
    

   
    

   

  

     

  

   
   

    
    

      

     

    

    

  

derita penjakit tadi. 
Tjempo jang terse   

r surat putusan Men- 
telah ditetapkan, bah 

of. Dr. Mr. O. de Heer 

: guru 'besar pada Bei 
mm dan Pengetahuan Ma- | 
kat Balai Perguruan Ting 

r aa er Pakan : 
kan pada tjabang tetj 

1 KN Selandjut 
Gitetapkan, bahwa nona S. 

tuk sementara diang- 
i dosen luar biasa pa 

et Ilmu Pasti & Alam 
untuk memberi pe- 
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mor Menghebat 
Kelaparan rakjat umum 

dipedaiaman Timor sudah   
'telah ada pula jang mati 

: | kelaparan akibat makan 

|putak. Tapi sampai saat 

lini pemerintah daerah 
(pun belum tampak mela- 

tuk . mengatasi keadaan 
itu. 

adja Karet Minjak 
perang an” Modern Tergantung Pada 

3 Bahan Tadi 
Mae MANSFIELD, jang baru? ini mewakili Amerika Seri- 
-" kat dalam Sidang Umum PBB, mengatakan pada hari 

bahwa menurut pendapatnja pasukan2 Amerika ha- 
rus ditarik kembali dari Eropa, segera setelah negara? Eropa 
Basmi kuat untuk memperta hankan diri sendiri Da'am per 
debatan melalui aa televisi Mansfield mengatakan, ba- 

nghai pasukan2 Amerika dapat mulaj 'dita- 
Hk bepahah rada aci tahun 1953 atau dafam tahun 1954. Di 
katakannja bahwa pasukan? A merika harus tetap berada di 

: petntar dan Djerwan: Barat dewasa ini, utk. kepen'ingan Ame- 
rika Serikat sendiri. 

.(Botjornja Peng- 
, bahwa peperanga 

AA Mana daripada di | hapusan KN 
| Kalau Perlu . Masih Agen TA na 

a dac hrl Akan Diadakaa Targ- 
pada Rusia: dae- | kapan2 Lagi 

(ni kaja akan badja. Djika 2 PENAHANAN? 
Ha keluar da:i . g dilakukan sedjak hari 

- kata pe: ang jg lalu berzenaan 
Ggn bosjornja ketentuan peng- 
hapusam sertifikat devisen, 
bih landjut Cjurubitjara 
djaksaan Agung atas 
njaan ,,Antara” menerangkan, 

| bahwa pemeriksaan terhadap 
jorang2 jg dilahan itu kini se- 
dang giat dilakukan. 

Menurut djurubitjara Ke- 
djaksaan Agung 'pemeriksaan 
terhadap orang2 jang dituduh 
telah menjebabkan botjornja 
ketentuan penghapusan sertifi- 
kat devisen tersebut, akan sege 

Ira selesai, mengngat bahwa 
dalam hal ini, terdapat kerdja- 
sama jang baik sekali dengan 
pihak kepol'sian dan kedjaksa- 

an, bahkan antara Djaksa A- 
gung Suprapto sendiri dengan 

| pimpinan kepolis'an. 
Djurubitjara tsb, tidak ber- 

sedia menerangkan, apakah d:- 
antara orang2 jang ditahan itu, 
“terdapat pegawai2 tinggi peme 
rintah dan berapa djumlahnja, 

ketjuali dikatakan, bahwa pena 
'hanan jang dilakukan, meliputi 
'golongan2 Belanda. Tionghoa 

dan Indonesia, tapi sudah ada 
di arkara oi ang2 itu jg dibebas 

kan kembali setelah selesai pe- 
meriksaannja, demikian djuru- 
bitjara Kedjaksaan Agung, jg 

selandjutnja menambahkan 
bahwa djika dipandang perlu, 

anu. maka tidak mustahil akan dila- 
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La Noel dl hari Minggu 
tsb itu “Tunp n0gert Amerika £ po | 

  

kukan tindakan apa2 un-' 

Penjakit , skurang makan” atuh kawanan pada wak- 
tu ini menjerang beberapa desa sebelah timur Solo. Di- 
desa Tjempo (Karangpandan) 175 orang penduduk men- 
dapat penjakit itu, sedangkan didesa2 Djumapolo dan 
Plesungan, Gondangredjo masing2 ada 119 dan 605 pen- 

Gambar: 

pekasaa 

                  

   

  

   

        

    

  

   

Hongeroedeem | 

  beberapa orang didesa 
rang hongeroedeem itu. 

| 
| papan kalangan2 

| ting, 
(demikian hebat hingga ba ' 

- |njak sekolah2 ditutup dan | karta. Orang berpendapat, bah- 
| wa penghapusan itu akan men 

  
le- | 

perta- 

  ne kukan lagi penahanan2 terha- 

dap orang2 lainnja ig dituduh 

tersangkut dalam peristiwa bo- 

tjornja ketentuan serjifikat de 

' Visen ini. 
Achirnja diterangkan, bahwa 

tuduhan jang didjatuhkan atas 
diri orang2 itu." ialah mengu- 

mumkan rahasia negara, dima- 

na orang2 tsb di persalahkan me 

(langgar undang2 dalam kiftb 

Hukum pidana, 

   

              

   
   

  

    

    

  

   

aa malam telak pne 
p 2 i rumah sakit di Was- 

oi bekas menteri dalam 
21 Amerika Harold Ickes, 

rkemuka di lapangan ' 
Ainerika. 

Kearah Baik 
Komentar: Belanda ' Atas Penghapusan 

Sertifikat Deviezen “ 
“ANGKAH KEARAH jang baik”, demikian apokimt ang 

gapan dari kalangan? dag ang dan perkebunan di Amster- 
dam jg didengar oleh ANP pada hari Minggu tentang tinda- 
kan? keuangan jg diambil oleh pemerintah Indonesia dlm la- | 
pangan keuangan dga menghapuskan sertifikat? devisen. Se- 
lama belum didapat keterangan 2 lebih landjut kalangan? tsb. 
tidak mau memberikan pendirianrja jg definitif. 

Kelaparan Ti- | Bagaimana hasilnja tindakan2 
ini masih harus - dilihat dalam | 
praktek nanti, demikian ang- 

itu, tetapi 
penghapusan itu psycho'ogisch 
dianggap sebagai faktor pen- 

jang akan "memperkuat 
kepertjajaan orang terhadap 
impinan pemerintah di Dja- 

djelaskan keadaan sekarang 
dan - mempermudah - perdaga- 

lagan. Soalnja ialah bagaimana 
pengaruh tindakan itu terhadap 
harga pasar dari hasil2 bumi, 
demikian kalangan? itu. 

Untuk teh, tindakan tersebut ' 
| tjana mena peoakai be dianggap sebagai suatu kema- 

djuan jang penting. Kalangan2 . 
perkebunan beranggapan, bah 
wa dengan findakan2 ini telah 

' menghilangkan anasir2 jg me- 
njebabkan ke tidak pastian da- 
lam lalu lintas keuangan dan 
ekcnomi antara Nederland dan 
Indonesia. 

Kalangan2 itu mendapat ke- 
san bahwa pembesar2 di Dja-- 
karta sekarang sedang melak- 
sanakan suatu rentjana jang te 
lah disusunnja lebih dulu, hal 

jaana memberikan kepertjajaan 
jang lebih besar lagi akan per- 
kembangan tindakan2 itu. Dju 
ga untuk perdagangan bursa 
seputusan pemerintah ini di- 
anggap sangat penting. 

Selandjutnja kalangan2 itu 
menaruh perhatian sepenuhnja 
pada kesempatan bagi kaum 
vkportir ke negara2 dengan va- 
luta keras untuk menerima 
Bukti Eksport Dollar. Tentang 
hal ini kalangan2 itu djuga ti- 
dak mau memberikan pendapat 
nja lebih landjut, sementara me 
nunggu pendjelasan selandjut- 
nja tentang tindakan2 ini. 

PEMBITJARAAN LANDJU. 
TAN INTERPELASI 

Pembi'tjaraan landjutan dari 
'interpelasi Tjugito, jang menu 
rut rentjang akan diadakan pa 
da hari Selasa tanggal 5 Pebru 
ari ini dalam sidang umum ter 

buka parlemen, tidak dapat di- 

langsungkan karena pemerin- 
tah baru sedia mendjawab pada 
tanggal 12 Pebruari jang akan 
datang. 

UTUSAN NEDERLAND 
KE R.R.T. 

Radio Peking pada hari Ming 
gu mengumumkan, bahwa di- 
ibu kota RRT kini telah tiba se 
orang utusan dari pemerintah 
Nederland untuk mengadakan 
pembitjaraan2 mengenai pem- 
bukaan hubungan2 diplomatik 
dengan pemerintah RRT. Da- 
lam siaran radio tersebut dika 
takan, bahwa tuan Van Zijl ti- 
ba. di Peking pada hari Sabtu 
jang lalu dan disambut diseta- 
siun oleh seorang pendjabat da 
ri bagian protokol kementerian 
luar negeri RRT. 

Perlu Adakan Orientasi Kedaerah2 Non-Dollar 
DALAH MENDJADI tu- , Diterangkan 

| selandjutnja, bahwa sampai se djuan kita dengan pera- 
turan penghapusan sert fikat- 
devisen itu untuk mengadakan | 
orientasi kedaerah2 non- -dollar ! 

(dan djuga unjuk mendjamin 
import beras ka Indonesia, de | 
mikian Menterj Perekonomian, , 
Mr, Wilopo, dalam suatu pertja 

kapan kemaren malam dengan 

“Antara” mengena: penghapu- 

san sertifikat-devisen jang ba- 
ru diambil oleh pemerintah itu.    

mum 

  

Paling Perlu Bukan 

Maa 
   

    

   dengan uang asin 
dja seperti diwakti 

ak ak 

Pun 'ia tidak melihat bahwa 
tindakan pemer.ntah inj dalam 
djangka pendek akan mengaki | 
batkan perobahan2 dalam kehi 
dupan sehari2 didalam negeri 
mengena: harga barang2, akan 
tetapi djikapun akan terdjadi 
perubahan, maka perubahan 
itu Na menudju kearah” jang 
bai 

Selandjutnja Mr, Sjafrudain | 
menjatakan pendapatnja, bah- 
wa jang sangat pent: ng dewa 
sa inj jalah, bahwa dengan ter 

| djadinja tindakan monetair di | 
atas sudah datang pula waktu   

   
Anggauta S.T S. P. s. 

dikaal!: 
Industrialisasi 3 Tetapi 

Perbanjak Hasil Beras. 
R. SJAFRUDDIN Prawiranegara, 

n jang telah mengeluarkan sistem sertifikat devi- 
Hanan 1950, menerangkan atas pertanjaan kita 

memang sudah temponja untuk 
men sistem sertifikat devisen jang telah di: 
kan Nan Nana jang tidak normal. 
sertifikat devisen ini dipandangnja bukan suatu tindakan de- | 
valuasi, karena nilai uang Indonesia dalam perbandingannja | 

g (bagi penduduk Indonesia. Red.) sama sa 
| masih Na setia devisen, 

bekas Menteri Kes 

Tindakan penghapusan 

  

'Clash Dgn 

I SEKITAR DESA Kauman 
dan daerah jg tempatnja 

dok berdjauhan dgn rumah 
kawedansh: Salam Magelang pa 
da hari Minggu siang telah ter- 
ag i pertempuran sengit anta- 

TNI dgn gerombolan pembe 
Intake Kedjadian ini menjebab 
kan terhentinja lalu-lintas an- 
tara Muntilan—Tempel—Jogja 
beberapa dj:im lamanja. Dari 
pihak jg berwadjib dikabarkan, 
(bahwa kaum pemberontak ter- 

lebih kurang dari 60 orang 
ersendjata, dipimpin oleh be- 

beton 9 Alif. Korban pemn- 
r 

g luka2, sedang di pihak 
TNI tidak ada djatuh korban. 

Dikabarkan bahwa datang- 
Nja kaum pemberontak dari se 
belan timur, diduga dari dae- 

ah K'aten sete'ah dapat meio      

  

nja untuk Hngata perek: 
han setjara radikal dalam poli ' 
tik ekonomi pemerintah. Dari- 
pada terus menerus membuang 
buang tenaga dan fikiran ten 
tang soal industrialisasi jang 
belum dapat didjalankan pada 
waktu ini karena kekurangan 
modal dan tenaga, lebih baik   
.memakan ongkos bermiljard2 
“rupiah jang belum dapat d- 

pemerintah mengutamakan ren 1 

KAS... 

Bahwa industrialisasi akan 

tanggung oleh pemern 
tah dan masjarakat, dikemuka 
kan sebagai tjontoh oleh Sjaf- 
ruddin, bahwa untuk mendiri- 
kan satu paberik semen sadja 
dibutuhkan Rp. 300.000.000.— 
untuk saty galangan kapaj Rp 
300.000.0000.— dan untuk se- 
buah paberik kertas Rp AT 
000.000.—. 

Industrialisasi pd. ini: 
. siatif partikelir. 

Menurut Sjafruddin, soal in- 
dustrialsasj hendaknja diserah   

  

kan sadia kepada fnisiatif par 
tikulir, jaityu kepada kaum pe- 
ngusaha asing. 
Pembatasan2 jang berupa tu 

rut sertanja modal Indonesia, 

baik dari pihak pemerintah, 
maupun darj pihak kaum pe- 
ngusaha partikulir Indonesia, 
harus ditiadakan, sehingga In- 
doneSia merupakan lapangan 
modal 'ang menarik bagi kaum 
pengusaha asing. Adanja indus 
tri2 da'am tempo jang pendek 
di Indonesia d'anggap o:eh Mr. 

Sjafruddin suatu hal jang pen 
ting, karena apabila petjah pe 
rang dan Indonesia terputus hu 
bungonnja dari dunia luar, ma 
ka barang kebutuhan ig sam 
pai sekarang didatangkan dari 
luar negeri sudah bisa didapat 
dari produksi didalam negeri. 

Apakah bedanja, kata Sja- 
fruddin, antara barang2' im- 
port jang datangnja dari pabe 
rik2 asing diluay negeri dengan 
barang2 jg dihasilkan oleh pa- 

A3 

leskan diri dari pengedjaran di 
'erah itu. Semula rentjanan'a 

akn memasuki Kaliurang &- 

daerah Jogjakarta, tapj dapat 
digagalkan sesudah pada hari 
Ka at jang lalu terdjadi tem 

  

   

-menembak dengan pasukan 
I disebelah timur Tlogopu- 

tri. Waktu melalui Salam rem 
'berontak2 itu kelitatan sudah 
Ietih dan dapa) dikatakan tidak 
kompak lagi kesatuannja. se- 
hingga masing2  gerontbo'an 
berusaha : MN ikan diri 

Banana 2 

Tahun a KeV vI — aka 286 
awan agan inna 

riau Da Dirobah Se-l- 
 tjara Ra 

Pol ik-Ekonomi Pemerentah Sekarang Ini . 

  

   

Pem berontak: 
Didekat Desa Kauman | 
—Daerah Magelang 

ontak 2 orang mati dan se- | 

  

    

    

Penting Hari Ini: TulisanDr. Sumitro mengenai ine 

flasi -— Apa Russia bisa bersahabat dgn Barat? — : 

Mendaki gunung Himalaya — Keterangan Ss jafrud? 

din — ,,Way-Out” dari presiden dil. 
Menma 

  

  

Dalam Kamp 
“Tawanan TN 

    

  

Dengan persetudjuan pembesar2 komunis, Satu.ca 
mera telah dikirimkan kepada Frank Noel, seorang 
djuru potret tawanan perang di Korea Utara Poftret2 
jang diambil oleh Frank Noej sete'ah disortir di Tokis, 
kemudian dikirimkan set jara rad'ografis ke USA, supa 
ja para keluarga tawan an perang -mengerti akan kea- 
daan anak atau suami mereka. Gambar ini djuga tlh di 
ambil oleh F. Noel. Seora ng serdadu PBB da'am tawa- 
nan di Pyoktong sedang diobati oleh dokter serta dju 

rurawat2 Korea Utara. 

