan Olympiade akan di- 
hidupkan diatas suatu menara 
jang tingginja 220 kaki dari 
Stadion jang akan dipakai un- 
tuk pertemuan olahraga sedu- 
nia dari bulan Djuli sampai A- Tg" 

gustus di Helsinki nanti. Obor si 

Olympia itu akan bisa terlihat 
sampai djauh dari seberang ba 
tas kota. Selain itu, -perahu2 
bermotor: akan menjeberang- 

  

kan pengundjung2 Olympiade 
dari Stockholm ke Helsinki, de 
ngan demikian membantu me- 
ringankan pekerdjaan perusa- 
haan pe analgaa pelajaran. 

    

HARGA EMAS. . 
Sngapura, 18 Djam djam api 
Emas murnj (pembeli) .$194— 
Emas murni (pendjual) $200-— 
Emas perhiasan $ 245,— 

  

Djakarta, 18 Djan djam 17.00: 
Emas kwal. A "....i. Rp: 8150 
Emas kwal. B iii... Rp. 30,50 
Emas kwal. C ......ix Rp,.28,50 

Sematang, 19 Djan djam 11.00: 
Emas Ne. 1 2 Pena Rp. 31,75 
Emas "No. 2... ii. Rp. 3073 
Hmas No. 3 Rp. 29— 7 

£ Andjuran2 Schacht 

dipetpajari. 
Berkenaan dengan tersiar -kabar2 

diantara kalangan perdagangan, 
bahwa dalam “sistim ssertipikat2 de- « 3 

2 visen akan - diadakan “perobahan, 
menteri keuangan mendjelaskan, bah- 
wa kabar2 sematjam itu adalah 'isa- 
pan djempol belaka. “Dalam lapo- 
rannja, dr. Schacht telah  mengemu- 
kakan andjuran2nja agar pemerintah 

  

mengambil tindakan2 “kearah ini, 
akan tetapi sama sekali belut ada 
alasan2 untuk menerima sebagai 

kenjataaan, bahwa andjuran?2 terse- 
but akan dituruti oleh “pemerintah, 
demikian menteri keuangan Jusuf 
Wibisono menerangkan kepada 'P.I. 
Anetaj ia mengachiri' -keterangannja 
dengan mengatakan, bahwa “dewasa 
ini laporan. dr. Schacht tersebut se- 
dang dipeladjari Oleh pemerintah. 

DINAS R.O. 

Minggu, tg. 20 Djan. jang di 
buka rumah obat Sik Iang, 
djam 8—12. Dinas RO tg. 21 
sampai 26 Djan: Numa dan 3: 
Rathkamp djam 8&—19. Koo 
Hwie, van-Gorkom “dan Sik 
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laki2 Radja Farouk jang perta 
| ma, pada hari Rebo telah ber- 
. langsung Cemcnstrasi jang dila 

| kukan okeh kaum buruh diluar 
- kantor perdana menteri Mesir 

|. Gi Kairo. Mereka 'berseru: ,,Pu 
| tera mahkota, dari tanganmm 

akan dat In z e an”, 

"Rektor balai perguruan ting- | BL Al Azhar membagi2kan uang 
|. sedjumlah 4.000 sterling Mesir 
& diantara mahasiswa2nja. Radja 

Farouk mengangkat dokternja 
mendiadi seorang ,,pasha”, se 
daugkan pembantunja diberi | 
gelar ,.bey”" Seperti diketahui, | Ratu Farida jang telah ditjerai 
oleh Radja Farouk itu, mempu 
njai 3 orang anak, semuanja 

  

1 

  

    

  

   
   
      KP 
Ke 

   

|. Badis. (U.P.) 

Ko Sementara itu U.P. ! Pra Kairo, ka | 
“ barkan bahwa dalam sidang 

|. Astimewa hari Rebo kabinet Me 

      

   »a-|  Yoshida menjatakan, 
ur | Sengan perdjandjiannja 

n- | Rusia tahun 1950, deng 
t ig. (sinja di Korea dan de: 

23 

xx 

| kongan jang diberikannia kepa ! 
| Ya gerakan2 fevaMtakennan jae 
. Djepang sendiri, RRT telah 
mendjadikan dirinjg sebagai 

 Djepang jang utama. 
Karena alasan? inilah maka pemerintah Djepang telah me- 
mutuskan, untuk tidak menga- 
kui RRT, walaupun perhubu- 

,ngan dengan Tiongkok itu da- 
pat membawa keuntungan2 di- 

  
lapangan perdagangan. 

Kesediaan Djepang. 

“Pemerintah 

(Mungkin mengadakan perdjan 
djian dengan pemerintah Na- 
Sional Tiongkok, djika pemerin 
tah tersebut menghendakinja 
'dengan mana perhubungan an 
fara kedua pemerintah akan 
pulih, sesuai dengan azas2 jg 
tertjantum didalam perdjandji 
an perdamaian multilsteral. Ke 
ken'uan2 daripada perdjandji 
an bilateral jang sedemikian 
itu akan berlaku untuk seluruh 
daerah jang pada waktu ini, 
maupun kemudian djatuh diba 
wah kekuasaan pemerintah Na 
Sionalis Tiongkok.” 
Mengenai RRT, Yoshitla me- 

injatakan gjaminannja, bahwa 
pemerintah Djepang tidak ada   

  

k sir berkenaan dgn -kelahiran 
| putera mahkota Mesir telah 
|. mengambil beberapa keputusan. 
LA semua djawatan2 peme- | 
| rintah pada hari Kemis tutup. 
| 2 menjerahkan uang sedjumlah | 
180.000 pound kepada keluarga | 
. korban 'pertempuran2” di dae- : 
5 irdh Terusan Suez. 3. mendiri- | 

| kan pusat penolong kesangsa 
(4 ra'an rakjat di Kairo dan di 
E Khartum, jang akan diberi na- 
ma Ahmad Fuad, sesuai dgn Bs, 

maksud untuk mengadakan per 

djandjian bilateral dengan pe 
merintah RRT. aa 

Surat perdana menteri Yo- 
shida ini telah dikirimkan, ti- 
dak lama setelah perkundjung 
an Dulles dan para senator 
Jphp Sparkmap dan Akxan 

Sud . et ts 

g 

Ui 
3 

   

al Dgn Tiongkok 
an Perdana Menteri Shige 

oleh Yoshida kepada du 

bahwa | terhadap Dj ang. “ ggul 
dengan nja banjaklah alasan untuk (fl 

ce mendjauhkan diri dari bantuan || 

    

   

Perdi 
Nasionalis 

     8 
  

Pi 

ng. “Sesungguh | 
   

     
     

   
    

    

   

  

   

    

komunis di Tiongkok itu me- || 
njokong partai komun's Dje- (|     

| Didalam suratnja itu Yoshi 
|da menjatakan: 
Isafa bersedia, untuk sklekas 

Ji: pound kepada keluarga Mesir, “1. geng pada hari kelahiran pute 

  

| 

Ga 

E b. nama putera mahkota. 4, mem 
|. bebaskan semua mahasiswa, jg 

k10 ARI 0, Menjedi: 
|. nan dgn tjuma, kepada 

anak laki2, 7. minta 

der Smith, Pada peristiwa ma- 
na mereka telah menegaskan 
keinginan Amerika agar Dje 
pang menjertai pendirian Ame 
rika terhitung RRT itu. 

pelum lagi membajar uang ku- 
dari uang kuliah untuk ta 
ini. 5. memetakan gak 

:000 

    

orang miskin di Mesir. 6. mem 
“hadiah “sebesar 109 

rika 

ra mahkota, djuga dianugerahi 
anak 2, 1 kepada 
parlemen supaja mengadakan 
sidang pada hari Sabtu j.a.d. 
guna mendengark: putusan2 
tsb. (Antara). 

ri nama Ahmad | TE aronan ! 

AN aa aa Fuad. 
Hari Kemis kedutaan Mesir “Djaka gn pen esir 

- Ta 

ah menerima be 
Kairo tentang 

  

    
               

—P. M. 