  

  
  

Pada 

Kr 

Djepang maupun djurubitjara 
delegasi Pi ping tidak mene- 
rangkan, apakah tuniutan2 Pi 
lipina tadi tezah dtolak, atau 
bahwa Djepang telah menga- 
djukan usul balasan, 

bebih landjut dikabarkan bah 

beri djawaban atas tuntutan   ii 
Mereka berusaha memasuki 

rdaerah Jogja. tetapi tak dapat 
diteruskan karena disambut de ' 
ngan tembakan2 jang dilaku- 
kan g!eh pendjags pos TNI 
Tempel. Ach'rnja mereka mela 
rikan diri ke Gunung Wilis sa 
tu kilometer sebelah barat dja 
ian besar. Ber'ta2 terachir me 

ngabarkan, bahwa dalam suatu 

pembersihan jang dilakukan 
o'eh iang berwadiib, rakjat di 
desa Bawang ketjamatan Tem 

puran, telah menangkap seo- | 
rang bekas anggauta bataljon 
426 jang sedang me'arikan diri 
setelah kesatuannja digempur 
oleh pasukan TNI sedang rak 
jat didaerah keticmatan Srum 
bung-Sa'am termasuk daerah 
Jogia, menangkap 4 orang pem 
berontak, jang semuanja kini 
sudah d'serahkan kepada pihak 
jang berwadjib. (Antara). 

  

lan perekonomian didalam re- 

geri hanja akan terijapai, ana- 

bila kita tjukup makanan, dan 
dlm hal ini beras. Ia sangat op 
timistis, bahwa Indonesia akan 

Gapa: mentjukupi sendiri akan 
kebutuhannja akan beras, se- 

hingga tidak usah sampai ia- 
rus memasukkan beras sedjum- 
lah 600.000 ton dari luar. Ma- 
lahan kalau sungguh2 diusaha- 

kan, maka Indonesia dim tem- 

po jg pendek akan dapat menge 

luarkan beras keluar negeri, 
dan pada waktu ini hampir se 
tiap negeri membutuhkan be 
ras.     berik2 asng jang ada dinegeri 

kita. Dalam hal jang belakang 
an bahkan Indonesia akan men 
dapat beberapa keuntungan be 
rupa padjak atas perusahaan2 : 
itu, Japangan pekerdiaan bagi 

kaum buruh kita hargs ba- | 
rang b'sa lebih murah dsb se- 
dang nasib kaum buruh 25 
dungi o'eh undang2 nasional, 

Perbanjak hasil beras. ' 
' Tentang mempertinggi pro- | 
duksi beras diterangkan. oleh 

| Mz. Sjafruddin, ia wa kestabi- 

oleh Mr. Wilopo 

karang ini ternjata bahwa In- 
donesia ter ampau banjak me- | 
ngadakan import dari daerah2 
doliar dan mengadakan export | 

( kedaerah2 non-dollar, Maka de- , 
ngan peraturan baru itu diki | 

' pakan akan dapatlah dadakan 
: perseimbangan dida'am hal ter 
sebut. Dan — kata Wilopo pu 
la — seterusnija pemerintah 
akan mendjalankan politik-per 

  

  lindungan jang "zake'ijk”, supa ' ini. 
ibaga Kebude 

Kon Batavisssck 

yan Kunsten 

  ama 

iAVROS telah dapat diberang- 

an Watangi 

Buat mempertinggi produksi 
beras ini oeh Mr. Sjafruddin 
ditundjukkan kepada tanah2 1g 
terdapat di Borneo, jaitu di 
daerah2 jg tidak terganggu ke- 
amanannja. 

Kalau guna. kepentingan 

katkan Gari Djawa beribu2 te- 
inaga pekerdja ke Sumatera Ti- 
- mur, mengapa tidak uik ksp»n- 

- Pilipina sebanjak 8.000 -djuta 
dollar itu, jang harus dbajar 
oleh Djepang sebagai penggan 
ti kerugian, melainkan mereka 
telah minta pendjelasan? atas 
pelbagai fatsal dari tuntutan 
Piliping jang terdiri atas 3 bab 
jang telah diserahkan seminggu 
jang lalu ketika diadakan per 
temuan jang pertama. Begitu 
pula tidak dikabarkan apakah 
Djepans telah menjampa:kan 
usul2 balasan. 

rr 

- Perundingan2 pada hari 
Senen itu tidak membitjarakan 
soa| pembajaran jang begitu 
konkr.t, melainkan hania mem 
bitjarakan tentang tjara2 dan 
detail dari prosedurennja apa 
bila mengenai hal ini te.ah di- 

pero'eh persetudjuan antara ke 
dua belah fihak, demikian dte 
rangkan oleh menteri luar ne- 

geri Pil pina. Permintaan2 Dje- 
pang supaja memberi 'pend'ala 

(san, adalah fatsal 1 dan 3 dari 

tuntutan2 Pi'ip na. Fatsal 1 ad& 
lah mengenai untutan Pilipina 
sebanjak 8.79 djuta dolar dan 
fatsal 3 mengenai pembajaran 
sebagian darj tuntutan tadi jg. 
harus dilakukan oleh Djepang 
sebelum diperoleh 'persetudju- 
an umum dan sebelum perdjan 
djian perdama'an diratifikasi- 
kan oleh senat Pilipina, 

  

Scal Tuni- 
sia Ke DK 
an ARAB dan Asia hari 
Senen telah memutuskan 

Utk kemukakan tuduhan Tuni- 
sia terhadap Perartjis kepada 
Dewan Keamanan. Putusan tsb 
diambil, setelah negeri2 tsb me- 
ngadajkan pertemuan selama 90 
tmenit hari Senen. Blok Arab, 
Afrika (ke'juali Afrika Sela- 
tan) dan blok Asia — terma- 
suk Pakistan, India, Birma, Tha 
ilarnd, Afghanistan — selan- 
djutnja cemutuskan u'k mem-   tingan membuka tanah bagi pe 

nanaman padi? tanja Mr, Sja- 
Tian (eta 

ja peraturannjs jang bary ini 
djangan terlalu memberatkan 
kaum iang lemah didalam du- 
nia perekonomian Indonesia, 

Dipandang dari segi keuang- 
annja, peraturan baru menge- 
nai penghapusan sentifikatde. | 
v sen itu menurut Mr. Wilopo ! 
tidaklah dapat dianggap seba- 
gai Suatu devaluasi dan djuga 
peraturan ini semestinja tidak 
harus mempengaruhj harga ha 
rang2 didalam negeri sekarang   Msi 

sasa Iedlonesia 
3 Genootschas 

happen 

  

    
   

bales ses 

  

bentuk sebuah panitia bagi 
Naa Ui soal Tunisia. 

(Ant.). 

Achirnja Mr, Wilopo menja- 
takan vul, pandangannja jang 
optimistis terhadap akan ber- 
tambah ba'knja kelak kedudu- 
kan rupiah Indonesia dari pada 
keadaannja sekarang ini. 

"Dan memanglah rupiah In- 
dones'a masih harus mendapat 
ne kelurusan djalannja sendi 

, demikian Wilopo menutup 
talk, itu. Atag per- 
tanjaan lain, diterangkan oleh 
Mr, Wilopo 'bahwa peraturan 

“ 

Baik djurubitjara delegasi 

wa delegasi Djepang tdak mem' 

Djepang 

Pembunuhan 

Di Katyn 
|Dierman Atau | Russia- 

(kah?: 
jo ANFTTA ISTIMEWA dari 

Dewan Perwakilan Rakjat 
Amerika pada hari Selasa ini 
akan mulai mendengar keteras 

hui apakah Djerman ana Ru- 
sia harus bertanggung djawab 

besaran terhadap dirinja 10.000 

lama perang dunia kedua. 

Saksi pertama adalah kolo- | 
nel John H. van Vliet, jang dz- 
lam tahun 1945 te'ah menga- 

djukan laporan rahasia dalam 
mana Rusia dituduh te'ah mela 
kukan pembunuhan setjara be 
sar2an 'ni dihutan Katyn di Po 
andia. Tentara Amerika telah 
mengakui, bahwa laporan ini te 
lah tertjuri dari arsip2 kemen 
Sa pertahanan. (UP). 

Siapa Jg Mn ena 

8000 Djuta Dollar 
Tuntutan Kerugian Perang Pilipira 

ELEGASI KEDUA belah fihak utk merundingkan soal 
pembajaran ganti kerugian oleh Djepang kepada Pilipina 

pada hari Senen telah bersidang selama 1 djam dan 10 menit 
utk membitjarakan tuntutan Pilipina akan pembajaran ganti 
kerugian oleh Djepang sebanjak 8.000 djuta dollar, jg membu- 
tuhkan penjelidikan lebih landjut. Menteri luar negeri Pilipi- 
na Joaguin Elizalde menerangkan, bahwa tak lama lagi akan 
diadakan sidang jg ketiga, akan tetapi belum dapat mwenerang- 
ni eaaan sidang ini akan diadakan pada hari Selasa atau 

ngan? para saksi, utk mengeta-- 

atas pembunuhan setjara besar ' 

E Maher PashaSulit 
Utk Buka Rundingan 
Dgn Inggeriss Sebab 

(Bara Mai Soko- 

  

M “ENURUT kabar dewasa ini, 
jg bersangkutan di Kairo 4 

-sedang sibuk mentjari 'kesem- 

patan jg baik uk memulaikan " 
verundingar2 antara Mesir dan 
inggris. Kabar ini diwartakan 
setelah diadakan pen-bitjaraan- 
“bembisjaraan antara cuta besar 
inggris, Sir Ralph Sievensen 

sir, Hafez Afifi Pasja pada ha- 
'i Minggu. Setelah pembitja- 
traan ini Hafez Afifi Tang 
kan pembitjaraan dgn Aly 
her, perdana menteri Mesi ea 
lam mana hadlir pula dut a he- 
bar Inggris 
301. 

Diduga bahwa dalam pembi 
tjaraan2 -aoi telah  diperbin- 
tjangkan ,,usul2 terentu jang 
telah diadjukan oleh Inggiis”, 
jang apabila .idak memuat an 
djuran2 supaja dimu aikan kem 
bali rundingan2 antara Mesir 

dan Inggris, bagaimana pun 
djuga memuat andjuran2 agar 
perhubungan antara kedua ng 

li. Dalam hubungan inj Gitegas 
kan, bahwa perdana men'eri Me 
sir bertindak sangat Merhati-ha 
'i, karema hingga kini ia belum 

berhasil untuk membentuk pe 
merintah .,fror: nasional?” disa 
babkan o'eh karena partsi sa 
tu2nja jang "elah mendjandiji 
kan akan memberi bartmannia, 
adalah partai onosisi Wafd. Par 
"ai2 laimnja, iakni partai? San. 
dist, nasionalis dan Iboral telah 
mengemukakan siarat2 jang su 
Tit sekali untuk diterima, 

Da'am, keadaan demikian ha 
gi nerdana men' eri Alv Maher 
aa sukar sekali "niy “me 
mulaikan erundin Inegris, p gan2 Denga 

  

KONPERENSI: MASAAT, 
KUTUB SELATAN, OP 

Konperensi jang akan mem- 
bitjarakan soal2 Kutub Sela 
tan tak lama lagi akan diada- 
kan antara pembesar2 Argenti 
na dan dutabesar Inggeris d' sa 
na, Sir Henry Bradshaw. Memi? 
kian ka'angon2 jang mengeta- 
hui menjatakan pada har: Mings 
gu di Buenos Aires. Dutahe esar 
Inggeris itu diduga poda “hari 

  
opsir Polandia jg dilakukan se- | Senen bertolak kembali dari 

| London, 

MINIATUR MESIN JET. 

Maskapai pgsawart udara Ame 
rika ,,Northrop Aircraft” kini 
sedang menjelesaikan pembua- 
tan suatu mesin jet ketjil. De- 

(mikian Giumuypkan di Califor- 
ria pada “hari Minggu. Mesin 
tsb hanja seberat 8 kkilogram - 
dan akan dipergunakan untuk 
pesawat? ke 'jil dan 3 ter- 
bang kira? 450 km 

  

Ss 
lumnja telah botj jor, 

visen, 

Selandjutnja oleh menteri 
keuangan did jelaskan bahwa 
karena kebotjoran ini, maka 
eksporteur jang bermodal be- 
Sar te.ah menggunakan kesem 
patan ini untuk memborong 
barang2 export jang d duga- 
nja akan memberi untung le- 
bih banjak dari kaum produ- 
sen ketjil jang tidak mengeta- 
hunja akan nan peraturan 
ini. 

Ini tidak adil dah tidak Tas 
jak dipandang dari sudut so- 
Sal”, demikian mr, Jusuf Wi- 
bisono. 

Djuga kaum importeur jang 
bermogal telah dapat menarik 
meNaagan dari kebotjoran 

karena -mereka . tentun'a 
menahkn" barang2 jang menu- 
rut peraturan baru termasuk   
bary ini tidak akan memberi 
pengaruhnja kepada pendir an 
pemerintah Indonesia didalam 
soaj perundingan perdjandjian 
dagang dengan Djepang, jang 
telah kandas baru2 inj disebab 
kan soal mengenai tiara pembi 
tjaraan didalam perdjandjian- 
perdagangan itu, jang oleh 'pi- 
hak Djepang d kehendaki supa 
ja dilakukan dengan dollar se 
dang oleh pihak Indonesia di-   (pertahankan supaja dilakukan 

Karena ,.Botjor” 
Eksportir Dan knp bal Bisa ia ' 

Keuntungan Besar - 
Jusuf Wibisono Sesalkan Keborjorap 

Penghapusan D.C. 

AJA MENJESALKAN sekali bahwa berita tentang peng- 
hapusan sertifikat devisen i-u beberapa minggu sebes 

karena hal ilu memberi kesempatan ke- 
pada golongan? jang bermodal kuat dalam masjarakat unuk 
mendapas untung lebih banjak dari pada mesiinja” 
antara lain keterangan menteri keuangan mr. Jusuf Wibi- 
sono kepada pers hari ini mengenai penghapusan sertifikat de- 

demikian: 

TE 

dalam golongan barang2 jang 
nantinja hanja boleh diimport 
dengan koers inducement, 

Pegawai2 jg. mem- 

Berhubung dgn itu oleh mr 
Jusrf Wibisono dinjatakan bah 
wa pegawai2 jg bersangkutan : 
ig telah memborjerkan berita 
ini seharusnja dimasukkan pen 
djara, Entah pegawai? itu dari 
kementerian Kenangan ent:h 
dari lembaga alat2 rembajaran 
luar negeri, entahyilari keman. 
terian Men #1 da 

ri Javasche Ban 

3 —t Biak 

'Diyga para Wartawan, yi! 
wartawan luar maupun -da am 
negeri, ada jan& tidak es YA 
ri tangguiio djawab tentang me 
luaskan pembotjoran ini", demi 
kian menteri keuangan, ! 

Selandjutnja dinjatakan bah- 
wa wartawan2 jang dengan sa 
dar atau tidak turut me'aku- 
kan pembotioran ini adalah 
on-Soc aal dan kurang mempu 
njai tanggusg djawab ttni tang 
menjimpan rahas'a negara ,Sa 
ja harap dikemudian hari kas 
Isu hendak menj arkan berita? 
dilapangan politik moneter, me 
reka minta persetudjuan dahu- 
In dari kementerian keuangan”, 
dem kian menteri tentang kebo 
tjoran berita akan diadakan- 
nia peraturan baru dalam be- 

  

  dengan pound-sterling. 

  

raturan devisen ini. 

dan 'kepala kabinet radja Me- 

Sir kalph steven. 

geri tersebut di perbaiki kembt” 

  

botjorkan. Na 

  

 



   

  

   

      

   
   
   

  

   

  

      

penemuan chusus dengan para 

    

        

ig bukan sadja terdi 
FB 

  
8 

ir sendi- daad” mempunjai kesanggu- 
. mem-, pan utk. Melaksanakan segala |" 

tjita2, maka hari kemudian In- 
Gonesia akan mendjadi gelap 
gulita. 