Pernjataan Yoshida ini, ddu 
ga akan menjebabkan serangan 
serangan jang pedas atas peme 
rintah Yoshida, baik dari pi- 
hak sajap kiri maupun dari pi 
bak golongan kaum usaha, 
akan tetapi dirasa, bahwa kele 
bihan suara bagi “pemerintah 

| Ridalam parlemen adalah tju- 
kup kuat untuk mendjamin 
bahwa sikap Yosh'da ini achir 
aja akan mendjadi garis bagi 
politik Djepang. 

Selandjutnja berhubung dgn 
RRT, Yoshida mengingatkan 
akan perdjandjian San Franc's 
co, dimana telah ditentukan, 

bahwa Djepang “akan membe 
rikan bantuan sepenuhnja ke- 

pada PBB didalam semua tinda 

kan jang diambilnja sesuai de 
ngan Piagam PBB, dan akan 

mencijauhkan diri dari bantuan 
kepada setiap negeri terhadap 
mana PBB sekiranja mengam 
bil tindakan . preventif atau- 

YOSHIDA— 

    
    

   

    

rkan oleh ke- 
Djakarta.   

    

| dana menteri Djepang menja 
takan bahwa perdjandjian per 
sahabatan RRT — Rusia jang 

aban | telah diadakan pada tahun 
: 11950 di Moskow itu pada hake 

. Ikatnjs adalah suatu perseku- 
tuan militer jang ditudjukan 

Anggauta Fidayan Islam 
pa ypara 2g Teng s 1 

ta Dipendjara'", ,..'. 
PENDJARA Gasre didekat Teheran da- 

ui, bahwa tugas mereka tiba2 menga- 
. Biasanja mereka harus waspada 
para tawanan djangan sampai mela- 
rini mereka sebaliknja mempunjai 
djaga terhadap usaha beberapa 
n djalan paksa masuk pendjara. 
ratus-ratus angguta perkumpulan 
berhasil masuk dalam pendjara se- 
penahanan pemimpin mereka Na- , 

, beberapa bulan ditahan dalam 
telah membandjiri pemerintah de- 
permohonan dan menolak kini me- 

vai? kependjaraan hingga kini 
haman sukarela jang berdjum- 

  
  

    

  

an
 B
e
a
”
 

pun paksaan.” Selandjutnja per | 

- Srazilia kini telah mempuniai 

|gang aktif dalam bulan2 ter- 

tusionil serta 

Mengingat pertimbangan? ini, 
dapatlah saja tegaskan, bhw 

maksud untuk . mengadakan 
perdjandjian bilateral dengan 
pemerintah RRT” demikian Yo 
shida. 

Tiongkok Nasionalis. 

    
bahwa pemerintah - Djepang AAA KO KATA T Is 
menginginkan adanja perda- x Laporan Perekonomian Tahunan Truman 
maian politik serta perhubu-| Dalam Kongres. ha 0 
agan perniagaan jang sepe- TEE RA St 5 
nuhnja dengan Tiongkok, ne- RESIDEN AMERIKA Serikat, Harry “Truman, pada | 
para mana adalah tetangga “ hari Rabu telah membuat sembojan “bagi usaha perta | 
Djepang jang terdekat. Dika-| hanan negara. Sembojan 'ini berbunji: »Meriam, perlengkapan 
takannja, bahwa  Djepang| dan mentega.” Dim laporan perekonomian tahunai ja kepada 
tnengharapkan akan dapat di- Konggres pres. Trumar dgn tegas .. NN apa kegentoan 
'asahakannja perhubungan jang perbuatan Ne Sean den 3 baru, , p 
sedemikian itu dengan peme- man dianggap lebih peni "daripada meni: Tau 
rintah nasionalis, jang 'kini| jang untuk sebagian telah »kuno”, E 
mewakili Tiongkok didalam | TT ha DT Ma» 
PBB, mendjalankan kekyasaan |. Walaupun kapasitet Iu) 2 
pemerintahan jang njata atas 
daerah jang tertentu, dan jang 
mempunjai hubungan diploma- 
tik dengan kebanjakan negara 
anggota PBB: : 

»Untuk ini, pemerintah saja 
pada tg. 17 Nopember 1951 
telah membuka kantor perwa- 

'kilan (misi perdagangan) di 
Taiwan, -dengan . persetudjuan 
semerintah ' Nasional Tiong- 
kok. Ini adalah ' bentuk hubu- 
agan jang tertinggi jang di- 
zinkan pada waktu ini dengan 
negara2 lain, mendjelang mulai 
berlakunja  perdjandjian per- 
Zjandjian - perdamaian multila- 
leral. Kantor perwakilan pe- 
perintah Djepang itu - adalah 
»enting karena 2 
kan betapa sungguhnja peme- 
rintah saja memandang diada- 
kannja perhubungan | 
pemerintah nasionalis Tiongkok 
itu”, demikian Yoshida. 

Perdana menteri selandjutnja me 
njatakan, bahwa pemerintah  Dje 
pang berharap Kilanj segera diada 
kannja perdjandjian peldamalah bi 
lateral dgn pemerintah Chiang Ka: 
Shek. dan segera hendak bernubu 
agan tentang soal ini dgh pemerin 
tah Tiorgkok Nasionalis. 5 
Menurut kabar 

maka perdana menterj Yoshida ber 
maksud utk mengirimkan Ken Iru 

kai, seorang anggota jg terkemuka 
Cari pa'taji liberal . dan salah seo- 

' rang js bersahabat rapat dengan re 
mimpin2 Tiongkok di Taiwan, gu 
na memb'tjarakan diadakandja su 
atu perdjandjian perdamaian ig ter 
sendiri dgn pemerjatah - Tiongkok 
Nasionalis. 5 : 

Sementara itu hari Rebo antara 
Djepang dan Tiongkck Nasionalis 

telah dimulai perundingan2 diba. 
wah pengawasan para pembesar pen 
dudukan di Tokio. mengenai d'per 
pandjangnja persetudjuan2 perdaga 
ngan an: Keuangan jg ada dianta 
ra kedua negeri. Perundingan2 jini 
dimaksudkan utk mendjaga. supaja 
persetudjuan2 tsb “djangan habis 
ber'akunja sebelum “ perdjandiian 
perdamajan Djepang mulai pa:laku. 
Kalarrja Dirpdng akan 'memiutif 
pengiriman beras dan gula sedang 
sebaliknja Djepang akan memberi 
kan rabuk bik'nan dan tjita2. 

Mesin 

    
Akan M 

ESIN DJAHIT Djepang j M 

kistan Thailand dan Indonesia, 
latan akan muntjul sebagai 

lah dipesannja tahun ji. 

Pengusaha2 itu menerangkan 
bhw Djepang melakukan per- 
niagaan aktif dgn negara2 
Amerika tengah dan selatan 

selama permulaan tahun 1951. 
Akan tetapi sedjak Brazilia 
meng-import mesin2 djahit bu 
utan  Djepang tadi, ekhport 
kenegara2 tsb lalu berkurang. 

sedjumlah banjak mesin2 dja 
h3- Djepang dan diduga utk 
tahun ini mereka tidak lagi 

akan memesan djumlah jang 
banjak. ie 5 

Harganja di Amerika 

| djatuh. 
USA memperlihatkan perha- 

tian jang besar pula terhadap 
rresin2 djahit Djepang ini dan 
telah membentuk hubungan da 

pang didalam rentjana untuk | 
menggulingkan sistim konsti- | 

Lusi : pemerintahan 
jang sekarang ini di Djepang. | 

pemerintah Djepang tidak ada 

Pada permulaan keterangan- 
pja itu, Yoshida menjatakan, 

menggambar- 

dengan . 

jang tidak resmi |. 

Made in!'Japan: 
embandjiri Pasar2 Indonesia 
(Oleh: PANA — Tokyo). An 

djadi barang eksport terpenting Djepang, telah akan 
« meluas djuga ke pasar2 Asia Selatan-timur, selain dari pada 

memusatnja di negara2 Amerika Utara dan selatan. Ini dapat 
terselenggara berkat djatuhnja harga dipasar Brazilia dan 
.USA pada permulaan tahun ini. Penguasaha2 mesin djahit 
Djepang tadi mengatakan, bahwa dalam tahun ini nanti Pa- 

pasar? eksport Djepang, untuk 
.memasang mesin? djahit lebih banjak lagi dari pada jang te- 

rt 

    

    

    

  
  

  

:I- tanja berapa propesor2 jang 

Rasa satu dengan massa dan 
Pourun, ini mengharukan kami. 