  

adanja 3 matjam golongan: 

gangan 
deo'ogi iang# salah.   

  

    
  

    

       

  

   

    

II 

“Tol. 5-2 OK. Sinar Tjandi di 
“RRI Semarang djam 18.00 Tgl. 7 

| Orkest DUKT di SSK Tjepiring, 
'gl. 9-2 Orkest DUKT di Stafdek- 

| king Div. Dip. Tjandi Smg. Tgl. 5 
dan 62 pemutaran 
“STCI Kedu, Magelang Tgl. 7 sam- 

16-2 film ketjil di Kamp tawanan 
| Terr. IV Dgn Penerangan Diy. Di- 

negore Tgi. 7 sampai 11 pemute- 
“film di Be Judonegoro di Pur- 

  

ri seksi ta diberitahukan 
i,: bahwa pentjuri jang 

depot es di prapatan Se 
6 ing, jang kemaren 

, kini sudah ketangkap. 
dan kegiatan polisi itu | 

pantas mendapat penghargaan, dan ' 
. tjotjok seperti apa jang kita kabar- | 

' malingnja itu” bukan maling 

    
   

     
    

    

  kita kabarkan, 
  

   

      
   
   

    

  

  

    

    

an Zi, 
i djam Wachidah. Diterangkan, bahwa ma- 

pula lam tjeramah tsb akan dikundjungi 
akan diterus oleh para anggauta GPII putra dan 
sekian surat ' putri dan para undangan. 

   
      

    

    

  

   

  

   

    

| BRI SMG. 5 PEBR. 1952. 
| 17.00 Bembukaan 17.05 Gen" 
ding2 dolanan oleh Karawitan alkan barang barang pajung atau 

. 17.30 Pengi 

  

   

   
   

        

    

      

    
   

  

   

      

   

rita bahasa Djawa 21.15 Mana pajung di Djuwiring itu membutuh 
suka oleh - Chung Hua Jazz kan 100 riem kertas.  Selandjutnja 

22.00 warta berita terachir: Djawatan Perindustrian Djawa Te- 
, program esok hari 22.15 Mana ngah akan mendatangkan alat2 mo- 

| “suka Uandjutan) 23.00 Tutup. 

Trees diberikan kepada koperasi dari peru   

     

  

     
    

  

   
     
   
        

  

   

     
   

  

   
   
   
   
   
   

  

   

   
   

    

   

   
    

  

   

PEBRUARI 1952 
) DIDATANGI GEROMBOLAN 
 PENDJAHAT. 

Baru2 ini rumahnja sdr Su- 
parman desa Wringindjadjar 
(Demak) telah didatangi gerom 
bolan pendjahat, terdiri darj 15 
orang, bersendjata stengun, 2 
pistol dan serdjata lainnja. De 
ngan antjaman dan kekerasan 

gerombolan pendjahat telah 
menggondol barang2 dan uang 
tunaj sebanjak Rp. 445 — Se- 
telah mengambil barang2nja 

Suparman, lalu Suparman diba: 
Wa keluar yumah gan dianiaja, 

hingga mendapat luka2 berat. 
Menurut keterangan gerombo- : l 

SA 3 iche manusia Indonesia seka- lan pendjahat tersebut berada 
dibawah pimpinan Harun dari 
salah satu desa di Genuk. Ha- 

run 'ni telah Isma ditjari pihak 
jang berwadjib karena banjak 
melakukan kedjahatan. 

SENDJATA GELAP. 
Kemarin untuk sementara telah di 

tahan polisi, dua orang, masing2 ber! 4 
' dnjatakan dengan adanja per- 
mintaan supaia ,/diadakan sa: 

i nama S5. dan K. karena padanjate- 
lah kedapatan satu repolper Buidog 
dengan tidak punja surat Ma- 

'nurut keterangan lebih Jandjut, ke- 

  

£ : # dua orang tsb telah ditangkap sewak 
jan dilepasnja tu 

1, ig : jang bekerdja j 
bagai tukang besi pada dua peru- 

sahaan dikota ini dan jang perundi-| TJTERAMAH GPII. 

: Ma Dagposian jini Gerakan Pemuda Islam Indonesia 

tu mereka sedang herdjalan di' Dj. 
Djeruk. 

Pada hari Rebo malam Kemis jad. 

“#tjab. Kota Besar Semarang akan ada 
juikan tjeramah: bertempat digedung       

#Gris, Bodjong dimulai djam 19.30: 
Dalam tjeramah ini akan berbitjara 
sdr.  Muljadi Djojomartono dan nj: 

  

PABRIK PAJUNG 
DJUWIRING. 

Disalah satu desa di Klaten, jaitu 
Djuwiring, dimana penduduknja se- 

# "bagian besar membikin pajung, kini 
'koleh Djawatan Perindustrian Djawa 

“Tengah telah diusahakan dengan 
mendirikan satu Centraal ,,in- dan 

IWerkobp” untuk mendjualkan ' hasil 
'pembikinan pajung rakjat tsb. Mak 

sud centraal ini tidak hanja mendju 

dan lainja jang dihasilkan oleh rakjat, 
Vaugh in “tetapi djuga membantu mempertingi 

Ma Kyaliteit barang? jang dibikin oleh 
'Si'rakjat disana. Setelah Centraal ini 

beberapa bulan jang lalu didirikar, 
ternjata dengan bantuan berupa ba- 

»kanZ “untuk keperluan perusahaan 
- tsb, dalam tiga bulan terachir tahun 

1951 provksi pajung meningkat men 
djadi 25.000 buah. Utk th. ini diren- 
tjanakan produksi pajung 100.000 
buah. Tiap bulannja ,,perusahaan2” 

dern untuk pembikinan pajung tsb, 

alat? mara dikemudian hari akan 

|sahaan2 pajung tsb. Dengan adanja 
“Palat2 modern ini, maka  Djuwiring    

  

am bulan jad. ini di Nagrrk 

3 lia Centrale perusahaan kulit. 

(BESOLUSI DIBALAS DGN. 
ONTRA RESOLUSI. 

jo tidak “diterima, karena 
“sebagai badan resmi jg di- 

Idiakui oleh Pemerintah, sama seka- 
li tidak diadjak berunding atau dibe- 

| ritahy soal resolusi itu. Pihak G.R:T, 
( daerat Kartohardjo merasa perbua- 

  

digedung Concor a 

. 3 Matjam golongan 
) | mahasiswa. 

— Dalam mengupas soal maha- |: 
siswa, Presiden mengemukakan | 

Pertama ialah golongan stu- 
“| den jang ,ernstig” bekerdja 

an berdjuang untuk masja- 
dan negara, tapi dalam 

a dingin dan tidak pu- 
hingga Na 

| da reaksi atau tanda mi 
a-ihan a-au tanda verwoi 
Jang sangat dikuatirkan 

   

achirnja akan lenjap djuga 
lau keadaan mendjadi bai 

klengo” pada diri mahasiswa? 
jalu perasaan ,.te groot voo 

, 

Girt ,,klenga-klengo” — bahkar 
daerahnja pun belum defacto 
100 pCt. sebab Irian belum ma 
suk, sedangkan matjam2 'ika- 
tan merinangi perkembangan 
negara itu, seperti peraturan2 
dalam persetudjuan KMB. 

1 Matjam krisis jang 
diderita rakjar. 

. Tapi bukan para pemuda sa dja, kata Presiden, menderita penjakit keletihan . penjakit 
krisis penjakit itu aa 
djuga oleh rakjat umumnja,   

  
| akan mendjadi pusat pajung, tidak 
hanja untuk BDjawa Tengah tetapi 

& untuk seluruh Indonesia, bahkan 
| akan diusahakan pengiriman pajung 

wiring keluar negeri. Achirnja 
at ditambahkan bahwa Centraal 

er| sematjam tsb diatas, akan dibuka pu 

u2 ini lurah daerah Kartohar- 
0 telah mengirimkan resolusi kepa- 

ga Wali Kota Semarang jg menja- 
takan, supaja“ sdr. Sukarno, tjamat 
Semarang Tengah jg dipindahkan ke 

alai Kota dikembalikan Jagi di Se- 

g Tengah. Resolusi ini dima- 
an kepihak ig berwadjib dengan 

: hi tanda-tangan2 dari pendu- 
“duk kp. Kartohardjo. Tindakan pak 

tsb oleh G.R.T. didaerah Kar Dastuk “Yara Nania Hap." 

tempat di gedung perkumpulan | 

  

Krisis itu oleh Presiden. di- 
bagi dalam 4 golongan, jang 
berputar pada djiwa atau psy- 

rang: 5 
a Krisis, politik “jaitu me- 

ngenai paham demokrasi “Da: 
lam kalangan partai2 dan pe- 
mimpin2nja ada. kedudukan: 
djiwa iang meleset, jang me-| 
njalahi dalam perbuatan2nja 
Sehingga timbul krisis-keper- 
tjajaan kepada demokrasi. ini 

dja giktatuur”. 2 
2. Krisis terhadap alat2 ke- 

kuasaan, antara lain berupa 
keraguZan apakah alat2 ke- 
kuasaan sekarang dapat d'- 
sempurnakan dan diperbaiki 
dari segala kekurangan2nja. 
Keragu2an itu. menimbulkan 
perasaan tidak pertjaja. kepa- 
da alat2 kekuasaan. . 2 

3. Krisis tjara berpikir dan 
menindjau. In ternjata dari 
cynisme jang dikeluarkan: 
orang suka mentjemoohkan 
dan lakukan kritik2 tidak se- 

hat, bahkan sebagai tjontoh,: 
umpamanja Pantjasils dibawa2” 
dalam hal meningkatnja harga 

“tah susunan pegawai pada per 
usahaan? partikelir dan perke- | 
bunan asing harus 80”. diisi 
“oleh tenaga2 Indonesia, maka 

beras. 2 Ten 
Presiden menjerukan Supaja ' 

kita berusaha  mentjari djalan 
keluar dari suasana jg. diliputi: 
krisis tsb. Diharapkannja supa 
ja para mahasiswa hidup: terus 
dlm. spanning sebagaimana per. 
nah dikatakan “oleh Mussolini,. 
sebab: kewadjiban2 jg. harus di. 
tunaikan itu masih banjak.” 
Bertentangan dgn. keinginan 

akan perfeksi jg. dikemukakan 
oleh. Prof. Dr: S. Iman Sanio' 
30, Presiden berpencapat, bah- 
wa untuk keadaan jg. mende- 
sak seperti sekarang, desnoods 
para mahasiswa itu hanja Y 
perfekt asal sadja didalam da- 
Ja mereka menjala feu sacre, 
kemauan keras jg ber-elan un 
tuk beramal. berbuat. 
Demikian Presiden “merutup 
nidatonja setelah berbitjara ki 
ra2 1, djam. lamanja. 

tan lurah itu tidak demokratis dan 
melanggar kedaulatan” rakjat. Dgn 
adanja kedjadian ini, maka malam 
Senen j.b.l. bertempat digedung Se- 
kolah Rakjat N.O. telah dilangsung- 
kan rapat G.R.T, daerah Kartohar- 
djo jg dikundjungi ' oleh 7 wakil2 
R.T. daerah Kartohardjo. Dalam ra- 
pat tsb hadir djuga lurah jg ber- 
sangkutan dan achirnja setelah mem- 
bitjarakan pandjang lebar" resolusi 
lurah Kartohardjo, telah diambil pu- 
la sebuah tegen-resolusi dlm mana 
disebutkan, ' bahwa G.R.T, daerah 
Kartohardjo menjetudjui kepindahan 
sdr. Sukarno ke Balai. Kota Smg. dan 
sebagai penggantinja menjetudjui dil 
angkatnja sdr. Mangun. Selanc 
nja dalam resolusi G.R.T. tsb: dinja 
takan, bahwa G.R.T, daerah Karto- 
hardjo mentjela tindakan pak lurah 
Kartohardjo. 

TJAP-GO-MEH NIGHT. 
Sekedar untuk “merajakan 

Tjapgomeh. perk. Chung Li 
Yun Tung Hui dikota ini pada 
nanti tanggal.9 iang akan da- 

' tang dimulai djam 19.00, akan 
mengadakan  Tjapgomeh-night 

Baterman-Besar: Malam gembi 
ra itu akan dirama'kan dengan 
Hawaiian-band dari. The. Wi- 
wong Bah'es. An 

    

    

  

   

    

   

   
     

   

    

kembali. Mt emiberban leaa vers | 8 
sehijnsel2 tsb: oleh Presiden di!" 
serahkan kepada para achli, 
tavi dalam pada itu pembitjara 5 
mengemukakan, bahwa pokok | 5. 
suasana ketidak-puasan itu ia- |“ 

|lah adanja perasaan ,,klenga- 

cen servet, te klein voor een ta- 
fellaken” Perasaan ini sebab- 
nja ialah karena negara sen- 

(meskipun hal sedemikian itu su 

| ta membutuhkan sekolah? na-' 

  

   

  

     
           

      

  

   
   
    

hanan Sewaka baru? ini 
RI jang baru datang dari 

| pertemuan ini hadlir 
a. Pada gambar: Mente- 

aU   
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ada memu 

..Feraturan2 peral han bagi 
golongan minoritet itu 'menu- 
rut katanja memang pe iu. 
Jang agak sulit ialah d lapang 
pendidikan, terutama dalam 
hal bahasa pengantar jang di- 
pakai diSekolah2 rendah. Ber- 
hubung dengan ini maka kita 
'harus mentjari dialan dengan 
Jajasan Nederlands Onderwijs, 

dah tentu tidak diinginkan. Ki   
| dk berfikir setjara nasional”, 
“kata tuan Polak, Ia menjata- 

an, pakai bahasa Belanda se- 
“bagai bahasa pengantar. Hing 

'kit .mentjurahkan. Dea 

ialah terutama oleh mereka jg 
tidak termasuk golongan tena 
ga ahli. Golongan ini menurut 

negeri .itu akan diganti oleh 
'tenaga2 Indonesia dan bahwa 

mempunjai mata pent'aharian,   
"tangkap 2 orang Belanda pula, 

| mod'rono. Dalam pemeriksaan 
2 orang ini mengaku telah me- | 

   (kpentiurian ini mereka telah 
38 |lmempergunakan kuntji palsu. 

tus kepada siapa jang merasa 
kehilangan sepeda atau rich-   

sional, dimana anak2 kita d'ai 

kan harapan, supaja pemerin- 
tah segera akan mendirikan se 
kolah2 peralihan seperti jang 
telah didjandjikan. Menurut tu 
an Polak, pemerintah berdjan 
dji akan mendirikan sembi aa 
buah sekolah2 rakjat peral:h- 

ga kin: haru ada dua di Ban- 
dung. Tuan.Polak menaksir di 
Se'uruh. Indonesia ada 50.000/ 
orang warga negara dari ketu 

runan Eropah. | 
Mengenai kegiatan mereka 

dilapang. politik, diterangkan! 
olehnja bahwa pada umumnja' 
warga-negara golongan ni sedi: 

terhadap soal2 politik. ”Keb 
njakan mereka pegawai” kata 
tuan Polak, 

. Bukan warga-negara. 
Menurut tuan Po'ak. kesul!- 

tan terbesar jang dihadapi 
oleh golongan jang tidak me- 
nerima. kewarganegaraan itu 

taksiran ada kira2 50 & 60.000 
Mengingat. akan kenjataan, ba 
hwa.tenaga2 asing jang tidak 
“onmisbaar” dalam djawatan2 

Sesuai dengan politik pemerin- 

tuan Po'ak berpendapat, bah- 
wa "proses Indonesian'sasi” itu 
kini sudah dimulai. Golongan 
Indo ini ig nanti tidak akan 

harus hidup dari sokongan Ko 
misar'at Tinggi Belanda. Seba 
liknia daripada beberapa saat 
sete'ah penjerahan kedau'atan. 

maka kini d'kalangan orang2 
Indo ini tidak terdapat enthousi 
asme untuk bertinggal di Ne- 
derland. Keadaan sematjam ini 
disebabkan sebagian karena be 
rita2 jang tidak memberi ba- 
njak harapan dari negeri Be 
landa tentang penghidupan go 
longan Indo disana dan sebagi 

LAGI PENTJURI2 SEPEDA 
TERTANGKAP, 

Beberapa hari berselang te- 
lah kita kabarkan bahwa poli 
Si seksi Djomblang telah dapat 

menangkap 2 orang Belanda 

dalam kedjahatan. Kemudian 
kemaren dulu, lagi dapat d.- 

bernama R dan M karena men 
tjuri sepeda dimuka geredja At 

| Warganega- 
Di-€djek Orang Diberi 

. Kopjah Bludru.... 
an | 

I GOLONGAN INDO jang telah memilih “kewarga- 
donesia sekarang tidak ada lagi soal. Jang Seswitan lah golongan jang menolak 

2 negara, demikian anggota parlemen gole- 
Polak kepada Pi-Aneta Lebih " 

1g bahwa bagi warga? negar 
pugisi kewargaan itu. Largkah2 

| diambi' oleh pemerintah, me. 
seperti misainja     

bike millic atas ts 

Kesedjahtera- 
an Tawanan 

Diperhatikan Oleh Jg 
Berwadjib DgnSeksama 

P ADA xGL 4 PEBRUARI 
J3. Gi Stafkwariier Divssi 

HI telah dilangsungkan perte 
muat antara beberapa dinas 
Gari Divisi III den 
tan? Scsial 
dikan Masjarakat 
propinsi dibawah pimpinannja 
sdr. Scewarno darj Kantor Gu- 
berpur Djawa-Tengah. 