Begitu djuga Djenderal Tjen 

Sen bekas ' studen universiteit 
ini, satu dari pahlawan2 kemer 
hdekaan Tiongkok Selatan, ada- 

Llah seorang jang sederhana se- 
kkali. Pekaiannja biasa dengan 
'hanjg tanda beberapa tulisan   

  

     

    

   

    

      
              

  

AS 

'Sembojan BarufBagi Usaha . hanan Amerika 

Dinar POLA 

  

Aina 
6 | ta. 

PP 3 MeR as j 

    

  

   

   

Si Amerika pada tahun '51 te- 
lah sangat  madju, “Truman 

| memperingatkan kepada Kon- 
| gres, bahwa dua tahun jang 
akan datang ini akan merupa- 
kan tahun2. jang berat. ,Pro- 
duksi-kapasitet Amerika tidak- 
lah memberikan tempat kepa- 
da kelitjikan atau defaitisme 
mengenai keuletan kita untuk 
memikul beban, sebagaimana 
jang diminta daripada kita ber. 
hubung dengan keadaan inter- 
nasional”, demikian Truman. .- 

    
' Presiden menjatakan penje- 

salannja, bahwa potensiil eko- 
Nnomi untuk sebagian besar he-J 
rus dipergunakan “untuk ke-: 

  

     
3 
SAS : PR Ba SI 

   

   

  

penghidupan ' dunia merdeka. 
.Akan tetavi djika kita terla- 
'u banjak memperhatikan usa- 
ha mempertin- tingkat peng- lari 
nidupan itu, sedang Keane RT | A1GO) : 

aa bana Morendijatamnja | “Seorang tewas dan beberapa 
kita “akan terkebelakang, | orang lainnja Juka2 ketika tiga 

meskipun votensiil ekonomi ki- | buah geranat tangan dilempar- 
'a djauh lebih besar: Kita ha- | kan didekat pusat pasar2 Sai- 
rus mempergunakan kekuatan | gon pada hari Rebo. Semua kor 
kita dengan setjara jang be- | han jalah orang2 bangsa Viet- 
nar', demikian Truman, jang | abi” SE Ie ni (ap 
kemudian menjatakan, bahwa br 
kekuatan militer, perindustrian 
maupun kekuatan sipil harus 
mendapat perhatian jang sama. 

1. menutup kete- 

PARAN GERANAT DI    

     

3   
RADJA THAI KEBERATAN. 

kabarnja telah menjatakan ke- 
beratannja terhadap pasal baru 
dalam Undang2- Dasar Thai- 
land, jang memberi kuasa ke- 

Mentega dan. meriam. 
Menurut Truman, maka soal 

ini tidak boleh dipandang ter- 
talu ringan, dengan menama 

|kannja suatu perselisihan anta 
Iya meriam dan mentega. ,,Kita 
| harus berusaha ' mendapatkan 

  
i memerintahkan” gerakan2 tenta 
,ra Thai, jang tadinja radja jg 

persediaan meriam, perlengkap | mempunja pungai kekuasaan saan tsb, de- 
lan dan mentega sedemikian ba Mikian menurut kalangan jang 
.ajaknja, dengan kwalitet jang mengetahui. Ae 

Djahit 

  

| Dapat pula ditetapkan, bhw 

Maa Pe pang Maan Ser 
yagai negara jang timbul sesu 
tah perang ini, mesin2 djahi: 
Djepang dgn sedikit demi sedi- 
kit telah mendjadi ,/populair” 
terutama “karena  bentuknja 
hampir bersamaan dengan ben- 
tuk mesin djahit ,,Singer”, hai- 
ganja lebih murah, keadaamija 
lebih bagus dari pada produksi 
negri2 lain dsb: Diantara pembe 
li2nja di Asia-selatan, Pakistan 
adalah negeri jang ternjata pa 
ling banjak n | 
»Japan-made” .tsb.. .Dan- mulai 
bulan Oktober 1951 jl., keliha: 
tan Thailand, Indonesia, Malaja,. 
Hongkong « x- Ma- 

ang sedjak tahun lampau men- 

djuga negara2 lain di Asia se- | Hc g dan India djuga ma- 
kin lama makin bamjak menun 
djukkah perkatiannja terhadap 
barang2 pfoduksi Djepang tadi: 
Perbandingan 'harga' di Bang-' 
kok umpamanja “dalam bulan 
Djuni jl adalah sbb.: mesin2 
Djepang dari 1000“sampai 1409 

  

tu menghadapi hari Natal jl. 
Dalam tiga bulan jad. ini pem 

beli2 Amerika diduga tidak 

akan melakukan pesanan dan jBahts: Singer 2600 sampai 
djatuhnja harga barang2 tadi |2800 Bahts: '.mesim2 Djerman 
di Amerika diharapkan sampai 2500 Baths,. mesin2 Itali 1800 ' 
achir bulan Maart 1952. Akan | Bahts. | 5 

  

     
     
     

   

    

      

pentinvan “pertahanan “negara ikian baiknja, sehi in 
dan tidak. dapat dipergutakan He dan. Aa Aa aa 
antuk mempertinggi tingkat | dimasa depan terdjamin”, de-' 

Radja Thailand hari Rebo | 

pada pemerintah - Thai untuk 

memesan 'inesin2 | 

labdikanlah kesenian pada ke- 
|perluan pembangunan si buruh 

: Tionghoa sadja disetjarik kain 
| kputih, matjam bon toko, 
Itas kantongnja kiri. Djenaral 

dia- 

fini ketika pernah datang diho- 
| tel kami hanja diantar oleh sa 

tu adjudan, djalan kaki, pakai 
pajung "hitam, sebab hudjan. 
Djuga begini sifat2 mahasis- 
wa? perempuan jang terbanjak 
pakai tjelana dril biru, pakai 
djas supir “atau blouse, ram- 
“butnja kalau PANDJANG di- 
tao-tjang “dug, udjungnja di- 
"ikat sajet merah beberapa cm. 

| kBiasa matjam orang mengikat 

ati au 
Watak sederhana. 

Watak mereka matjam pe- 
rawan desa: meskipun tjan- 
tik” “kerdja di-sawah, blan- 
Idja tak malu,” tak  segeji 
membawa buntelan nasi. 
Watak2 dan kesederhanaan ber 
pakaian sematjam ini menular 
keseluruh masjarakat pemuda 
diseluruh Tiongkok Baru. Ini 
tidak” berarti bahwa mereka 
tak mengerti kegembiraan. Sa- 
ma sekali tidak. Saban malam 
"Minggu mereka mengadakan 
malam kesenian. Saban hari 1 
jam harus disediakan buat ke 
senian. Mereka pintar menari 
“bersama dan suka pada nja- 
nji2an, Kalau sudah waktunja 
sergembira datang aduh 

(ada orang bisa gembira ma- 
Nan pemuda2 Tionghoa ini. 
Mereka menari menjanji, ma- 
dju, mundur, berlenggang pan- 
@jang, bergelak, “atau terse- 
njum mengadjak teman atau 
tamunja, laki atau perempuan, 

turut bernjanji dan menari ber 
sama2, kadang? 30 sampai 50 
orang bersama2 bersuka2 di- 
iringi oleh kendang? dan ke- 
|tjak dengan lagu jang dinamis, 
eksplosif sebagai mertjon dan 
rama'nja matjam suara 2 ran- 
tjak gamelan Bali. 