Atas andjuran dari 
ma Divisi Diponegoro, pertemu 
an tsb. memutuskan dibentuk- 

|nja satu panitya, jang mem- 

gan djawa- 
Penerargan, Pengi 

PEMILIHAN JG. AKAN DA- 

aa 
BR 

Seruan. Sukarni 

  

kemaren — Re 

Kongres telah memilih kem- 
bali sebagai ketua umum Su- 
karni: wakil ketua umum 1 
Maruto - Nitimihardjo, wakil 
ketua umum II Sudiono Djojo- 
prajitno sekretaris djenderal 

| ibu diuraikan pai keputusan? 
ed. 2 

| Hasan Mangkuto, dan ketua 
Gewan ' departemen Sjamsu 
Harja Udaja, D.P. Partai Mur- 

ba terdiri dari 32 orang, dian- 
taranja 5 orang jang mendja- 
lankan tugas dewan pimpinan 
harian. 

Pidato Sukarni pada pokok- 
nj2 fidak berbeda dengan apa 
jang telah dibentangkan pada 
resepsi pembukaan. kongres, 

jaitu bahwa masjarakat Indo- 

nesia dewasa ini berada dalam 
perpetjahan, permusuhan dan 

kekatjauan jang mengchawa- 

tirkan. Semuanja ini, menu- 
rut Sukarni, hanja dapat dise- 
lesaikan bersama dengan tidak 
per'u saling tuduh-menufuh 
akan tetapi bersama2 harus 

ditjari pokok sebab jang me- 
nimbulkan kekatjauan itu. 

Pckek sebahnja terletak pa- 
da dasar politik jang didjalem- 
kan e'eh Pemerintah sekarang, 
demikian menurut Sukarni jg. 

politik proklamasi, Achirnja. ia 
mengandjurkan supaja kita 
berrsaha kearah perdamaian 
nasional, Ia tegaskan, bahwa 
soal keamanan bukan sadja 

men, tetapi djuga soalnja par- ' 
tai2 orgarisasi2 dan rakjat | 
umumnia dan perdamaian na- 
Sional iri bisa tertjapai kalau 
Pemerintah tegas bertindak 
membatalkan KMB itu Demiki- 
2m Sukarni. 

  

TANG DI MAKASSAR.   |punjai tugas memperhatik-n 
sega'a seSuatunja 
sangkutan dengan para tawa- ! : nan diseluruh Djawa Tengah: ini dapat dikatakan kurang ha 

maupun jang mengenai 
ber'il atau moril. 

,Panitya ini d'beri nama ,,PA , NITYA KESEDJAHTERAAN bahwa djumlah orang jg akan 

TAWANAN”, 
oleh sdr. Soewarno tsb. Lang- 
kah pertama dari panitya 
lah menindjau -tempat2 
tawanan dan sesudah itu aksn 
disusun rentjiana pekerdjaon 
se'andjutnja. 

WEDANA BELI HULU 
TERTANGKAP. 

Berita jg. diterima dari Pan 
tjur Batu, 25 km. dari Medan, 
mengataka 

| besay sekalipun dengan adanja 
| Kampanje2 penerangan. Dium- 
|lah kursi adalah 25, sementa- 

Kras Surbakti, -te- 
iah ditangkap oleh alat kekua 
saan negara. Pihak kepoli 
tidak hendak memberikan 
terangan mergenai seban2nja 
penangkapan. 

an lagi karena mereka disini 
merasa lebih leluasa. 

Perlu adanja undang2 

naturalisasi. 
Utk memetjahkan kesulitan ini, 

maka perlu adanja dengar 
sebuah undang2 
supaja sekali 
buka kesempatan 
Gijagi warga regara, Tuan Pciak me 

bahwa. pelhatian . utk 
soal itu dikaangand Indo memang 
b:sar. Barjak jg dahulu tidak memi 
Lh. kewarga-regataan, 

takut djanggap 
,Orang2. ig menjeberang”: 
tidak mempeltimbangkan masak2 ten 
tang akibat2 2 
Gari sikap “mereka itu. Tuan Pyak 
bsipendapak, bahwa dalam beberapa 
.hal sikap mereka jitu dapat 
Dger't: oleh karena entah “dengan 
Gjalan bagaimara ada sematjam te 
karan terhatiap mereka 
tertentu. Sebagai 
kakannja beberapa 

lagi bagi mereka ker 
utk masuk men 

tiontoh 4 kemu 
peristiwa 'g di 

mereka ig baru sadia 
memil h kewarga.negaraan p 4 : : 1 sia meteka menerima. .cadeau” di kinj dirawat d'rumah sakit. Fi 

piah hak jang berwadjib kini sedang 

  
kirim kerumah jg tera ri atas ko 
beedru hitam ig d'sertai surat2 
ngediek disb.nja 

lah berka:i2 melakukan penipu 
dengan mempergunakan 

akainja jang litjin. Achirnja ki 
ta mendapat keterangan bah- 
wa, beberapa hari berselang po- 
lis: Djomblang telah berhasil 

Tjepiring, karena tersangkut | menjingkapkan tabir Satu kom- 

p.otan penjerobotan sepeda, 7 
orang Gapat ditangkap dan 25 
sepeia capat dibeslag. 

BESLITA INSPEKSI PENDI-   
njercbot 2 sepeda lainnja ser- 

ta 3'alat richtingwijzer. Dalam 

Mengenai kedug pentjuri dapat 
dikatakan, bahwa mereka tdak 
mempunjai pekerdjaan terten- 

tingwijzer,  kinj , diserukan 
sunaja berhubungan ' dengan 
polisi seksi Djomblang. Se'an 
itu, kemaren malam seksi Djom 
blang dapat lagi membongkar 
satu rahasia penipuan u'ung 
dan ternjata penipunja itu ja- 
lah seorang Belanda pu'a ber 
nama, C, jang kini telah mering 
kuk djuga dalam tahanan, Me 
nurut keterangan orang ini te 

  
“    

(| DIKAN MASJARKAKAT KOTA 
PKADIA SEMARANG. “penduduk telah banjak berkurang, 

Inspeksi Pendidikan Masjara 
tot Ko apradja Semarang Ba-! 

|gian Kawanilaan jang dipimpin ' tangkap. 
Nj.A,Banon, 

7-2-52 akan mengadakan per- 
mengundang ' 

semya waki:2 dari Organisasi 

Sabila Siseluruh koe Besar ' Hombok 60 diadakan pertemu- 
Semaiang, bertempat di Balai an dan tjeramah untuk umum, 

r in 116 d'imu- Atjara bulan Pebruarj sbb: 
ai pukul 930 tepal Adapun| tanggal 10 Soal tania djawab 

tersebut | Oleh sdr. Lie P'ng Lien, tang- 
untuk merundingkan 'tentangj 8al 17 Pelandjutan tentang pe 
"angkah2 jang parlu diambil un | Jadjaran Ong Yang Bing oleh 
tuk memadjukan kaum wanita' sdr. Lie Ping Lien, tanggal 24 

| Tentang lahir bat'n oleh sdr. 
Harap berila ini dianggap se, Kwee Ik Hoo. Tiap Minggu sore | 

bagai rndangan hagi Organisa- dari djam 15.00 sampai 16.30: 
9i2 wanita jang belim meneris diadakan taman kanak9 dan 
ma surat undangan. 

  
Wartawan Bodeng 

maksud pertemuan 

pada umumnja, 

' pembatjaan, 

  

Mendja'ang pemilihan2 umum 
untuk dewan kota besar di Ma 
kasar suasana politik dikota 

ngat, ket'uali dikalangan? se- 
perti Masjumi dan Partaj Ke- 
daulatan Rakjat. Maka d'duga, 

turut da'am pemilihan2 tidak 

ra djum'ay pemil'han 10.000 
orang. Dewan pemerintah se- 
mentara Sekarang akan tetap 

mendja'ankan kewadjiban2nja 
sampa! dewan perwakilan kota 
besar iang baru mengadakan 

rapatn'a pada pertengahan bu 
lan Pebruari dan segala peker 
djaan2 persiapan selesai, 

LISTERIK DI DESA. 
Pada hari Kemis di desa Am 

bulu, Djember, oleh penduduk 
“bangsa 'Ipdonesia dan Wionki 
hoa tean didirikan Pan'tya 
Pembangunan Listrik. Tenaga 
listr'k hendak diperolehnja de 
ngan menggunakan dinamo. Me j 
nurut rentiana pembangunan 

ini memerlukan biaja - sedjum- 
lah Rp. 100.000, - uang mana 
akan d'dapat dari uang saham. 
Pads» waktu ini di Genteng, Ba 
njuwangi o'eh penduduk Indo 
nes'a dan T'onghea telah diper 
cleh tenaga listrik dgn mem- 
nerourakan dinamo dan dgn 
beaja Rp. 100.000.—. 

GRANAT DILEMPAR KE 
KMK MAKASSAR. 

Pada hari Saptu malam seo- 
rang jang tidak dikenal telah 
melemparkan granat tangan ke 
kantor KMK Makasar. Akibat 
ledakan granat ini seorang pe- 
radjurit mendapat luka2 berat 
sedangkan dua orang lainnja 
luka2 ringan. Ketiga orang ini 

  

mengadakan penjel'idikan2. « 

GANGGUAN KEAMANAN 
DISEKITAR DAERAH 
DJOMBLANG, 

Statistiek mengenai gangguan ke- 
amanan disekitar daerah Djomblang, 
menundjukkan bahwa dim bin Djan. 
j-b.l telah mulai berkurang, umpa- 
manja pentjurian berat tertjatat 51 
sedangkan penggelapan ada 10. Dim 
bulan Des. 1951 tertjatat pentjurian 
berat 62 dan penggelapan 16. Menu- 
rut keterangan kepala polisi Seksi 
Djomblang, gangguan keamanan 

karena sebagian besar pentolan atati 
pendjahat2 jg lama telah ditjari olsh 
pihak berwadjib telah banjak ke: 

KHONG KAUW HWEE. 
Tiap Mnggu sore Gari djam 

sampai 18.30 di Gang 

RL Utk Mengembalikan 
Perdamaian Nasional 

K exe KE-I Partai Murba di Djakarta j 
mulai tg, 27/1 ji, kemarep dulu tia. diachiri dagu. 

| upat umum berterapat digedu ng Pertemuan Umiia K 

telah berdjasa membentuk id 

    
   | dja dengan mendapat perhatian jang tjukup besar. Dalan” 

pat umum tsb. telah dihentang kan Mwajat hap dan perc at 
ngan Tan Malakka jang dianggap sebagai Bapak Murba dan 

ce perdjuangan massa Se 
kongres, (beritanja kita. .. 

Bukannja 
Devaluasi 

Keteran Knoad 
   

  

ATAS PERTANJAAN dgn. 
: n 

mr. Jusuf, Wibisono 'menaja. 
wab bahwa dgn. dihapuskan- 
nja serfifikat devisen ini, peme tintah tidak berari! mendbyatu. 
asi lagi nilai rupiah seperti 
orang banjak menganggap, ka) 

sudah 

tegas menteri 

rena le facto devaluasi 

terdjaai, sedjak pet . 

certificaaiselsel. Oleh karena 
itu tidak ada alasan Sama se- 
kali uwuk para pedagang un- tuk menaikkan harga2 IN 

Men 

Mengenai Soal apakah nilar rupiah akan naik dikemudian 
hari, menurut menteri, hal iti   

mengapdjurkan supaja Peme- | 
rintah kembali kepada, dasar ' 

  SE 

tergantung kepada naiknja 
produktievolume negara kuta, 
Sistim koers jang dipakai se- 

'karang ini oleh menteri dina- 
makan beheerste 'zwevende 

| koers jang disesuaikan kepa- 
da keadaan ekonomi umum #a- 

soalnia Pemerintah dan parfe, jam negara oleh pemerintah. 
Kalau sudah ada devalnasi 

| resmi dan lengkap, maka t'dak 
bisa diadakan zwevende koers 
seperti sekarang ini, demikian 
menterj keuangan mr. Jusuf 
Wibisono 

  

Makan Walur 
Didaerah Tuban' Ke. 

Kelaparan 
DIDAEKAH KABUPATEN 

dapatan 

Tuban kini terdapat 42 
crang terserang Pena selapa 

ah , kali 
ika. wa 

ran, 11 orang seten, 
rom? dan 150 orang makan 
lur. Demikian keterangan tuan 

Subandi, kepala djawatan pene 
rangan kepada Pl-Aneta. ig. 
terserang bahaja tsb, adalah di 
desa? Bangilan 15 oran g, Ka- 
blukan 11 orang Sidotentrem 6 
Orang dan edun 

10 orang serta jang setengah 
kelaparan ada 11 orang. 

Sedangkan didesa N, n 
150 orang perlu mendihan de 
volongan karena mereka terpak ga makan walur, karena tidak 
mampu membeli bahan makx- 
nan. Kepada mereka jang te- 

Saya 

maian Dunia untuk Indonesia pada 

   

  

    

       
    jang baru lalu Ch 

. Hui. Pekalongan 
ke Semarang dan 
pertandingan? tenns melawan 
CHTCS. Kesudahannja: bagian 
singles fhak tetamu menang 

T-, tapi bagian doubl. tuan 
rumah menang &.. - 

Sepak bolu ahitara prof. 
0. dan mahasiswa. 

Pada hari Minggu siang, 'pre- 
siden Soekarno di Bandung mengha- 
dliri pertandirigan sepak pola antara 
mahasiswa2 Djakarta 
Kesebelasan mah 

   

    

   

  

       

   

      

tjapai kemenan: 

2—0. Pada wakti 
sungkan pertandingan sepak 
tara kesebelasan profesor? d 
belasan para mahasiswa dengan me- 
makdi pakaian aneka warna. Akibat 

profesor, kesebelasan istimewa im 
menang dengan 1—0 dalam suatu per 
tandingan jang diadakan dalam wak 
tu 2 X 43 menit. | 

Djago2 tjatur Sol 
. menang lagi. 

Setelah mengalahkan djago2 tjatur 
perk. Schaakmat di Djakarta, dja- 
902 tjatur Solo jang melawat ke-Dja 
karta telah memperoleh kemenangan 
Chung Hua dengan 4—3. LK 

RRT protes. 
Menurut UP dari Stockholm, RRT 

telah menjampaikan protes pada Ko- 

  

   

        

.mite Olympiade di Helshinki, karena 
belum menerima undangan untuk ikut 
serta dalam pertandingan2 Olympia- 
de. Komite mendjawab bahwa unda- 
ngan sudah dikirim. Djawaban itu 
disudahi dengan andjuran supaja 
RRT lebih dulu membentuk Olym- 
piade nasional dan kemudian minta 
pengesjahan Komite Olympiade Inter 
nasional. 