  

Lagu dan tarian rakjat. 
Malu2 kutjing mereka tak 

nda, gembira matjam anak ke- 
|tjil desa diterang bulan, tapi 
tak djatuh dangkal kedatar wa 
tak kutu2 pasar jang sexueel 
pervers. Lagu2 mereka tak su-   
gampang, terang, kuat pen- 

'dek2, berulang2, memang mu- 
| dah untuk dinjanjikan bersa- 
ma. Lagu? mereka adalah la- 
gu2 rakjat dan tari2 mereka 
begitu djuga. Lagu2 dan tari 

rakjat mereka tidak dibuat2 
matjam buatan komponis bur- 
Gjuis jang ditjiptakan dari is- 
tana, musiknja dengan tjara 
perhitungan tambal2an, “akan 
tetapi lagu2 dan tari2 ini ada- 
lah lahir dari suatu keharusan 

dari seniman2 jang bersatu ker 
dja dan hidup dengan rakjat 
banjak dalam satu perdjua- 
ngan d' desa2, di gunung2, di- 
hutan2, penuh sakit letih dan 
lapar dan achirnja dari kota 
kekota sampai ke kemenangan 
nja. Lagu? inj kadang2 terd'ri 

dari beberapa nada sadja, ber- 
kisar dalam satu oktaaf dan 
hanja diiringi oleh alat2 jang 
sederhana sekali ympamanja 
sadja oleh dua batang kaju be- 

laka, tapi kuasa lagu ini men- 
diamkan orang. 

| “Komponis2 ini barangkali ti- 
dak besar tapi seluruh rakjat, 

buruh, tani, dan pemuda d'bu- 
atnja berseni dan bergembira 
senang bekerdja. Dan kalau 
Mac Tse Tung berkata bahwa 
djonganlah terlalu lihat pada 
kwalitet, sebab pada waktu se- 
karang kwalitet lebih perlu dan 

1 1 e 

IlUniversiteit Tjung Sa 
5, Mahasiswa” Jak Malu B 

Tiongkok Menjerupai Ketjak 
: Uu NIVERSITET TJUNG SAN DI KANTON ini didirikan oleh Dr Sun Yat Sen dengan | 

Meninggalnja Dr. Sun Yat Sen 
(Dr, Sun Yat Sen) dengan fakul 

PE nga Sya ngan 23 UR AUAN snja, 5000 Ha, Ld | cnja dibuat dalam tjorak Tiongkok disuatu tempat Hu asri di Tg “kota Haag Botika saja propesor, jang pakaiannja' matjam tuks 
ada 700 orang: 

"se mama Kwan Tung universitet di th. 1924, Tapi sesudah 
nama universitet ini diganti dengan Universitet Tjung San 
tet2 kebudajaan, pengetahuan, hukum, pertania 
ada 330.000 buku dan perumahannja 

jar Hu, mendjawab: Pegawai universiter ini 
propesor2, ada pegawai? kantor dan ada pegawai? lainnja”. 

8 

tak 

lt berbelit-belit nglangut 
matjam “lagu-lagu Bing-bus 
atau Fredifred dari pabrik. ' 
film Amerika, tetapi sederhana, 

  

memberi kolege, 

Djepang pakai bendera bola 
| mera akibat watak kain tam- 
balan seorang jang hendak men 
djilat jang menang, Tari mere- 
ka adalah buah pekerdjaan 
orang kuat. Sebab peranan se- 
nlman tadi besar dalam hidup 
biasa, djuga buah pekerdjaan- 
nja jang “bisa dimengerti dan 
dilakukan oleh rakjat ini ba- 
gus. Tidak ini sadja sebabnja, 
tapi djuga biasanja lagu2 ini 
mempopulerkan kembali. Atau 
lagu2 jang djadi keterusan 
dan perkembangannja suara? 
lagu2 tadi. 

Seniman rakjat. 
Djadi tidak heran kalau la- 

gu2 ini dikenal kembali oleh 
rakjat buruh dan rakjat tani 
Itu pula. Djadi ini sama dengan 
sebutir beras, jang tersimpan 
didalam gudang ber-ratus2 ta- 
hun jang telah lalu, tapi tidak 
rusak, dan ditemukan kembali, 
ditanam ditanah jang subur. 
Padi ini akan tumbuh, dan bi- 
pa giseleksi pula butir? atau 
bibitnja jad., untuk bisa men- 
dapat panen jang 3 X lipat da 
ri bibit jang tersimpan dulu. 
Sekarang jang sulitnja ialah 
siapakah gerangan jang bisa 
menemukan ini. Helaas, -hanja 
seniman2 'rakjat sadja. Seni- 
man2 jang 'punja watak puli- 
tik burung onta tidak bisa me 
nemukannja. Dan seniman? dan 
mahasiswa2 di Tiongkok ada- 
lah orang2 jang berkultur ker- 
dja-bladjar-satu-dgn-rakjat.. 

    
Dasar Universitet 

i Tjung San. 
| Dasar pertama dari Univer- 

sitet Tjung San dan universi- 
tet umumnja di Tiongkok Baru 
dari itu adalah: teori“dan prak 
tek satu. Teori2 jang mereka 
dapat dari propesor2 mereka, 
mereka praktekan, Dan si pro- 
pesor terus menerus dengan 
perantara Seseorang mengon- 
trol dan mengetahui buah dari 
teori jang didjalankan maha- 
piswa tadi, Tapi si mahasiswa 
memberi laporan djuga buah2 
Cari peladjaran dia. Dan dari 

bul pula masalah2 baru jang 
mereka” “rundingkan dengan 
sang propesor dan dengan te- 
man2nja Sebab mereky disana 
dibagi2 atas grup? ketjil. Dari 
masalah 'ini timbullah teori2 
baru. Dari itu tjerita2 mereka 
tak pernah dohmatis kering ta 
pi lutju2 dan rame2, sebab ka- 
janja, sebab timbul dari keada 
an2 Cimasjarakat jang tjukup 
bikin ketawa kita. Itu pulalah 
sebabnja halaman universitet 

ini luas 5000 ha dengan orang2 
lesanja jang memang dari“du-   

'ga sebabnja ketika kami me- 

  
dah tani jang merupakan rak- | 
jat.banjak, ini tidak salah. Ta-   pi in tidak berarti bahwa ta- 
ri2 mereka datar matjam per- 

nah ada tari2 kita d'djaman 

lu tinggal disitu, Dari itu djju- 

ngundjungi universitet ini ke- 
betulan pada wektu merajakan 
ulang tahunnja jang ke 27 (13 
Nop: 1951), beratus2 orang de 
sa laki “dan perempuan, ka- 
lang? nggendong bajinja, saja 
lihat diruangan fakultet2 atau 
ketemu ditangga? untuk turut 
merajakan dan melihat steleng 
jang diadakan diruangan2 atau 
di Taboratorium2. Disini maha- 
siswA2 Itu dengan. tjara jang 

paling sederhana menerangkan 

  

praktek ini biasanja mesti tim- | 

|3s dilemparkan oleh anak2 dan 
ix mengenai gudang mesin ad 

andang 
San—Seorang Djendral Djalan Kaki— 

awa Buntelan 1: Nasi—Lagu2. na 
Satu utiNahi & Sudjojono — HI — Sambungan Kemaren). 

“anyaman memanen nanda 

  

kan kita dizaman 

pang dulu, wakta masih 

tidak kuat membelinja 

kam, kini 
kain mempunjai 

kam... 

SN   wan , Antara” 

selatan Perantjis, Ia datang di 
Paris hanja untuk kasih tahu, 

harinja ta 
akan pulang ke Indonesia. Sia 
bahwa keesokan 

pa nama angrauta parlemen, 
ini, berita itu tak sebutkan, 

Ih kh 
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India) pada hezi Selasa. Ap 
tsb. disebabkan oleh pe' 

dekat tempat pemudjaan 

di Johannesburg kema 
Culu telah timbul suatu kegem: 
paran, 

tandingan latihan “gura 1 

Gjuaraan pada tg. 26 Dj 

  

Jang sangat -menadj 
lah, bahwa sparring pa: 
ita, seorang petindju Afrika da- 
ri kelas terbang adalah seorang 

hannesburg, 
  

yak   teman2 desa tadi bagaimana 
umpamanja urang Gjalan b'sa 
mengakibatkan mati hidupnja 
sebuah lampu listrik. : 

(Sambung pag. 4) 
  

      
i Pembukaan Balai Per 3 

temuan dan Pressroom di, | 
Palembang  baru2 “ini. | 
Gambat: waktu watikota ' 
Palembang mengutjap- IT . 