    

Kn jua 

  

' Membasmi idjon. 
Untuk mendjaga agar kaum 

tani diangan sampai mendjadi 
mangsa sistim-'djon"lagi maka 
pemerintah mengeluarkan kre- 
dit bagi kaum tani. Panitya 
Kredit. Tani dj Djember men- 
dapat kredit dari pemerintah 
tak terbatas, artinja: panitya 
itu boleh memindjam seberapa 
besar sgdja menurut “kebutu- 
hannja. Sedang sampoi 'achir 
bulan Mjanvari. jbl. Panitya? 
KrediteTani di Djember telah 

meferima kredit. dari pemerin- 
tah sebesar Rp. 700.000. 

Panitya Kredit Tani di Djem 
ber diketuai oleh bupati Djem- 
ber, tuan Sukarto. 

Panitya nasional kon- 
perensi ekonomi. 

Berhubung dengan akan diadakan- 
nja Konperensi Ekonomi Internasio- 
nal di Moskow tg. 3'sampat” 10 
April jg akan datang, maka atas 
usaha Komite Pusat Pembela Perda- - 

tg. 7-2 jang akan datang: di Djakar- 
ta (di Balai Pertemuan PEKAPE) 
akan diadakan rapat untuk membi- 
tjarakan konperensi tsb “dengan me- 
ngundang para ahli dalam soal eko- 
nomi, dan orang2 jg bersangkutan “ 
dg itu, al. djuga. peladjar, intelek, 
buruh dan tani. Demikian 'dikabar- 
kan kepada kita.   Didjelaskan, ' bahwa Koniperensi 

rang terserang busung kela- j ekonomi di Moskow itu tidak akan paran oleh pemerintah daerah - membitjarakan buruk-baiknja sesua- 
telah diberi pertolongan seba. tu Sistem ekonomi dan sosial: jang 

| gai mana mestinja. Di Bangi- an 5 Hi |lan misalnja telah diada ata hutigan, eFohomi inferndslomal sefjara dapur umum. 

SALATIGA. 

Krediet Tani, 
Untuk mentjegah setida-tida 

nja mengurangi penjakit ,ngi- djon”, sesuai dengan  petun- 'djuk2 pemerintah kini didae- 
rah kawedanan Salatiga telah 
dimulai dengan perlakSanaan 
rentjana ,,krediet tani”, Un- 
tuk kepentingan pak tani di- 
adakan dua matjam pindja- 
man jani setjara bersamaan 
(collectief) dan menjendirj (in 
dividueel). Untuk pindjaman 
collectief diambil dasar tiap 
H.A. uang Rp. 400-—, sedang 
pndjaman individueel sedapat 
mungkin melebihi dari dasar 
tersebut. Berhubung dengan 
tanaman rendengan jang kini 
sedang dikerdjakan oleh pak 
tani itu, daerah kawedanan 
Salatiga akan membutuhkan 
uang pindjaman Rp. 400.000 — 
Oleh karena tanaman temba- 
Kau mitsalnja didesa Batur, 
Wates, ketjamatan Getasan 
djuga besar artinja maka di- 
usulkan agar ,,krediet-tani” 
itu dapat,diberikan pula pa- 
da para penanam tembakcu 
didesa-desa. tersebut, jang pa- 
da umumnja mereka djuga 
ter'kat dalam systeem ,,ngi- 
djon”. 

” 

Kembali kedesanja lagi. 
Berhubung dengan kembali- 

nia keamanan dibeberapa desa 
jang belakangan :ni. sangat 
menderita gangguan dari ge- | 
rombolan2 pengatjau, oleh ka- 
rena didaerah tersebut telah 
berada alat2 keamanan nega- 
ra Maka banjsk orang jang 
mengungsi ke Salatiga antara 
lain dar' desa Tawang dan 
Bakalredjo telah pulang keru- | 
mahnja masing2, Pula sekolah 

“ 

   

    

sar ialah untuk memadjukan hu- 

damai antara beberapa sistem ekono- 
mi dan sosial. 

Aneka DjawaTengah | 3 
Bana - 

rakjat di, Susukan dan. Kali- 
Wunggu (Tengaran) jang te- 
lah Sementara waktu ditutup 
akibat kekatjauan itu, kini di- 

Pasar Susukan jus ramai 
kembali, 1 

Anggota DPD. 
kab. Smg. 

Untuk mengisi lowongan anggauta 
D.P.D. kabupaten Semarang berhu- 
bung dengan berangkatija 'sdr.2 
Ibrahim (S./T.LL) dan: Soebandhi 
Serikat Postel), telah dipilih 'sdk2 
Achmadidjaja. (G.PILL) dan “Soe: 
joed (S.O.B:S.L). Dengan sdr.2 
Moh. Cholil (Masjumi),  K. Hasjim 
(Masjumi) dan J.Martoredjo (Par- 
kindo), kini banjaknja anggauta D.P.D. kab. Se aa ng telah Teng. 
kap lima orang pula. Oleh karena 
semua anggauta D.P.D. itu bertem- ' 
pat tinggal di Salatiga, maka untuk ' 
lantjarnja pekerdjaan kantor . D.P.D. 
kabupaten Semarang berada di Sa. 
latiga (Dj. Tuntang 1) djuga. 

BODJONECORO. 
Menjempurnakan 

penampungan. 
Dengan maksud untuk me- 

njempurnakan . penampungan, 
maka dalam rap 
DU jl residen Bodionegow se- 
laku ketuw BPUR (Badan “ 
Pengusaha Urusan Reconstruk 

.Si) merentjanakan berdirinja 
penggergadjian n 
mesin, Perusahaan tsb. didiri- 
kan untuk dipegong oleh CT. 
N. dikota Bodjonegoro jang' 
telah mendapat didikan dalam 
pertukangan kaiu dan besi se- 

| Tama. d Ajh, Reritiana selandiut- 
inja bila perusahaan tsb. telah 
djalan dan mendapat rechts- 

persoon akan. diusahakan dju- 
ga kredit jang dimaksud  gu- 
na pengembalian modal jang 
telah dipakainja. ke 

rapatnja hari Ra- 

kaju dengan 

  

»ketanykasan” dan keulungan 'para 
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    | tikan 

|. Partai Sosialis 
AA Dana NA an 

| dari 15 orang, tjuma : 
. mikian diterangkan 

    

   
    

au sete 

  

ah PSI $ 

   

ari 1951 Hampa diadah kian sdr. Subadio memulai 1 ya 
Tap n anta rg una! bitiaraannja. 
jaan le ipergic se , 

j begitu. djauh masih La Tak dapat disangkal, bahwaf 

. cse kedalam, belum ada ata 
. bertindak keluar. 

Demikianlah. sa Er .orang 
9gautanja telah naik sampai 
orang. Diterangkan, bahwa 

PSI menudju ke sosialisme, 
berusaha memberikan pendidi- 

. kan kepada anggauta2nja, me 

“ ngadakan penerangan? sampai 
ke peloksok2 dan dalam mela- 
kukan tindakan itu tidak de- 

. ngan tjara serampangan. PSI 
tidak membutuhkan banjak 
anggauta jang hanja “amut- 

. bijung” sadja, tetapi dibutuh- 
kan anggauta2 jang insjaf be- 
nar akan tjita2 partai. Dan ki 
ni tibalah saatnja untuk PSI 

8
 

itu di sjahkan pendiriannja. 

3 Surat dari Dewan 
7 'elapu Partai 

Oleh sdr. Zainal Abidin diba- 
tjakan surat dari Dewan Partai 
sebagai pengesjahan dari tjab. 
Semarang,  jaitu dari Djakarta 

| tg. 1 Pebr. 1952 ditanda tanga- 
“ni oleh pemimpin umum St. 
Sjahrir dan sekretaris dewan 
partai Sitorus. . 

Dengan pengesjahan ini, ma- 
ka PSI tjab. Semarang jg ber- 
dasarkan dan bersifat kerakja- 
tan ,mulai tg. 3 Pebr. 1952 mem 
perkenalkan tjoraknja kepada 

3 masjarakat di Semarang. Di- 
| teranckan lebih djauh, bahwa 

PSI adalah partai massa, jang 
pokoknja ingin memperbaiki na 
sib rakjat. Tugas dan kewadji- 
ban para anggautanja ialah : 

- memperkuat partai n mem- 
' pererat perhubungan dgn mas- 
.3a. 

Dalam kongres ke-I. di Ban- 
dung pada tg. 12 jad. tjab. Se- 

: ng .akan membawa lapo- 
— ran? mengenai masjarakat dan 
perbaikan rakjat Semarang. Ke 

a para pengurusnja diandjur 
ap bekerdja giat, kepada ma- 

Siarakat diserukan mengadakan 
pervawasan atas sikap dan ker 
djanja PSI. 

Sambutan2 dan. peman- | 
dangan umum. 

Tak kurang dari 16 wakil2 
perkumpulan / organisasi . dan 

| perseorangan, memberikan sam | 
£ butan2 selamat atas lantikan | 
"3PST ity dan mengharapkan be- 

' 'Semara ng : 
| Demokrasi Bukan Monopoli Pebala 

Indonesia tjab. Semarang sebetulnja. sn 
jang lampau, 

dalam “pasak ara ag sdr.. Sudjijo 'a aan o) 
en antinan 

.hadlir djuga utusan dari Dewan Par: 

z Sei 

gi para pelo 

      

Ipat di Kebon Tionghoa 61. 

   

P.S.I. Tjab 

  

ang 

aitu atas kegiatar 

resmi PSI tjab. Semarang pada 

. Subadio, sedang perhatian. da- 
mpat besar djuga. 

Ir 259. kerdja bersama. PNI diwaki'ti |. 
de h, ka Oleh Ir. Tjoa Teng Kie, sedang 

1 “pertentanyan njonja Amataris 

| tu segiat2nja. Mengenai soal ini    

Ko-ordinator ' Dewan Partai 

nindjau enam tahun perdjo- 
angan Indonesia, banjaklah ter 
djadi soal2 internasional, demi- 

perdjoangan terletak pada rak- 

rakiat mendjadi atjuh tak atjuh 
(apatis), | seolah-olah rakjat 
bersikap masa bodoh. 

Sebab terutama adalal-dalam 
memberikan penerangan dan 
tuntunan tidak tepat. Demokra- 
si bukan monopoli dari partai, 
bukan pula monopoli dari pe- 
mimin, dari kabinet atau dari 
parlemen, tetapi demokrasi ha- 
ruslah dimiliki oleh rakjat 
jumum, demokrasi letaknja dari 
bawah bukan dari atas. Kita ti- 
|dak membentji intelekuil, tapi 
kepentingan rakjat harus diper- 
hatikan. Adjaklah rakjat turut 
memikirkan dan berusaha. Ke- 
pentingan sehari-hari memang 
perlu tapi soal pokok ini dja- 
nganlah diabaikan, kepenting- 
an hari2 adalah relatief. 

Berikanlah rakjat kebesaran 
hati utk dapatkan kemadjuan 
djangan anggap lumrah, bahwa 
pemimpin harus naik mobil, se- 
dang rakjat hidupnja miskin, 
tambahkanlah kepandaian kepa- 
da rakjat, bukalah mata rakjat 
dan kemba'ilah pada rakjat ka 
rena kepintaran zonder rakjat 
tak ada artinja. 

Tugas dan djandji pemimpin 
PSI kenada rrakjat ada berat 
maka bekerdjalah dengan giat, 
demikian sdr. Subadio menutup 
uraiannja,   ' Pengurus tib. Semarang 

Kira2 djam 11 siang upatjara 
ipelantikan resmi selesai. 
| Sementara itu telah disusun 
pengurus PSI. jabang Se- 
marang sbg. berikut: Sekreta- 
ris umum sdr. Den Njoto, ketua 
umum sdr. Supangkat ketua 
organisasi sdr. Sumarman, ke- 
tua ven/penerangan sdr. Darso- 
no Alafani, sekretariat bertem- 

Bank Export Import me 
ngumumkan bahwa kepada Fi 
lipina akan dipindjamkan uang 
sedjumlah $ 25.000.000 untuk 
mengerdjakan projek hydro- 
elektrk di Ambuclao. Pindja- 
man ini adalah jang pertama 
kalinja dari bank tadi bagi Fii 
pina semendjak ketika musim 
panas jang lalu mengirimkan 
perutusan penjelidikan ke Fili- 

' pina. 

  

  

SOLO 

Kereta buku di 

Solo. 

Pada tanggal 31-1 sampai dgn 
tanggal 4-2 ini VKeretaBuku dari 
Jajasan « .Pembangunan” mengun- 
djungi Kota Solo. Kereta-Buku tsb. 

—- selama dua hari berada di Stasion 
. Purwosari jalah pada tgl. 3i-1 dan 
. tgl. 1-2 dan dua hari lagi di Sta- 
— sion Balapanjalah tgl. 3 dan 4-2 
'dan terbuka untuk umum mulai pa- 
gi. djam 09.00. 

—- Rada tgl. 42 Kereta-Buku sb" 
akan mengundjungi pula Sragen 
dan seteMisnja akan  melandjutkan 
Pe anon ke ana Timur. 

- 

Hasil Konperensi Dja- 

watan Sosial. 
Berhubung dengan konpe- | 

Anik Djawatan Sosial seluruh 
Djawa Tengah pada tg. 28 dan 

januari j.l. di Hotel Kali- 
1 Salatiga telah diada- | 
lam Kl jang dikun 

    

ng 'dengan. ke- 
Menteri Sosial me- : 

pertolongan kepada kor | 

Kanit 

olongan itu diberi | 

pem ntah daerah (plaat- | 
tuur). padahal dilu- 

Ke Mabok Ion jalah jg. men- 

Coordinator. Dan lagi | 
jang diberikan itu | 
: as akan | 

| Aneka Djawa Tengah | 

' orang wakil dari Kementerian 

“anak piatu didaerah-daerah jg. 

| akibat matjam2 kekatjauan ke 
in hilangan mata - pentjaharian- 

i- nja, dan djuga untuk. mengre- 
' habiliteer: orang2 bekas huku- 

ka- man: c. ditempat-tempat jang 

ja- "banjak sekolah landjutan di- 

'long murid2 jang tidak begitu 

D. | rikan perumahan bagi orang2 

| jang biasa tidur dimuka toko2 

Oleh karena tugas djawatan 
Sosia| itu ketjuali pengertian 
dan perhatian juga minta 
bantuan dari segenap lapisan 
masjarakat, maka diseluruh 
daerah Djawa Tengah akan di 
selenggarakan kursus sosial 
terutama untuk pamong-desa 
dan jain2 orang jang terkemu- 
ka didesa, agar mereka dapat 

didjadikan penjuluh dan pem- 
bimbing sosial dikelak kemu- 
dian hari. 

Selandjutnja masalah pela- 

tjuran akan lebih diperhati- 
kan oleh djawatan sosial un- 

tuk mana dimintakan bantuan 
sepenuhnja dari masjarakat. 

Dalam konperensi dinas jg. 
dikundjungi oleh semua kepala 
karesidenan dalam  wilajah 
Djawa Tengah djuga oleh dua 

Sosial Djakarta, antara lain 
telah dirundingkan programa 
pekerdjaan tahun 1952. Dengan 
mengingat adanja keuangan 
maka selekas mungkin akan: 
a. ditambah banjaknja rumah 
perawatan fakir-miskin " dan 

banjaknja. belum mentjukupi, 
b. didirikan tempat latihan 
kerdja (werkcentrales) untuk 
menolong mereka jang karena 

adakan asrama, untuk meno- 

mampu . dalam mendapatnja 

pondokan jang lajak, d, mendi- 

dan lain2 tempat jang tertentu, 

Menurut penfelidikan £ 15/4 

| dari orang2 itu bukannja ter- 

| go! long kaum plantjongan (land 

lopers) akan tetapi mereka ke 

banjakan terdiri atas pekerdja2 

| (arbeiders) jang memang ti- 

dak punja rumah  (dakloos). 

Kini nasibnja akan NN 

ramai, de- 6 

“Cperseora- PT nah 
jngan) "berdjandji akan membar || 3.» 

pimvinan sidang minta konse-| 
ta kwensi djelas dari nj. Amataris. 

sd, Subadio, kemudian membe | 
,rikan pemandangan umum. Me- 

jat, tapi apakah sebabnja kini 

I- 2 
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| pn: Padon esian | 
. Airways 

Untu « daerah SURAKARTA 

Nag Pendjualan tickets G.LA. dan pengangkutan. 
““barang2 lewat Udara 

— NATRAVO 
(Muka U.P, Theatre Pasarpon) 

“Dijalan Slamet Riadi 149 — Telp. No. 270 Solo 
MD. SLAMET, Manager: 

nah 
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meh. 
  

   

   
    
   

— “Disngan ajalan membong 
kar genteng, pada. diam 21.15 
Djum'at malam, 11 orang taha 
nan telah perhasil me' 'arikan di 
ri dari tempat - tahanannjja di- 
seksi polisi I Tandjung Priok, 
dan sampaj pagi hari Saptu, pe 

lum memperoleh hasil tertang- 
kapnja kembali tahanan2 terse 
but. 5 

Perdana menteri Alcide 
de Gasperj pada malam Saptu | 
telah memperoleh mosi keper- 
tjajaan, jang akan memungkin 
kan Italia memenuhi kewadji- 
bannja dilapangan pertahanan 
terhadap NATO.   W. Swing komandan tentara ke | 
delapan Amerika “pada hari | 
Saptu telah menerima tanda 

JEEP 

ngedjaran jang dilakukan, be- | 

| Auto Hoesen 
| (Seat Covers) dari PLASTIC, 

    

untuk TRUCK 
1 “TEIT dan UKURAN. 

(BICK UP - KAPPEN menurut ukuran, 
KAPPEN menurut ORIGINEEL MODEL. : 

BUAT PENGAMBILAN BANJAK EXTRA KORTING. 

Toko #CALIF ORNIA”. 
Lana 53 “an 1568 Semarang. 

g sedia. 52 WARNA modern, untuk combinatie, 

£ sedia matjam-matjim KWALI- 

  

  

  

— Letnan djenderaj Joseph "| 

Berhubung dengan satu dan 
tentang demonstrasi 

  djasa tertinggi darj pemerin- 
tah Pilipina, karena “keberani- 

PERHATIAN! 
Speda Bermotor Victoria 

tunda sampai ada pengumuman lagi. 

N.V. PERDASS 
SEMARANG 

maka iklan kami 

kami 

lain hal, 

  
  annja jang sangat besar”, pa- 
  da waktu aksi memerdekakan 

Pilipina, tudjuh tahun jang la- 
lu. 

pada hari Selasa jang akan da 
tang - akan bersidang untuk 
membitjarakan soal penerima- 
an anggauta2 baru PBB, demi 
kian dikabarkan di Paris pada 
hari Saptu. Sidang pada hari 
Selasa itu akan dipimpin oleh 
Wakil Junani Alexis Kyrou. 

— Dalam rapat jang d'ada 
kan tanggal 1 Pebruari jang 
lalu -oleh berbagai organisasi 
pemuda di Djakarta telah ter- 
bentuk panitya sementara pe- 
ringatan harj 21 Pebruari 1952, 
terdri dari wakil? mahasiswa, 
buruh, Lekra (Lembaga Kebu- 
dajaan Rakjat), Pemuda Rak- 
jat, Gerwis, Pandu Rakjat dan 
Ippi. Sebagai diketahui 21 
Pebruari itu adalah hari soli- 
dariteit pemuda seluruh dunia 
jang ditetapkan dalam kongres 
pemuda Asia jang berlangsung 
di Calcutta tahun 1948. 

nada Lester Pearson mengata- 
kan dalam konperensi pers pa- 

da hari Djum'at, bahwa Cana- 
Ga akan berbuat lebih banjak 
lagi dalam tahun ini, untuk me 
nambah bantuan militer serta 

ekonominja kepada NATO. 

KURSUS BASA INGGERIS, peladja 
ran dengan surat, keterangan basa | 
Indonesia, tjukup dengan arti, tjara 
membunjikan, tata basa, latihan2 
dsb. 2 
Memakai sistim ig mudah dipeladiari 
dg. tidak memakai guru, Putra/Putri 
Indonesia ig ingin .menjumbangkan 
tenaga dalam pembangunan INDO 
NESIA RAYA, segera'ah berlangga- 
nan peladjaran d'kirim 4 X sebulan 
wang langg. Rp. 3,— sebulan, wang 
langganan dikirim lebih dulu pada 

PENDIDIKAN UMUM Lawang 
" MALANG. 

  

TRIMA PONDOKAN 
Bersedia menerima untuk Pe- 

gawai2 Kantor Bangsa Indone- 
Sia sebulan Rp. 150.— (seratus 
limapuluh rupiah), dapat 3 kali 
makan, bisa terima tjutjian, ti- 
dur pake kasur, 1 kamar 2 
orang. 

Keterangan 

Njonjah SOEMARJONO 
Kp. Sekaja 213 
Semarang. -   

Dewan Keamanan PBB — 

, 2 

— Menterj luar negeri Ca- s3 

UNTUK 

LUAR 
DAN 

DALAM 

  

   

    

   

   
   

  

   

AT : 

—a 

   

PERTIETAKAN 
dan CLICHE       

LIJNE RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET.SLIDE 

dan ONTWERPEN 

  

      

Dj Ne Ya in 1979 - an 

  

GUESS NOT) 

How's THE 
LOAD aa 2xP 
Bee, : 

  

— Bagaimana agaknja mua- 
tan bak itu kaurasakan, Ox? 
Apakah Rogers. kiranja men- 
tjoba sesuatu akal? 

- Saja" rasa tidak, Rock- 
jaw! Bak terasa berat! Dan bia- 
sanja dengan mudah aku dapat 
mengerti, kalau ada seseorang 
naik dalam bak untuk mentjo- 

ba melarikan diri.   “kan, Aam 

ag Rogers 455   
BLOWGUN. IF ROGERS ARE 

|TRIES RIDIN' 

Djika Rogers mentj ba 
naik djuga dengan bak muatan 
ini, tembaklah sadja! 

—  Suntikan ratjun seperti 
-jang kita Jakukan tempo hari 

itu, akan lebih baik dalam hal 

ini.  Suntikan 'itu menbuat 
orang menurut pada perintah 
kita, tidak dengan melukainja. 

. 

—- 

  

   
   

      

(buatan UNILEVER) 

TJAP TANGAN 

busahgja banjak 

Ldan kental 

   

  

   

   
   

    
   

  

      

  

   
    

      
    
   

            

   

          

     
  

     
  

  

Be DANG AN LUPA 

  

  

  

  

Diajuwal: 
Stel Medja korsi Staalbuis 
Koelkast Servei 6 ft '51. 
Philips Radio BX 676. 
Ketrangan: Djagalan 86, 
djam 4.30 — 7 malem. 

1 
1 

  

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto , Empat Bintang” 
Tanggung 1000, tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: GOELAM ps. Pabean 49 

Surabaja. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

2 HOTE 

  
YEAH...BUT WE A 
BUG JuUIcE MEA TO 
THEM DARTS... HEY/ 

LOOK OUT4 

  

  
— Yeah, tetapi persediaan 

zat ratjun kita akan lekas ha- 
NA .. Heyl! Awas!! 

NT GOT MUCH Si 
PLT ON 

COopR 1961, KING FEATURES Sean Lane Ine, WORLD RIONTS RESFRV Faven 
AAA AAN LEAN LN MAAN Te PA Gan ena 

1 # Paling Bgik 
xPaling disukal 

Se Sian Ten pa 
ap Ea STT ai 

  

 Minumiah! 
Ditanggung 100x  PUAS 

BERFAEDAH. 
Terbikin dari bahan-bahan 

pilihan jang mengandung ba- 
njak VITAMINE. 

Pabrik: 
Djl. Kestalan 98, 

SOLO. 

  

OEWA & 

“ASIA 
Blakang Kebon 1 — Telf. 1554 

SEMARANG. 

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 

seien), ASTHMA, KEPUTIAN 
lan lain-lain Penjakit. Obati 
YASIR dengan garantie sem- 
yuh didalam 12 hari sampe run- 
uk akar2nia. 

ZONDER OPERATIE 
Diam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—7 

    

  

Besok Yasa Pee! ! 

  

  

lai Malam Peagab: 5.-7.-9.- 

»THE WIF2 OF MONTE CR!STO“ 

Ixl MALAM 
DJAGALAN 7— 9.— (17 th.)   Chia Yeun — Ch'ia Yi 
.SHIH Cdld TI AY CHAING" 
Fiim Tiongkok Paling Baru 

ini 8 Besok Malam: 
»OR:ION”. 5. —7.—9.— «17 th) 
Louise waioer — Arturo DeCordova 

sMOSTAGES"" 
METRO2OLE 5.-7.-9.- (17 th.) 

Rory Calhoun-Rhoada PFleming 

Adventure Island” 
Paramouot' in Cine-Color 

  

»Orion"/.Metropo:e” Segera di   
  

  

       YOU ALMOST 201 Aa F 
WITH IT, ROSERS/ Bu 3 

NOT GLITE: 2      

    
—. Djangan kira, bahwa ka- 

mu dapat meloloskan diri dari 
kita dengan mudah Rogers.   

1 

   
       

  

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

Toko ,,SELECTA" 
BODJONG 80 — TELK. 594 — MAAN, 

    
      

    
    

  

    

   MENUNGGU PESANAN 
ggup melajani diwilajah Djawa-Tengah, 

    

    

San 

Pesanan meubilair Rumah Tangga, Toko2, Kantor? dan 
Sekolah2. 

     
Penjelenggaraan tjepat, hebat dan kuat, 
Pengiriman sampai ketempat peminat, 
Harga hemat, pembajaran setelah pelajanan tamat. 

Banjak hormat. 

Pe usahs-.n Meubel Kaju & Besi 
| , Sukiman Sierad" 
Djl. Overste Slamet Rijadi No. 164/175 Timuran Solo 

Gea
 e
e
 

naa 

  

gi
 

Be 

  

DJUAL OBRAL! DJUAL OBRAL! 
Barang baru — Barang kuas — Barang murah. 

SPEDA bikinan ENGLAND didjual HARGA MURAH. Tuan2 jang mau beli speda bagus, kuat ente dan murah bi- kinan pabrik England, silahkan datang di aa punja Toko. 

Toko ,,Amatgembira” 
Djalan Plampitan 67, Semarang. 1 

  

PEROESAHAAN | 
PERKAKAS ROEMAH| | 

   

       

    
pesenan: tt 

| Tempat ripose. Hiam- 
| £ 80E            

     

  
  

  

  

  

sena CITY CONCERN CINEMAS Tenan 
LUX 5.— 7.— 9. - tsi Malaa dmb. Isegala um.) 
Bintang Swedia baru NILS POPPE dgn INGA LANDGRE dim 
sSoldaat BOEMS Sotiak dan lutja, tanggung. 

teras ketawa 
Satu Comedy jg menggemparkan sedari CHARLIE CHAPLIN 

(Untuk sedikit malam sadja) 

ROvAL 5.—7.-9 — Ini Malam D.M.B. fu. 17tah) 
“Maria Montez Lili Palmer Jean P. Aumont 

»Wicked City” ckora BERDOSA| 
GRAND 5.—7.—9.— lot Malan D.M.B, (17 tah n) HEDY/LAMARR — GEORGE SANDERS — LOUIS BAYAR 
»SIRANGE WOMAN" | 

h 

Ik H 
ah 

INORA 5-7.-9- INI asALaM D. M6, (:7 tahun): | 
Ali Jugo- Salamah se fil $ 

, Kusuma Hati Le : Sri Murcoiati nesia baru 
Roxy 6.30—9.— Ini Malam Pengbabisan fu. 13 tahun) 

& The soul of, Kuo Hun CHINA. 
tmBESOK MALAM PREMIBRE (Segala umur) 

j
a
 

— cg 

  

  

  

    
  

Wu Hu Dian Wun Tjhiang | 
LOJAGO SILAT THIAN LIONGIJ 

SOLO 2 

djam : Ja mes Stewart b 

ce 3. — 5m 5 i C 
tr Teks Mn Ne EF 

an 1 

    
»PANAHKU": 
ADALAH DJAGO 
PERDJUANGAN 

| RAKJATKU 1” 

Bila panah ,, UTUH" Seat 
maka berartilah PERANGI" “ 

         

     
    

  



   
    . Hilnsrapija 5 ena guna 

E men &Dl k kin @n pe- 

. njerbua dkukan? RRT . terha 

2 ap dipelad Fa mijana2 jang adjari 
(adalah (1) memperbesar pengi- 
Timan sendjata ke Indo China, 

| R) kerdja sama antara Ingge- 
| Yis, Amerika dan Perantjis dim. 

AT     

  

MARTIN BORMAN MASIH 
— HIDUP? 

“Harian “De Telegraaf” jang 
terbit di Amsterdam, pada ha- 
ri Saptu telah mengabarkan, 
bahwa Martin Borman, pemban 
tu H'tler jang terpenting, kimi 

masih. hidup, “Menurut berita 

| itu maka Borman kini berada 
(didalam. kidoster San Antonio 

di Roma Ajmana fa telah dite- 
Trima dXapan belas bulan jang 
la'u. sete'an mengembara di Se 
panjol dan lain? negeri selama 
tahun2 sang pertama sehabis 
perang. | 

MESIR SETUDJUI PENGANG | 
KATAN DJENDERAL MAJOR ' 
ABDULKADIR. 

resmi mengumumkan, 
bahwa pemerintah Mesir dan 
Sudan telah menjetudjui pe- 
ngangkatan djenderal - major 
Abdulkadir mendjadi duta utk. 
Mesir dan Sudan. Tidak lama 
lagi ditunggu persetudjuan da- 
ri pemerintah Iran terhadap : 
pengangkatan H. Rasjidi men ' 

djadi Cuta di gegeri itu. 

  

“Desakan” Acheson' 
Ik Inggeris. Adakan Persiapan2 Utk'Buka 
Il Lagi Perundingan 

| 
kan persengketaan In 
Oleh wartawan UP di London 

negeri itu dapat dimulai. 
- 

Ke: Forum Interna- 

sional? 

ALANGAN PARLEMEN 
Inggeris menjatakan pa- 

da hari Djum'at bahwa pemim 
pin sajap kiri dari Partai Bu- 
ruh, Anreurin Bevan, sedang 
mendesak kepada anggauta? 
pariemen dari partainja, untuk 
menuntut supaja masaalah Me 
sir “dikemukakan “dalam PBB. 

  
Sumber tersebut menambah 

kan bahwa meskipun permin- 
faan itu tidak disetudjui 
oleh anggauta2 parlemen dari 
Parlai Buruh seluruhnja, bekas 
menteri2 jang tertentu dari ka- 
binet Attlee kini berpendapat, 
bahwa masaalah Mesir tak da- 
pat lebih lama lagi merupakan 
masaalah jang menghendaki pe 
njelesaian Inggeris semata2, te 

tapi harus mendapatkan penje- 
lesaian internasional. Dinjata- 
kamnja, bahwa sedjumlah ang- 
gauta parlemen dari Partai Bu 
ruh jang beroposisi akan mem- 

pertahankan pendapat itu dim 
perdebatan tentang politik luar : 

"negeri di Madjelis Rendah pada 
hari Se'asa dan Rabu jang 
akan datang. (Antara-AFP) 

  

 Perantjis Kalap | 
“Sebuah Kampung Arab” Di? Teluk “ 

. Bon Dirusak 
- 

"DERDANA MENTERI TUN ISIA, Mahomed Chenik, telah 
adakan penjjelidikan mengenai berita tentang dirusaknja 

dari kabinet 
Arab oleh po'isi Perantjis. Sebuah komuni- 

Tupisia mengatakan Chenik telah mengirim 
“utusan istimewa ke kampung di semenandjung teluk Bon, di 
mana ji peristiwa tsb. sewaktu polisi Peran- 
tjis menangkap2i kaum nasionalis jg. ditjurigai. 