— kan pidato peresmian. 

  
- 

  tetapi pengusaha2  Djepang 
berperidapat bahwa dg meng- 
ganti pasar2 di Amerika Utara 
dan Selatan ilu dg pasar2 Pa 
kistan, Thailang dan Indonesia 
pendjualan mesin djahit akan 
bertambah dgn memuaskam. Pa 
Ia zaman sebelum perang pen- 
jualan mesin2 sematjam itu di 
Asia-selatan  dimonopoli oleh 
pabrik2 mesin Singer (USA) 
akan tetapi sedjak perang du- 
nia II berachir, produksi2 dari 
India, Djerman, Tjechoslowakia 
itali, Swiss dan djuga Djepang 

telah banjak menjaingi produk 

ENTERI LUAR negeri 
M Am: Serikat Pesat aah 
hari Rebo tak hendak membe- 
rikan. komentar, mengenai ka- 
bar2 jang mengatakan bahwa 
Amerika Serikat akan menda- 
pat kira2 50 pangkalan di Dje- 
pang, sesuai dengan perdjan- 
djian keamanan antara Ame- 
rika dan Djepang. Menurut ka- 
bar jang termuat dalam surat?   achir dari tahun 1951: dapat       

  

ditambahkan 
USA itu adalah terbanjak wak 

bahwa pesanan vengusaha2 mesin bangsa :Dje- 

kabar di Moskow ketika hari 
Rebo itu, pangkalan2 tadi akan 
diserahkan kepada Amerika | 
perikat, sesudah perdjandjian | 

  #i produksi USA. fadi. demikian 

pang tadi menjatakan. - 

Ikan, bahwa usul2 menteri luar 

'Ingawsan jang sungguh2”. Me- 

USA Punja 50 Pang 
perdamaian dengan Djepang di- 
ratifikasi, 
Dalam konperensi 

Acheson seterusnja 
p tadi 
mgizata- 

negeri Sovjet Vyshinsky dalam 
PBB, tentang soal pengawasan 
atas tenaga atom, ,,hanja me- 
rupakan kelandjutan larangan 
sendjata2 atom diatas kertas 
sadja, iang tiada memberi dja- 
minan akan 'dilakukannja pe- 

nurut pendapat Acheson, usul2 
Vyshinsky' jang diadjukan keti- 
ka hari Saptu itu pada hake- 

. 

  

jang 3 tahun 
mukakan oleh Sovjet Uni. 

sesuatu jang bersangkutan dg. 
tenaga atom, terus-menerus di- 
awasi: akan tetapi dalam pada 
itu pihak jang mengawasi itu 
tidak mempunjai 
hertjampur 
soal2 dalam negeri negara2: jg. 
bersangkutan. 

Acheson menamakan ' 'konsesi2 
jang diberikan Sovjet tentang 
soal pengawasan atom itu les 

jang lalu dike- 

Intinja ialah ' supaja segala 

hak “untuk 
tangan “dengan 

Seterusnja menurut AFP,   

& 4 Le : A 

kalan Di Djepa 
kitnja sama, sadja dengan usul2 (bih merupakan sus 

lan daripada 
njata. Gunanja untuk mentja- 
bai 
sadia 
kata Acheson, Amerika 
gun mempeladjari 
didalam komisi 
PBB jang berkompetensi. Soal 
jang sesungguhnja, 
membentuk suatu badan 'inter- 
nasional, 
untuk mentjegah pembuatan 
sendjata atom dengan diam2, 
Demikianlah “ a.l, kata Dean 
Acheson, 

  
   

ng? 
uu kechaja- 

suatu hal jang 

kemenangan propaganda. 
kata Pa Acheson. Tetapi, 

sang- 
usul2 tadi 

sidang umum 

ialah utk 

jang “berkekuasaan, 

     

   

   

   
        

    

   
    

  

    

    

    

Diantara 700 orang ini add    
EDJADIAN INI mengingat 

Dje- 
ma 

hal2nja harga kain, Pada dja- 
mam mahal itu, biasa crang jg 
sangat membutuhkan ksin. tapi 

ng 

kar barang miliknja dgn kain 
batik, Bahkan di. Banjuwangi 
dulu sering terdjadi petan'2 jg 
membutuhkan kain batik untuk 
pernikahan, menukarkan finih- 
untuk sepasang kain, Tapi kela 
ziman jang sekarang sedang 
umum di Selo adalah sebw'ik- 
nja. Karena merosotnja harga 

banjak pedagang? 
timbunan? 

Kain sampai beberapa ratus ko 
di Konon kabarnja pun kalau 
mereka membutuhkan barang Se ., 
suatu lalu sering ”membajar” 
harga barang tersebut dengan 
kain. misalnja ingin medja-kor 
Si...bajar sekian kodi kain, 
ingin befas takar dengan kain, 
Pernah djuga ada seorang ba- 
kul djarit bd'i .,Mobylette” dgn 
beberapa puluh kodi kain Tapi 
sampai sekarang belum pernah 
tedengar, apa sudah ada orang 
jang mau berbelandja ditokp. 
sambil membawa - grobak isi 

ENURUT berita warta- 
di Paris, 

ibaru2 ini kalangan delegasi In 
'Gonesia di PBB agak ,,feger” 3 
berhubung dg, kelakuan see 
orang penindjau dari parlemen 
kita dikota itu, Anggauta par- 
Jemen ini datang 4 hari terlam 
bat di Paris, karena ia menga- 
dakan penindjauar lebih dulu 
ke Nice, tempat plesir dipantai 

djemaah telah diketahut 
tewas dan 80 lainnja luka2, ke 
tika timbul kebakaran didekat 
tempat pemudjaan Sabrarima- 
lai dikota Trivandrum  (Madras 

Tk 

ID ALAM kalangan? etah-raga 

oleh karena petindja 
Gjuara dunia kelas bar:'am, Vie 
Towel, pada hari Rabu telah di- 
pukul ,,knock out” - oleh ,,spars: 
ring partner”-nja dlm suatuper 

hadapi lawannja Pear Kefnan 
dari Skotlandia utk merebut ke i 

KPA B3 Ta 

mun basa 

pesuruh dari sebuah firma di Ya 
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tapi tentang tena ROH 

: kan rumah Pa taka Da Tum 
- mah sekolah Manan” 

| hakan karena sekolah? rakjat 
tarmasuk kompetensi Kemen- 

. terian Dalam Negeri, Tentang 
| permintaan terachir Menteri 

menjatakan — kesan ja 

   

   

  

Dapat dikabarkan ' selandjut- 
nja, bahwa Rebo pet: 

| Yin Menteri PPK Wongsone 
“Yo telah menjaksikan peladja- 
ran tari jg pertama pada Kon- 

mn seryatori Karawitan Indonesia | 
| di Solo. Pada kesempatan 
tersebut telah diadakan tje- 

“ramah mengenai seni tari jg di 
| utjapkan oleh -Judodiningrat 
“dari Solo dan Sujadi dari Jogja 
“keduanja ahli seni tari. 

21. Petlu diterangkan bahwa mu- 

“lai sekarang pada Konservatori 
Karawitan “Indonesia diberikan 
Pan ntan” seni-tari. 

   
   

  
   

     

    

    

    

     

Pusat: Balai La. 'Ting- 
“Sawerigading dlm. tilfram- 
tertanggal 12 Djanuari ke 
Menteri PPK, mer Pang 

keras dengan adanja m: 
gg pakan Tanda an 

: andjurannja su 
jutar kembali aa, 

Pb satu Mmembefi sokongan. Na Eh 

“ kema- |: 

“wol fk 

    

   Maluku   

hak2 jg bersang- 
i 23 Pebruari jad. 
. Manikam  berto- 

ingapore. | 
— Berhubung dgn. jkaathh kan 

aga di Makassar malam in: di- 
et Jadi adakan se menaan ramah ta- 

na ea UTK. 
THAILAND DILANTIK. 

Oleh PresidenSukarno Koo 
$ ren dulu telah dilantik Pange- 

s ran Bintoro sebagai duta un- 
| tuk Muang Thai. Pelantikan ini 
“dilakukan di-istana dan dikun- 
djungi oleh beberapa menteri 

  

Keberangkatan Pangeran Bin- 
toro ke Bangkok sebagai tem- 
pat kedudukannja direntjana- 
ikan dalam permulaan bulan Pe 
bruari jang akan datang. 