Berita2 
- . 

Militer 
Bataljon 112 masuk 

Divisi Siliwangi. 
Bataljon 112 jang mu:a2 ber | 

asal dari Sumatera Utara gan 
kemudian Sitempatkan di Dja 
wa-Barat pada ' divisi Siiwa- 
ngi, mulai tanggal i Pebruari 

| sang lalu dengan resmi teiah 
ditejapkan Sebagai bahagian di 

: visi tersebut. 

Kursus perwira ang 

katan laut 
. Kepada 12 perwira pengikut 

kursus Angkatan Laut hari 

Djumat jl bertempat d'lapang- 
an Wonokitri oleh komandan 
Daerah Maritim Surabaja Ko- 
lone! Nazir diberikan .idjazah. 
Djuga telah diresmikan pembu 
kaan kedua Korps Komando 
Angkatan Laut jang diikuti 
oleh 22 perwira, Kursus akan 
makan waktu -il-bulan lama- 
nja. 

“na 

  
Staf kwartier P.M.T. 

: V pindah. 
Didapat kabar bahwa staf- 

kwartier PMT V jang kini ber 
kedudukan di Surabaja dalam 
pertengahan pu'an ini akan di 

pindahkan ke Malang, mendja 
dj satu dengan staf Divisi "Bra 
widjaja”. Seperti d'ketahui Mar 
kas Divisi “Brawidjaja”, bebe 
rapa bulan jajng lalu dipin- 
dahkan dari Surabja ke Ma- 
lang dan dinas2nja satu demi 
satu dipindahkan djuga ke Ma 
lang. Djika pertengahan bulan 
nanti PMT V dan beberapa di 
nas 'ainnia teah pula dipindah 
kan ke Malang, kabarnja jang 
akan tinggal berkedudukan di 

Surabaja ialah Panglima Divisi 
Overste. Suwondo. Liaison Of- 

ficer dan djurub'tjara. 
Attache militer Indo- 

nesia buat Thai- 
land dan Burma, 

Didapat kabar dari pihak 
jang biasanja mengetahui, ba 
wa atashe militer - Indonesia 
buat Thai and sekarangeini dju 
ga akan ditundjunk untuk me- 
rangkap pekerdjaan a'tache mi 
lier Indonesia buat Burma, jang 
gampai kini masih belum ada. 
Dengan demikian at'ache mili 
ter tersebut akan melakukan pe 
kerdjaannja pada perwakilan2 
Indonesia di Bangkok dan 
Ranggoon. Jang mendjadi aftita 
che militer di Bangkok pada 
waktu ini ada'ah Major A. Ka 
rim: Penempatan attache2 mili 
ter Indonesia pada beberapa 
tempat jang lain diluar negeri, 
seperti pada perwakilan Indone 
sia di Amerika Serikat, masih 
menunggu selesainja kursus at 
tache2 militer jang kini masih 
berdja'an di Djakarta, 

  
an 

  

'bangan Di Den Haag 

8x 

Dalam komunike itu selan- 

djutnja dikatakan Chenik tih 
menarik perhatian residen-djen 
deral Prantjis, bahwa peristi- 

wa sebagai itu dapat memba 

Wa akibat buruk atas perhu- 

bungan Perantjis — Tunisia. 

Sehingga kin: masih be'um 
diterima keterangan2 jang dje 
las apa jang sebenarnja. telah 
#erjijadi digampung -“bersebut. 

Tetapi sementara itu, toko2 

Arab di Tunis jang pada hari 
Djjum'at ditutup dalam pemo 

gokan untuk mengumumkan 

,Hari kemerdekaan “Tunisia”, 

pada hari Sabtu setelah seben- 

tar dibuka, segera ditutup 
kembali sebagai protes terha 
dap peristiwa di teluk Bon itu. 

Belum 
Deadlock 

Reaksi2 Atas Perkem- 

ERITA2 TENTANG per- 
“kembangan? terachir dim. 

perundingan? di Den Haag me 
ngenai masalah Irian sampai di 
Djakarta pada waktu banjak 
pembesar2 terkemuka sedang 

“Gerakan2 Gerilja Mesir Dihentikan? 
7 PEMERINTAH INGGRIS kini telah mengambil tindakan 

— kearah membuka kembali perundingang guna menje esai 
Inggris-Mesir, 

Inggris menjatakan bahwa mereka ,tidak boleh memberi ko 
mentar2”, tetapi menurut sum 
Sa Pukat di Kairo kabarnja 2 

mengatakan saran? kepada pemerintah Mesir mengenai pen- 
dapat? Inggris jg. mungkin dapat membantu memperbaiki ke adaan dafam mana perundingan? jg. berguna antara kedua 

  

Dgn. Mesir 

Iemikian Cidapat kabar 
pada hari Sabtu, Pembesar? 

ber? jg lajak dipertjaja kedu- 
“telah diberi instruksi untuk 

oa 
S umber2 itu selandjutnja me- 

njatakan, bahwa menteri juar 
negeri Amer.ka Daen. Acheson 
dengan melalui saluran2 diplo 
matik. djuga telah mendesak 
kepada menteri luar negeri Ing 

La 

B:adiey- 
Acneson 

  

  

  gers Anthony Eden supaja 
pihak 

Mungkinkan dibukanja kemba 

Acheson kabarnja menghenda 
ki supaja perundingan2 segera 
dimu'ai mengena: usul perta- 

Terusan Suez serta mengenai 

tukan - olehnja gan“ Eden di 
Washington baru? ini, 

Menurut. sumber2, tersebut 
rent ana2 imi, Gjka telah diro 
bah, akan, meliputi suatu per 
tahanan daerah ' Terusan Suez 

tu rentjana » pertahanan 
nja jang lebih luas dal: 
na semua negara2 Arab, dan 
demikian pula Mesir, Amerika 
Serikat, . Prantjis dan “Turki 
akan ikut mengambil bagian da 
lum waktu jang lebih Singkat 
lagi daripada direntjanakan se 
maula. i 53 

Achrnja sumber2 tersebut 
| menjatakan, bahwa sangat bo 
“Teh djadi Eden akan mengusaha 
| kan dimw'ainia kembali perun 
dingan?2 dengan Mesir "dalam 

beberapa hari lagi” 

Gerakan2 gerilja 
ditunda 

Mingguan Mesir “Akhbar el 
Yom” sementara itu mewarta 

kan bahwa kesatuan? istime- 

wa (bataljon2 pembebasan) Me 
sir d'daeyah Terusan Suez tlh 
memutuskan “untuk menunda 
gerikan2 melawan Inggris jg 
Siakukan oleh mereka agar 

membanty mentjiptakan suasa 

na jang baik dalam mana pe- 
merintah dapat mentjari suatu 

  

penjelesaian dalam . masalah 

Mesir. 
Mingguan itu mewartakan 

pula bahwa dutabesar Mesir di 

Inggris, Amr Pasha, jang be- 
berapa waktu jang la'u dipang 
gil kembali cleh pemerintah Me 

Sr itu tidak lama lagi akan 
kemba'! “ke London. Hingga 
kini pihak resmi belum membe 
narkan kedua berita itu. (Anta 

pa er 

  
UNDANG2 ANTI-FASIS   DI ITALIA. 

Senat Italia pada hari Dju- 
ma'af menerina baik undang2, 

| dalan mana ditetapkan bahwa 
'satiap orang js. berusaha utk. 
merdirikar kenbali ataupun 
memben'uk partai fasis atau 
pesuatu perhimpunan jg. ber- 

Inggris mengadjukan . 
suatu tawaran jang akan me 

H perundingan? dengan Mesir. ' 

hanan 4 negara atas . daerah | 

hari kemudian Sudan sesuai de- ' 
ngan gars2 jang telah diten : 

Bantuan Dari PBB 
Akan Diminta Burma Karena Adanj 

Maksud :Agressi Dari: Pasukan2 
Kuomintang 

jang mendjadi bagian dari sua ' 
aan | 
.ma : 

Djendral Omar Bradley, 
! dam menteri luar Negeri   

IMALAM SUATU TANJA-DI 
Francois Lara ketika malam Sabtu, wakil Burma dim. | izn devisen jang sjah, 

PBB U Myint Thein menerangKan, apabila keadaan di Burma sebelum 4 Pebruari 1952 
semakin buruk karena adanja » maksud? agresi dari pasukan? ditntup kontrak-valuta 
Kuomintang jg. telah melarikan diri ke Burma,” maka Burma kontrak - sertifikat - 

  
kepala staf Angkatan Perarz 
USA Dean Acheson bersama2 

membitjarakan segala se Suatu mengenai North Atlantic 
Treaty Organisation atau  Pakt Atlantic Utara. 

  

  
AWAB dengan wartawan AFP. 

akan minta bantuan kepada PBB: 

Dengan demikian,, demikian- 
lah tulis wartawan AFP tadi, 
maka U Myint Thein dgn, te- ji 
gasnja membantah beberapa be 
rita pers, jang mengatakan bah 
ya Burma akan minta bantuan 
kepada negara2 jang mempunjai 
hubungan diplemasi dengan Bur 
ma, diantaranja RRT. Menurut 
Myint Thein, Burma tidak akan 
pernah minta bantuan kepada 
sesuatu negara pada chususnja, 

bagai keseluruhan. 

Negara2 jg melindungi 
Kuomin:ang. 

ra Kuomintang itu diperbekal 

'beberapa negeri, U Myint Then 
inengatakan bahwa sudah dje- 
Taslah bahwa pasukan2 Kuo- 
mintang tadi ,,tidak bisa hidup 

hanja dari udara sadja”. 

melainkan hanja kepada PBB 

Atas pertanjaan mengenai tu 
Guhan2 - Burma dalam PBB kk 

achir2 ini, bahwa divisi2 tenta- ps 

'oleh suatu atau lebih dari satu | 
negara atau oleh warganegara2 |   Tiyint Then 
mengatakan bahwa pasukan2 | 
Kuomintang tadi pada wak.u2 ' 
jang tertentu menerima perse- 
diaan. Se-iap kali pemerintah 
Burma berusaha mengusir pa- 
Sukan2 tadi, mereka telah me- 
larikan diri kearah ,,perbatasan 
negara jang bersahabat” atau 

mengundurkan diri kehutanan 
rimba. 

Sikap RRT dan 
Sovjet Uni. 

Seterusnja wakil Buima tadi 
menegaskan, bahwa pemerintah 

  dengan djelas '# 

   

                          

   

   

   

  

   

      tembakan peluru pistol 
kaliber 45. Jacket2 sema- 
tjam ini akan segera Hi- 
pakai oleh serdadu2 Ame - 
rika dim .perang Korsa 
sekarang ini. 
  

Utk Menembus 
Tirai-Bambu' 
ENDJATA” Amerika ter- | 

  

at. 
ULal TANGGAL 4 Febr, 

landa Rp, 3— dam untuk S' 

dak berlaku. : 
ik 

Eksportir2 kenegara-neg 

ra jang "hard currency” da- 
pat menerima jg disebut “Buk 
ti Eksport Dollar" sampai sehd, 
ga 10”. dari devisen2 jang dise 
rahkan olehnja. Bukti? ini da- 
pat diperdagangkan dipasar be 
bas. Demikian antara lain bebe 
rapa tindakan jg diambil oleh 

pemerintah, tindakan2 mana 
pada hari Sabtu malam diu- 
mumkan dalam bentuk pengu- 
muman? resmi dan undang? da 
rurat. 

Seiandjuinja mengenai pgng- 
hapusan sertifikat deviezen ta- 

'di lebih landjut dan @jelasuja 
| Gapat dikabarkan Sbb: 
|. Lembaga Alat2 Pembajaran 
| Luar Negeri (LAAPLN) dgn, 
pengumuman A No, 39 menja- 

| takan bahwa mulai 4 Pebr. '52 
sistim ' sertifikat-devisen dita 
Fik kembali dan 'djual-beli de- 
Visen coteh bank? akan dilaku- 
kan memarut kurs baru seperti 

“Jang tsb. salam dafiar-kurs res 
mi dari.de Javasche “Bank. 

    

  

(diantaranja lihas diatas). 

| i 

Import 

 Seandjutnja — pengumuman | 
fitu menjatakan, bahwa im- | 
| port2 jang berdasarkan surat 

jang 
telah 
dan 

, devisen- 
| aja, d perhitungkan (baik un- 
tuk devisen ataupun untuk ser 

|tifikat-devisen) atas kurs me- 
| |hurut kontrak2 itu. 

Apabiila sebe'um 4 Pebruari 
1 1952 itu belum diitutup kon- 

| tyak-yaluta dan kontrak-serti- 
'fikat-devisen buat import jg. 
' berdasar . izin-devisen/pemasu- 
kan jang sjah, (c.g. pembaja- 

iran izin-devisen), maka penu- 
tupan val'uta-kontrak untuk 

keperluan ini hanja dapat di- 
lakukan sampai kurs-harian, 

dengan pengertian bahwa yn- 
tuk import janc dibajar de- 
ngan dollar USA (termasuk 
SCAP dolla, di 'Djepang dan 

  

“1 Resolusi Rus- 
sia Jg Ditolak 

IDANG LENGKAP “dari 
ag “Sidang Unum PBB hari 

Djum'at teiah menolak resotusi 
1 Hsovjet, jang menghendaki sSupa 

ja Dewan Keamanan pada 'sa- 
at jang bersamaan “menerima 
baik permintaan 14 negara, “an 
tak didjadikan “anggota PBB. 
Resolusi Sovjet tadi-tak berha- 
sil mentjapai . suara terbanjak 
2/3 dari negara? anggota PBB 
- tidak terhitung jg. blangko. 

Seperti dikabarkan resolusi 
tadi ditoak dengan 22 suara 
jawan 21, dan 16 blangko. Jang 
menjetudjui resolusi Sovjet ia- 
lah: 5 negara B'iok Sovjet, In- 
ia Burma, Afganistan Argen 
"ina, Denmark, Mesir Etiopia,   

— “NE pembelian serta - pendjualan devisen 'akah dilakukan ole 
jang ai-elapkan dalam gaftar kverg resmi dari De Javasche B 
wiuk dolar Amerika Rp. 1140, untuk pound “Sterling In 

2 

(hari ini) peraturan sertifikat 

| seperti teh, 

# 
Kanada dollar) oleh sipeme- 

'gang izin itu hanja' boleh “di- 
bei devisen, djika ia menjerah 
kan kepada bank jang dinama 
kan BED (Bukti Export Dol- 
lar) sampai 100”, dari devi- 
Sen jang mau dibeli itu. 

Valuta kontrak “dan kon- 
trak-sertifikat-devisen jang tgl. 
exp.rasinja (achir beriakunja) 
15 Pebruarj 1952, tidak dapat 
diperpandjang. ' Dalam hal ini 
para importer dapat menggan- 
ti valuta-kontrak jang lalu 
itu, dengan valuta-kontrak 
jang baru'atas dasay kurs-ha- 
rian dengan tiada mengguna- 
kan aturan BED. 

Royement  kontrak2-valuta 
dan “ kontrak2-sertifikat-devi- 
sen ker'aku atas kurS-kontrak 
(bukan kurs- pembelian)  de- 
ngan memperhitungkan sel'sih- 
djangka-waktu (termijnver- 
sehillen) jang disebutkan da- 
jam kontrak? itu. 