250 PERUMHAN RAKJAT DI 
RENTJANAKAN. 

| Oleh Pemerintah Kabupaten Ma 
Gaga maan tahun 1952 ini direntja 

membikin 250 perumahan 
rakjat dari tingkatan rendah jang 
tiap2 rumah harganja antara Rp2. 
500 dan Rp. 3.000.— Rumah2 jni 
akan tersebar diseluruh kabupaten 
dan terutama didaerah2 jg dipan 
dang sangat membutuhkan, 15 Buah 
rumah dari tingkatan menengah jg 
pembikannja dimulai dalam ashir 
tahun 1951 kinj sudah 707 selesai. 
Harganja rumah2 dari tingkatan me 
nengah ini tidak kurang dari Rp.10. 
200.— sebuaahnja, 

RENTJANA RAKSASA BALAI KOTA 

Metidirikan sumber air 
minum baru, . 

Kotapradja Bogor akan memper 
Iuas persediaan air minum di Bo 
gor dengan mendirikan sumber 
air minum” baru di Bantarkam 
bing dgn biaja kl. 
piah, Apablla- rentjana ihi terlaksa ! 

66 liter sehari. Diterangkan selah 
djutnja. bhw penduduk sebelum 
perang berdjumlah “60.000 orang se 
dangkan sekararnhg naik mehdjadi 
kt 107.000 orang. 

BEBERAPA DAERAH DI ATJEH 
DIGENANGI AIR BANDJIR. 

Didapat kabar, karena hudjan te 
ijhrus menerus selama sepekan belaka : 
ngan ini beberapa tempat di Atjeh 
antaranja disekitar Perlak. Langsa 
dan Idi, telah timbul bandjir. Dian 
tara Simpang Olim dan Idi kmi 
Gialan besar digenangi air setinggi 
satu meter. sehingga lalu lintas ter 
halang sama sekali. Sebaliknja hu 
bungan kereta api masil muhgkin, 
walaupun dijalan kereta api itu te 
3 digenangi air. 
Dn air Merana daerah hing 

£ 

PA 1 

|| Mobil 2 Cyl 
Akan 5 Dibikia . 

Di Italia 
R ENTJANA UNTUK 

membuat mobil jg: 
bercylinder 2 dan jang da 
pat Tual 70 mil dgn. 
“satu gallon bensin telah 
diumumkan di Milan pa 
da hari Minggu oleh sua 

Bie maskapai Italia. Para 
,Augusta 

  

n akan dapat meng- 
Ikan Ga ara an 

akan dapat berdjalan 55 

     mil sedjam dan model tou 

. Tis kira2 70 mil.     
  

  

    

  

    

   

| tang pengalaman2  propesor2. 

| suatu demonstrasi: 
| pesor2nja ditangkap orang2 

bae teken 
tidak 

Pengalaman2 pahit. 
“Seorang mahasiswa tierita uan 

ma. 

'hasiswa dan 'universitetnja, Ditjeri. 
Na Dnausatn bagaimana ada serdadu2 

Ika merusak kehormatan2 ma- 
: | hasiswa2 perempuan ditahun 46: 

bagaimana 80 temannja luka2  pa- 
|rah (4 ipetjah kepalanja) dalam 

bagaimana pro- 

: reak. | 

'Sioner bersendjata dengan 58 Sa 

matinfa, aimana mereka — lalu 
. membakar hukum2 pemerintah Tji- 

ang Kai Shek dimuka artja Dr. 
Sun Yat Sen. Bagaimana seluruh 

laSiswa dirampok mas2, djam2 
II barang berharga mereka tapi 

bahwa serdadu2 tadi 
merampok. Bagaimana rakjat 

  

   

  

“4 

| membantu mereka (apalagi dari pi- 
- dalam demonstrasi 

menjuruh orang Amerika pergi. Ba- 

'gaimara propesor2 mereka serentak 
lop”, ketika pemerintah Tjiang 

Melarang 'mahasiswa2 membuat ma- 
lam “kesenian dengan rakjat. Ba- 

gaimana mahasiswa? terus djual ka- 
ju untuk beri makan  pTOPeSoT2 
mereka jang tidak kerdja lagi. Ba- 

sama2 denfin propesor2. dan 
gawai2 laimnja. Bagaimana mereka 

buat surat selebaran dan   
“harus bekerdja dan 
“1sa2 sebab dikedjar2. 

grup2 diskusi2 tentang  Marxis. 
| me.Leninisme dengan rakjat. Ba- 

Igaimana daerah universitet pernah 
dikepung 1000 serdadu 

Tajam 4 pagi 23 Djulj 
bersendjata 

1949. Bagai 
mana mereka pada suatu ketika 

beladjar dide 

Dan kalau mahasitwa tadi menu 
tup tjeriteranja dgn kata2: ,.Ini se- 

90s | mua, HOntati Suatu riwajat pandjang, 
3 penuh perguletan, jang susah dan 

ama dan saja doakan sdr.2 mu 
|dahzan badannja sehat,” saja tak 
ilibisa bertepuk tangan, api - putu 

ka- | ngan tokok saja, saja matikan dile 
| pekan tjangkir teh saja, berpikir: 
ini sebabtnja bunga bangsa Ti     ongkok Baru sederhana watak2 dan 

bakajannija, 
(Bersambung” 

ee aga Ta 
da Kupang, Den 

d. “ih adakan pedundi 

16,7 djuta -. 

gaimana mereka bikin koperasi ber- | 

bikin 

| Mar 2 Diehorta hari | KAN 
. telah. menghadap Mente | RAN 

At Nego Kek Subar 3 

ti IpUTA CHEKO DI MOSKOW. 

sek: a ii tidak 1 berdasar. 

. Pemerintah Chekoslowakia | 
hari Rebo mengumumkan ten- | 
tang pemanggilan kembai duta | 
besarnja di Moskow, Harian ' 
resmi Partai Komunis “Rude | 
Pravo” katakan, bahwa duta 
besar Karel Kreibich, telah be 

rangkat ke Praha dari Mos- 
kow dengan kereta api tg "2 
Djanuari. : 

  

  

  

  
| 

2
 

  

|kongsi 

» ANGKATAN LAUT” 
DJEPANG. 

Dewan Keamanan Pelajan 
Djepang pada waktu ini sedang 
mempeladjari rentjana untuk 
membentuk suatu "angkatan 
laut ketjillan" jang akan mem 
punjai tugas serupa sebagai 
korps Polisi Tjadangan  Dje- 
pang, demikian diwartakan oleh 
harian “Asdhi Shimbun” pada 
hari Rebo. Menurut harian ter 
sebut satuan angkatan laut 
itu akan terdiri dari suatu ar- 
mada kapal2 patrol dari 2000 
hingga 4000 ton. 

MILIONER TUY)NGHOA Di- 
TAHAN PEMBESAR2 
PHILIPINA. 

Kementerian pertahanan Pili 
pina telah menahan seorang mi 
lioner Tionghoa bernama Chua | 
Lim Ko berdasarkan tuduhan 
bersangkut paut dengan penje 
lundupan minjak mentah dan 
bahan2 lain untuk keperluan 
perang ke RRT. Chua Lim Ko 
menjarahkan diri kpd. pembe- | 
sar2 tentara, segera setelah. 

nahannja diperintahkan. Ohaa 
Lim Ko, jang memiliki suatu 

minjak  tumbuh2an, 
membantah semua tuduhan, 
bahwa gia mempunjai hubu- 
ngan dengan orgamisasi2 penje 
lundup. (UP). - 

na penduduk kota Bogor tak akan prWYAKAMAN MARSEKAL 
kekurangan “air bersih, demikian 
(walikota. Persediaan air minum se DE TASSIGNR. 
jkarang hanja tjukup sadja apabila Pemakaman marsekal Jean 
jada. pembatasan 2 m3 sedjiwa atau ge Lattre de Tassigny, bekas 

panglima tertinggi dan komisa | 
ris tinggi Perantjis di Indo Chi 
ra, telah dilangsungkan di Pa- 
ris pada hari Rebo dgn diha- 
dliri oleh presiden Vincent Au- 
riol, ratu Annam, dan semua 
pembesar2 tinggi sipil dan mi- 
liter Perantjis. Berpuluh2 ri- 
bu penduduk Paris sedjak pagi 
hari berkumpul dilapangan di 
muka geredja besar Notre Da- 
me, dimana upatjara pemaka- 
man dilangsungkan. Perdana 
menteri Rene . Pleven mengu- 
tjapkan pidato dalam mana ia: 
mengemukakn djasa2 almar- 
hum marsekal de Tassigny. 

INGGRIS PROTES PADA 
IRAN, 
-Pemerintah Inggris dgn ke- 

ras memprotes kepada Iran ter | 
hadap tuntutan Iran supaja 9 
konsulat Inggris 
tup. 

Duta besar Inggris di Tehe- 
ran, Sir Francis Shepherd, sen 
diri hari Rebo pagi telah me- 
njampaikan nota protes kepa- 
da menteri luar negeri. Iran, 
Bagher Kazemi. , . 

DIBATASI GERAK 
GERIKNJA. 

Kementerian luar negeri Ta 
vjet Uni hari Rebo mengumum 
kan kepada perwakilan? diplo- 
masi asing, bahwa bepergian ci 
dalam - daerah pamOngpradja 
Moskow tidak boleh melebihi 
djarak jg berdjari-djari 40 km. 

GRANAT MENJEBABKAN 14 
ORANG MENDAPAT LUKA2. 

Ampat belas orang menda- 
pat luka2 sebagai akibat leda 
kan granat jang dilemparkan 
oleh ksum nasionalis Tunisia 
ketika terdjadi pembentrokan 
dengan polisi. Kerusuhan telah 
terdjadi ketika pengikut2 par- 
tai kemerdekaan berkumpul 
didepan kantor polisi dan mem 
protes penangkapan terhadap 
wanita2 jang mengadakan Ck 
monstrasi di Beaja pada hari 
Selasa. 

: Roy Rogers 444 
WHATIS TH! 

S SUN ON 
IDEA Of PUTTING 

ME, MISTER? WHO 
ARE La ANYWAY P 

kamu? 

    

   

    
di Iran ditu-   

    - ra maksudmu Sah MAN ang ban 

an pertemuan, dimana 
   

   
    

Tjiang, Tan Tjien Lien! 

  

Hasta? pem Ten dalam perdja 
muan jang di Ka pada malamf 
'harinja di Kit “Wan Kie, professor! 
Chang mengandjurkan supaja Hoa-| 
kiao di Indonesta ini sungguh2 turut 
membantu pembangunan dan kema- 
djuan negara Indonesia ini. Banjak 
pula pertanjaan dimadjukan mengenai 
berbagai matjam soal. $ 

Prof. Chang berusia I.k. 70 tahun, | 
tetapi Henatanaga panti baru 50 

    

RRI SMG. 18 DAN 
17.00 Pembukaan, 
17.05 Hiburan peladjar, 
17.30 Pengumuman dan warta 

daerah, 
17.45 Siteran instrumental, 
18.15 Kesehatan oleh PMI, 
18.30 Irama Tenang 
1839 Adzan, 
18.41 Siteran instrumental 
19.00 Tanda waktu w. Berita, 
19.15 Kesenian, 

19.30 Pilihan Discotheek 
20.00 Sari warta Berita, 
20.05 Siaran pemerintah, 
20.30 Krontjong aseli, 
21.00 Berita bahasa: Djawa, 
21.15 Sandiwara radi, oleh Sa 

raswathy, 
22.00 Warta Berita, program: 

| esok hari, 
2215 Laras Madyo oleh Ma- 

dyo Laras, Pesinden : 

Mardularas, 
23.00 Tutup. 

1952. 

  

KEBUMEN. 
  

51 desa diserang e 

bandjir. 

Akibat Kas lebat didesa2 
didaerah. ketjamatan Butuh, 
Grabag dan Pituruh (Purwo- 
redjo) dan ketjamatan Prem- 
bun (Kebumen) kini terdjadi 
bandjir besar, jang mengaki- 
batkan tanaman padi dan polo- 
“widjo seluas Ik. 2000 ha, sela- 
ma seminggu ini terendam. Le- 
bih kurang ada 51 desa jang 
terendam air. Tanggul2 pengai 
ran banjak jang hanjut, andi | 
longsor terdjadi didesa Kali- 

gintung, rumah? penduduk ba- 
njak jang rusak, sedang po- 
(hon2an banjak jang tumbang. 
Di 23 desa didaerah ketjama- 
tan Butuh ada berpuluh-puluh | 
hektar tanaman tidak dapat | 

diharapkan hasinja  Sekolah2 
jg kemasukan gir ditutup. Pa 
ra penderita mendapat perto- 
longan berupa bahan makanan 

dan uang sekedarnja dari kabu 
paten, dan obat2an dari Diawa 
tan Kesehatan. 3 

Berapa djumlah kerugian 
masih dalam penjelidikan jang 
berwadjib. 

Tingginja air di Pituruh 60 
cm 

  

KERUGIAN A. S. DI KOREA. 
Kementerian pertahanan AS. | 

mengumumkan hari Rebo bah- 
wa kerugian A.S. ci Korea sam 
pal hari Djumw'at jl. berdjumlah 
04.383 orang. Dalam djumlah 

tsb. termasuk 16.057 orang te- 
was, 15.602 orang luka2 dan 
12.724 orang hilang. 

MASALAH Ag DALAM 
LEMBAGA ARAB 

Wakil? negara “heat ig tergabung 
dalam lembaga Arab pada hari Re 
bo malam telah mengadakan si! 
dang di Paris . utk merundingkan 
masalah Tunisia, Konpereasi ini: 
di pimpin oleh Abdul Rachman 
Azam Pasha, sekretaris jenderal 
lembaga Arah dan dihadiri oleh 
dua otang menteri dari kabinet Tu 
hisia, jaitu Saleh bin Jusuf dari 
Mohammad . Badra. 

  

“ WUST CALL ME OX, LamBaur 
AND DON'T TRY NO FUNNY 

ya OR IL BLAST YOU 

pistol kepadaku? Siapa 

0 Sebut saja Ox, cowboy! Akan tetapi djangan djuga beru- 
Saha untuk me arikan diri, nanti kutembak kama !! 

9g menginap satu! 

0 orang lebih, antaranja me.| 

P3 LE h : pertangan Tenan 5 
Iidan diberi aji 17 Ba 

»Rahusia awet RS : 

kan tempo utk. menghadap Presiden 

t- Team Atletik skala : 
tuk pergi" ke Olympiade Helsin 

sesudah ada hasil2 dari Natio- 

Chang, sarc ijana ea dan mahaguru dalam 
dan pembentuk 

. dgn kereta -api djam 3 sore telah datang dari 
j marang. Makan kundjungannja dikota ini ialah perlu me 

« | Sam Pa Tay Djin di 
eng: Manga Tiong | hoa di Semarang. 

Partai Sosial Demokrat Tiong 

Gedong-Batu, sekalian hendak bela 

| a babu. ia ha bana strong, ram | 
utnja pun baru sedikit sekali jang 
tih, Ketika ditanja apakah ,,recept 

ja” ia bisa awet muda, 
mendjawab, resianja jaitu mendjaga 
'kesehatan, bangun pagi2 dan: ber- 
Tn dengan tentu2.. 

  

E 

“Rebo pagi dengan kereta-api djam 
9.05 prof. Chang berangkat kembali 
ke Djakarta, diantar oleh sedjumlah 
10 orang lebih sampai di setasiun 
“Tawang. Dalam pertjakapan sedje 
'nak dgn prof. Chang, ia itu  mene 
irangkan, bahwa kundjungannja di 
Semarang ini ada tjukup memuaskan, 
tjuma sajangnja tidak dapat berdiam 
lebih lama. Sebetulnja ia ingin me-! 

| nindjau beberapa sekolahan dan | 
memberikan pitutur2 kepada para mu ' 
rid, tetapi karena - temponja 
sangat mendesak, maka terpaksa ia 
hanja berdiam satu malam  sadja. 