Pendjua-an  devisen  ozeh 
Bank untuk keperiuan Iain 

dar. pada pembiajaan import, 
harus dilakukan dengan kurs-   
harian. Apabila hal ini menge- 

nai ongkos2 tambahan2 buat 
(import barang2 jang dibeli de- 
ngan USA-dollar “(Scap- dan 
Kanad, dollar) maka .peme- 

gang izin harus djuga menje- 
rahkan BED ' seharga 100”, 
dari djumlah valuta jang di- 

belinja itu. 
Penduduk devisen Indonesia 

jang memberikan USA-dolar 
(djuga SCAP dan Kanada dol- 

lam) “buat “keterangan “ pada 

kontrak-valuta, rabat pengang 
kutan claim, komisi dan “lain2 
restitus', makg Ia “mempunjai 

hak untuk memperoleh BED 

sebanjak 100”. dari va'uta ig. 

dipindahkan itu, djika buat 

keperluan pemb'ajaan import 

ini djuga te'ah diserahkannja 

BED. 

Bukti export Dollar. 

Para exporter'dapat memper- 

oleh Bukti-Export-Dollar (BE 

'D) sampai 1042 gari USA-dol- 

lar (termasuk Scap- dan Kana- 

da dollar), djika penjerahan de   

| wekilan, bahwa tadinja oleh pe 

peimaan tudjuanrja, dapat dihu- 
kum denda dan pendjara se- 
tinggi2nja 15 tahun. 

DPJEPANG DAN RRT. 
Perdana menteri Djepang, 

Shigeru Yoshida, hari Djum'at 
menerangkan dalam dewan per 

RRT selalu bersikap sangat 
correct” terhadap Burma. Akan 
tetapi wakil Sovje: Uni dalam 
PBB agak 'bersalah-faham” 
mengenai pernjataan2 Burma 
tentang scal pasukan2 tadi, ka 
ta U Myint Thein. 

Dinjatakannja “kepuasannja 
bahwa Amerika Serikat cengan 
djelas telah menundjukkan, bah 
wa negara “tadi “akan me- 
ugadjukan setiap perbuatan 
agresidi Asia Tenggara :,,dari 
pihak manapun djuga datang- | 
nja” kepada PBB. (Antara —' 

merintah Djepang ada dimak- 
sudkan untuk mengadakan hu- 
bungan2 dengan Republik Rak- 
jat Tiongkok, akan tetapi dise- 
babkan beberapa faktor hal imi 
sekarang tidak mungkin. Ia ti- | 
dak “memberitahukan faktor? 

    berkunajung ke Bandung ber, 
hubung dengan Dies Natalis da 
ri sekoiah teknik tinggi. Dlm, 
pada itu tuan Manai Sophiaan 
dari PNI menjatakan penda- 
patnja bahwa keadaan perun- 
dingan?2 sekarang ini belum da 
pat disebut deadlock. Ta masih 
akan menunggu kedatangannja 
rar. Yamin sebelum mau 
memberikan keterangan? lebih | 
landist tentang soal ini. Diadju ' 
kannja persengketaan ini kepa- 
da mahkamah internasional di 
anggap tidak pada tempatnja. 

Menurut pendapatnia im- 

passe jang sekarang dihadapi 

tu harus ditjari dalam kenja- 
taan, bahwa fihak Be'anda me- 
lihat masalah Irian itu seba- 

gai suatu seal jang fowmil-iu- 

r'dis dan tidak sebagoi masa- 
lah politik. Memang sesung- 

sumnjs soal ini Irian itu me- 

rupakan soa! politik demikian 
Manai Sophiaan. 

Mohamad Natsir, ketus de- 
wan eksekutif dari Masjumi 
dalam stad'um sekarang ini ti- 

dak may memberikan komen- 

tar. Tetapi ia menjatakan, ba- 
hwa orang dapat bertanja ke- 
pada diri sendir: apakah ang- 
gota2 delegasi Belanda sendiri 
vertjaja bahwa masalsh pol'- 
tik sepenting ini dapat disele- 
saikan oleh seorang 'hak'm. 
Saia menganggap mereka 

terampau pintar untuk mem- 
puniai pendapat demikian”, 

apa jang dimaksudkan itu. AFP) 

MERIAM UTK HO CHI MINH. 
Menurut berita2 jang diteri- 

ma di Taipeh sedjumlah ik. 
75.000 ton, material perang 
telan dimasukkan “Indo Ohina 
untuk Ho Chi Minh oleh RRT, 
Ini adalah sendjata2 berat an 
taranja meriam2 penangkis Se- 
rangan udara jang memakai 
radar dan meriam2 besa Iin 

nja. 

KEMENANGAN KOMUNIS. 

Salah seorang pemimpin ko- 
munis terkemuka di India, A. K. 
Gopalan, hari Djum'at telah 
terpilih kembali sebagai anggo 
ta parlemen India. Dengan de- 
mikian partainja telah berhasil 
memperoleh kemenangan besar 
dlm pemilihan2 umum. 
"Di distrik Madras Gopalan te- 

lah mengalahkam lawannja dari ' 
partai kongres dgn suara tidak 
kurang dari 87.000. : 

      

| Irag, Indones'a, Israel Libanon 
| Norwegia, Saudi Arabia, Swe- 
dia Syr'a, Yaman, Jugos'awia. 
Afrika “Selatan Vidak “ hadir, 
Jang hlanko jlah: Pakistan, 
Inggris, Australia, Belgia, Ka 
pada Chili, Republik Dominika 
Heuador, Peran'tiis Guatemala, 
Is'andia “Iran, I#beria, Mexico, 
New Zealand, dan Uruguay. 

achir untuk menembus 
.tirai bambw” (nama ,.Tirai Be 
si” jang digunakan Barat utk. 
Tiongkok) nada hari Sabtu te- 
lah diangkut ke Timur oleh ka 
pal ,,Lightening”, ,Sendjata” 
tsb. adalah 1896 botoi plastik 
jang berisi pesan dalam bahasa 
Tionghoa dan sedikit barang 
makanan dan lain kebutuhan 
hidup jang akan dilempar di 
Laut Kuning supaja terdampar 
ke pantai Tiengkok. , Sendja- 
ta” ini keluar dari kepalanja 

|. Kabinet Spanjol pada ha 
ri Djum'at telah menjetudjui 

seorang mahasiswa dan belaka usul untuk memperbaiki perhu 
ngan dilaksanakan oleh Panitia bungon2 d'p'omatik dengan 
unitk Asia Merdeka (Antara). Diepang " 

Bahwa kereta kuno 
dalam zaman mo- 
dern ini kelihatan di. 
suatu djalan di sa- 
lah satu kota besar 
di Eropa, mula2 me 
nimbulkan kehera- 
nan. Kereta siapa 
itu? Tetapi setelah 
dilihat dgn betul2, 
ternjata' kereta itu 
terbuat dari pada 
saldju belaka. Sa- 
iang, hasil ketjaka- 
ban indah jang di- 
buat dalam.40 djam, 
dalam sekedjap sa- 
dja meleleh habis 
Sleh sinar matahari: I   

  Di Negeri BLD Banjak Pengangguran 
gap URAT KABAR “Trouw” jan memang memberi “alasan 

(Anti-Rev) memuat sebu | kechawatiran ini. Kemudian tu 
aa artikel dari prof. 3 5 . d€ |lisan itu membandingkan ang 

008 mengenal Masaalan Pe- | k2 pengangguran dibulan2 De 
ngangguran di Nederland, jang | Kmber dalam tahun2: 1946 — 
mengchawatirkan arbeidsmarkt Pe 47 — 54 
dengan kemungkinan mendja- | "9.000 penganggur: 1947 — 54. 

000 orang, 1943 — 71.000 larnja pengangguran massaal, 
seperti telah dialami dalam ta lorang: 1949 — 88.000 orang,   demikian katanja. 

  

hun 1930, Angka2 penganggur 1950 — 108.000 orang, tahun 

  

1951 memuntjak sampai 155. itu, sedjumlah 40.000 orang ada 
000 penganggur, lah penganggur seizoen, artinja 
Angka? jang hanja diambil sebagian waktu dalam setahun 

buat bulan2 Desember sadja su 'a menganggur, dan dalam wak 
dah tentu tidak memberikan tu lainnja ia bekerdja. Dengan 
gambaran jang tepat, tetapi me demikian, 115.000 orang meru- 
nurut prof. de Roos, angka2 ter pakan penganggur betul? 
sebut adalah Sesauar keada- | penganggur betul2, 

an sesungguhnja. Dari djumlah | Demikian wartawan ,,Antara” 
155.600 orang jang menganggur dari Amsterdam, 

. 

  

perobahan “kurs aing jang 

visen terdjadi buat kontrak2- 

'yaluta jang Gitutup pada atau 

sesudah 4 Pebruari 1952, demi- 

Ikian pula hanja djika hal ini ti 
dak mengenai memperpandjang 

asau merobah kontrak valuta 

"jang ditutup sebelum 4 Pebrua 

ri 1952. 
Kepada Exporter, jg meng- 

export barangnja sesudah tang- 

gal 4 Pebruari 1952, akan tela 

pi jang sebelumnja itu telah 
menutup  valuta-kontrak ga 
bank, tidak boleh diberikan 

BED. Aturan BED fi hanja 
berlaku buat valuta-kontrak jg 
baru, ditutup sesudah 4 Pebru- 
ari 1952, tapi tidak buat kon- 

trak2 lama jang diperbaharui 
dengan kurs baru. 

. Export 
Kontrak - valuta - berdjangka 

(termijn-valuta-contracten) “jg 
ditutup antara bank dan dana 
Cevisen sebelum tanggal 4 Pe- 
bruari 19552, demikian pula pe- 
njelesaian keuangan dari ba- 
tang2 jang telah diexport sebe- 
lum tgl tersebut itu dan jang 

nja harus sudah dtutup, penjele 
«sajannja itu tetap dilakukan se 
tjara lama 

Claim, restitusi lain, ongkos 
peruraian, ongkos arbiirase dan 
comisi2 jang berbunji dalam 
US-dollar (termasuk Scap- dan 
Kanada dollar) jang - musti di 
bajar oleh exporter, oleh: bank 

nja dapat dilunasi dengan kurs- 
harian dengan memperhatikan 

itu, djika si-exporter menjerah 
kan BED seharga 7075 dari va 
Juta-kontrak jang mau dibeli 
itu. : 
““Bank2 membeli uang asing, 
fain dari pada sebagai hasil ex- 
port hania dgn kurs harian jg 

Bank, tanpa menggunakan 'atu- 
ran BED. : f 

Inducemeni 

Bukti-inducement untuk ex- 
port-has12 ,akjat jang telah 
dan masih harus dilaksanakan 
(misalnja karet-rakjat, lada, 
kopi, teh, tembakau dan lain- 
lain) tidak lagi diberikan, 

Lebih landjut Menteri Per- 
ekonomian menetapkan barang 
import mana, jang dapat dima- 
sukkan dengan inducement jg. 
'telah dikeluarkan sebelum 
tanggal 4 Pebruari 1952. 

  
Dasar hitung bea: 

keluar. 
Lain daripada itu dapat dika 

barkan, bahwa dengan . ditja- 
butnja sistim devisen ini, ma- 
ka dasar ' menghitung bea-ke- 
luar-umum dan bea statistik 
djuga, berobah sesuai dengan 

akan termuat dalam daftar 

» J8 ditentukan menurut ,,kuat”nja 
'bea-keluar-tambahan 

Deviezen Hapus 
Rp Mendapat Koers Baru Thd Uang luar Negeri 

devisen akan dihapuskan dan 
h bank2 menurut koers baru, 
PA ini ialah antara lain 

NE £8eris Rp. 3172, untuk rupiah Be- 
usuollar “kp. 8,715 Hasil? “eks j s hn -pasarnj 

kuat dan setengah “kuat dikenakan sbea-xeluarstambahan” Me engan Tg 
hasit eksport itu, Untuk “hasil? eksport lemah” 

ini “ti 

80'Orang 

hasia“ Penghapusan 
Sertifikat-Deviezen 

2 EDJAK MALAM Miuuggulis 
9 baru 'lalu atas perintan 

Djaksa Agung Suprapto telah 
dilakukan penangkapan? berke- 
naan “dgn botjorrja ketentuan 
penghapusan peraturan sertifi- 

kat devisen. “ (Beritanja harap 

lihat disebelah ini — Red). 
Dari kalangan jg ' mengeta, 

hui, ,,Antara” memperoleh ka- 
bar, bahwa jumlah orang? jz. 

ditangkap hingga kini ada lefgih 
turang 80 orang. ad 

Sebagian besar dari mereka 
terdiri dari orang Be-anda dan 
diantaranja terdapat beberapa 

orang “pentolan” dari "The Big 
Five” “Dari djum'ah jang di- 
tangkap itu terdapat '2 orang 

Indonesia, dan beberapa orang 
Tionghoa. Pemeriksaan penda- 
huluan terhadap mereka itu 
telah dilakukan sediak Ming- 
gu pagi kemarin, 

KOREA SUDAH MENELAN 
53909 DJUTA DOLLAR. 
Selama 18 bulan perang Ko- 

rea Ainerika Serikat sudah me- 

  

sebagai ongkos perang itu, de- 

mikiar diumumkan oleh kemen- 
'terian pertahanan Amerika pa- 
dad hari Sabtu ini. 

EKORANG SAUDAGAR di 

Westpoint, negara bagian 
Connecticut (Amerika) hari 
Djuwat membeli sebuah lema- 
ri besi pada pelelangan barang? 
kelebihan tentara. Ketika lema- 
Ti ju beberapa saat “Kemudian 
dibawa kekantornja, ia sangat 
terkedjut karena menemukan 

lomari tadi penuh dengan “do- 
kumen2 tentara dengan tjap 
,sangat rahasia” dan ,.ti 
urtuk umum”, Ia berhubungan 

dengan pembesar? ketentaraan, 
akan tetapi rupanja 
ngat tak atjuh atas kedjadian   

“aluta - kontrak - berdjangka- 

aturan2 bank jang berlaku utk ' 

ditetapkan “oleh de  Javasche | 

| itu. Baru setelah ia memberi 
| tahukan tentang  pengalaman- 
inja kepada salah suatu harian, 
(datanglah dua crang agen FBI 
' (dinas rahasia Amerika) di kan 
tornja utk. mengangkat 'do- 
kamen? rahasia” itu. 

ENGAN SEGALA daja- 
upata. 

melemparkan bom gas -air 'ma- 
fa, polisi di Baltimore (Ameri- 
ka) telah menangkap seorang 
&nak laki2 berumur “15 tahun, 
jang semendjak bulan Septem- 
her tidak mau hersekoleh lagi 
Aan tinggal dikamar tidurnja, 
karena ja sangat takut bahwa 
Russia - akan mendjatuhkan 
Dom “atom diatas kota tafli. Se- 
telah wara dokfer menetapkan, 
bahwa anak tadi harus mendja- 
jankan perawatan seoranc ah- 
hi renjakit diiwa (pevehiater), 
ia boleh 'pulans. kembali. 
$ EORANG GADIS -jg tjan- 
an berusia 18 tahun dan 

erdja sebagai pelajan telpon 
di Svdrev pada hari Djtimat 
menikah dengar ' Thomas Mu- 
barik, putera dari kurie- 
gara Bahatmalur di Pakistan 
jan sangat kaja. Pengantin le 
laki menerangkan kepada pers, 
bhw dim beberapa hari ini me 
reka akan bertolak ke Bahat- 
malur. dimana kini sedang “di- 
selenggarakan persiapan? “un 
tuk melaksanakan ' perkawisan 
mereka berdua sesuatu dengan 
'peraturari2 agama, Islain. 
  
  

Orang tertua di Eropa! 
Karl Glockner dari Bk. 
dengass (Djerman). Mes 
kipun ia sudah berumar 
106 tahun, tetapi ia ma 
Sih sehat dan tiap? hari- 
pun ia minum bier. Menu- 
rut tjeritanja, ia" telah 
turut bertempur dim pe- 
rang Djermarn—-Prantjis 
dibawah Otto von Bis- 
marck, pada tahun 1870.     resmi jjang dikeluarkan de Ja- 

vasche Bank, 

Pa Pe BT 

Ditangkap ' 
Kareva Botjoreja , Ras 

ngeluarkan, 53.900 djuta dollar- 

Pa 

mereka sa 

engga terpaksa 
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