( Prof. Chang mengharap mudah2-an 

# bali. 

Kemis (kemaren) Prof. Chang ada 

Sukarno dan Wk.-Presiden Drs Moh. 
Hatta, sekalian untuk ambil selamat 
berpisah. 

tsb. meneruskan perdjalanannja ke 
“Amerika Serikat melalui 
(Australia). 

Selamat djalan, prof.!   

  

Pakistan 
Pakistan telah mengundang 

Indonesia, Iran, Ceylon dan 
Birma untuk turut serta dalam 
National Ol- mpic Games. Pa- 
(kistan jg akan diadakan di La 
hore tanggal 22, 23 dan 24 Pe- 
bruari jad, demikian berita 
TAP. (Associated Press of Pa- 
"kistany). 

un- 

'ki-nanti terutama akan didapat 

Inal Olympic Games -Pakistan 

  

prof Chang | 1 

Merkel belia Pia # 
wk. Pres. | 

sudah | 

sadja lain kali dapat berdjumpa kem | 

Pagi hari ini (Djum'at) professor | 

Sydney | i 

Oa games : 

  

         
   

  

     

    

   
     

    

     

    

  

   

  
   

     
    

       

   
    

  

leb ta- 

Maa bb banyak“ elu 
mionja: J" 

tenaga. 
   

      

talebih mahal. 

    
    

ta 
Ta mengokringkan goreng- 

      

  

   

   
   

     

   

  

     

  

menje ebatkan 

bangkitkan 

: Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Tjobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh'an 

Neni bahan DAN NN Nan 
PA ramah, ntb Pa 

   

  

     
    
      

  

MARGARINE 

febih 

  

menolon 

gorengan dan menambah 
lezatnja lauk-pauk 

           

    

       

  

   

  

   
   

  

   
    

   

    

  

Pasti bagus kuwehnia 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 
dan empuk, lagi pula baunja sedap din 
agak istimewa. 

Ne 

    
   

  

    
   

        

    
    

     
   

  

   

             

          

      

      
    

' Sedan rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap row biisa 
mendjadi santapan djamuan, Avak- 
anak gemar benar akan ituj djuga 
para tetamu. P 

      

  

    
    

      
    
     

      
     
       

          

     
     
      

       

  

       

             

  

  

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

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

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

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

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

Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup. Silahkan belandja di 
toko kami.   

| 

  

Ma Ra ag SL II Suar 

TANGGUNG MEMUASKAN! 
Kalau pemborongan, pembki- 
han atau pembetulan rumah2 
dikerdjakan oleh: 

P. BRONTO 
Randusari Sepaen V5. 

AAA Dn enak Ban 

Trima lagi dp djual hebas : 
MASIN- DYNAMO ,SINGER” 

(baru) - CONDENSATOR 
persediaan terbatas. 

MASIN DJAHIT ,SINCISR” 

baru & lama 

Toko ,.I/DBA”” 
Dj. Mataram 482 (Krg. Turi). 

Semarang. 
SEA NA NA Ine 

  

  Wa aah Ma In 

Harga paling murah. 

  

  

SOLO 
djam : 

I— 5 — T.—: 
& BAP. 

Ng Teks Indonesia 

TECHNICOLOR 

RORY CALAJUN - ALIER BRENWAN 
Ke UK 
  

  

    

Berhubung dgn kesukaran 

sampai pada tg. 5 Pebr, 1952. 

(MITRA).   
   

  

Pensumuman 
technik, maka penarikan Undian Uang unt. PERSATUAN WANITA PEKALUNGAN (B.W.P) jang ditetapkan pada tg. 20 Dja nuari 1952, Giandurkan 

Harap para Pendjual dan Pembeli Undian tsb. maklum adanja. 
Penjelenggaru: 

BALAI LELANG »A SIA” MAGELANG. 

“ 
  

BETTER TALK | 
THIS OVER, 
OK, 

Ha ion lebih baik kita 
membitjarakan hal itu dgn dja- 
lan “ini, Ox 1! 

- Ow-aduh ! 1 Mataku !! 
- 

| ROCKUAW, 
“HALP/ USE 

   
    

H1 SHOULD HAVE 
. KNOWN: THAT BIS 
LUMMOX WOULD 
GUM THINGS UP... 

PEEETA 

  

  

tg oenlaw, tolong !! Guna: 
kan sumpitanmu !! $ 

— Sebenarnja sudah harus ku 
ketahui lebih dahulu, bahwa si 
Lummox akan  mengatjaukan 
rentjana kita... FEF-PEII (ia 
mempergunakan sumpitannja), 

   
| 

  

  

| : 

. Judy Holliday 

         
   

ME SSL PE A HA 

Utjapan terima kasih 
Dengan djalan.ini, terdorong pula oleh keinginan untuk 

menjatakan rasa berterima kasih kgmi sekeluarga ke- 
pada: e 

Para Dokter2, Djuru2 rawataTuan2, njonja2, 
Ljawatan2, jang telah menugaikan baik moree 
materieel dengan ichlas kepada isteri/ibu kami: 

Raden Aju SISWOHARTONO 
sewaktu sakitnja sehingga meninggalnja pada hari Sabtu 
tanggal 12 Januari 1952 'di Hospital ,,Elisabeth” di Se- 
marang. 

  

      
      

    

    

audara2, 
maupun 

dang berduka tjita 
R. M. Ng. SISWOHARTONO, 

Turut berduka t ea : 
R. M. Harjono. 
R.M.S. S.swosepoetro. 
R. Aj. Harjoto. 
R. M. Hartono. 
R. M. Soerjanto. 
R. M. Wendradi. 

Ejita: 1 

F 
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.Metropole” 

Besok MALAM 
PREMIERE 

kyak 

Pb 

Oa 

SATU FILM 

TARZAN jang 

Paling heibat 

bikinan M-G-M! 

& Peran 
PTN BN Ii 

      
        

         
      

        

   

  

BA IG AN         

    

         

  

Ini Malam KANG KIA Oa “Oletabun) 
Dorothy Tamour “at 
Dan Duryea ,Ma nhandled 

DO RILON: Resok Malam Premiere 5,.-« I— 9    

    

Hedy Lamatr (Wanita tak 
joko Hodiak “rusja past pt LAUy “Without Passport 
Ini Malam pengabisan: 7.-9.. The Rats Of Tobruks 

Ini Malam D. M. B. Tan Giok Lan 1 

Spencer Fracy.' Pilzaketh Taylor srother ai he Bt ide" 

     

        
       “ « 

5 

    

so”     - Rex 

    
  

       

  

,Diagalan” Isi Malam D. M, 8, 645-909 (13 tahun)! 
Byrd S6 -M Ralph Byr Dick Tracy G-Man contra 

Kay Hugr.es Ke Mn 

CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5-79 

  

    

  

    
  
  

| gann 

  

aa 
Ini Malam D. MB fu. 17 tahun) 

William Holden Bora: Yesterday” 

MENARIK KOTJAK dan LUTjUuj 

GRAND 5—7.—9.— Ini Malam DD. M.B. (u. 17 tahun) 
IDA LUPINO MALA POWERS,' “in 

29 D str as C 29 Somebody s daughter 
is in danger tonight | 

ROYAL IsiMalam D. M. 8, INORA 
4.45-6.45:8.45 fu. 13 tahun) 5.15-7.15-9.15 

BUSTER CRABbF JBAN ROGERS 

sFlash Gordon" 
HBIBAT dan MENGGEMPARKAN | 

  

        
          

              
    
    

   

    

  

some 
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Royal 5.— 7. 9m. Besok Malam premiere 

Rod 4G i 

  

     

  

Roxy 7. 9m INI MALAM Penghabisan (17 ba 
      

    

  
   

    
   

    

     
   

  

    

.SAM LING SAM SU “gan 4 
Belok maan Wu Hu Ton Wun Tjhiang' " | 
  

    

Ver 

aril 
taeyar 
Jani 

Zi 

  

Pl erELeUu , si 

adan han Aug Uu An ae lea Ba 

 


