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Pengubah tindakan kepala | 

| hanja harus diduduki oleh bang 

  Smg. R 
PAN ab anta mana 

' “mujua | 
     

      

  
   

  

Digedung PIAI Djakarta 

  

      mann nyaa tadi -selandjjutnja, prinsip 

    

pada tgl. 1 Februari jl. telah di- 
ks. Laki Pres, Sukarno jg 

. an kesenian ini, tampa . memperhatikan lukisan2 dalam Kapas ang 

di Paris pada Minggu per-/j — adakan pameran 'senilu 
tama bulan Maret ja.d. memang sangat gemar ak 

Hingga sekian, kata kalang | 

. Seni-Lukis    
   

    

    
| B ARU2 INI BERTEMPAT 
8 telah: aa 
kita per 

  

da orang? Belanda jg tinggal 

Minta Lebih 
Banjak Lagi 

Indonesia Harapkan Da- 
pat Lebih Barjak Beras 

Dari Thailand 
D ARI KALANGAN diploma 

tik Indonesia wartawen 

»Antara” di Bangkok mendapat 
keterangan bahwa perundingan 
mengenai allokasi beras Thai        an 

- m luar negeri Ameri 
ih mengadakan keduta | 

besar di negeri2 blok So- |- 
supaja mempunjai pos2 pe 
auan di negeri2 tersebut. ' 
kabarnia pembesar2 jang 

djawatan 
omat'k Amerika telah me- 

  
orang2 Amerika di negeri2 

blok Sovjet mendapat per'aku 
tidak menjenangkan. (Anta- | 

  

Pegawai2 | Sisi 
T Belanda 
saia Disingkirkan 

ri Kedadukan 
es 
1inan 

sk 

   |yYakan oleh kabinet didalam si- 
| dangnja kemarin malam, Men- 
teri Penerangan Mononutu me 
njatakan kepada pers, 

  

wa Bara. Djawa Tengah 
Sulawesi Selatan. Pemerintah 
berpendapat kaia Mononutu 
— bahwa pada umumnja kea- 
manan @seluruh Indonesia te- 
lan mendapat” perfbaikdnhja, 
tetapi pemerintah tetap mena- 
ruh perhatian besar pada kea- 

  

& “itu menjata- 
1 ahwa SBPTT, sebelumnja 
ada pengumuman ,,surat terbu- 
ca” dari Ikatan Teknisi itu, te- 

h beritahukan kepada ke | 
bahwa serikat buruh Hukum Mati 

an menjokong dengan 

Didjatuhkas Pada 
Orarg2 Kerrup Di 

RRT 
ARIAN2 RRT mewartakan, 

bahwa 2 orang pegawai 
RRT telah ditembak maji sege- 

ra setelah mereka oleh penga- 

dilan rakjat dianggap bersalah, 

karena melakukan korupsi. Di- 
duga, bahwa kedua pegawai ta 
di adalah jg pertama kalinja di 
dja'ahi hukuman mati oleh pe- 
merintarx RRT din gerakannja 
nssmberantas korupsi. 

  

. 

  

P untuk menindjau kembali 

edudukan pegawai2 bangsa 
g dengan suatu tjara jang 

jektif dan djudjur. Adalah ke 
inginan dari serikat buruh, su- ' 

ja segala kedudukan penting : 

  

sa Indonesia dan bila dianggap | 
perlu mengadakan suatu ba- 

an untuk planning, bagian ma 

ga2 bangsa asing. 
“Pengurus besar SBPTT ber- 

pendapat, bahwa suatu sikap 
jang tidak pestip dari djawa- 
tan tersebut atas penempatan 
pada bagian? tehnik dan admi 

nistras: dalam PTT, tidak. Sa- 
dja mengakibatkan, bahwa ke 
mauan bekerdja diantara 'pega | 
wai akan berkurang tetapi dju ' 

menambah pengelua- 
tra. Kepada pengurus 

, Ja» si diserukan seba 

gaimana telah diumumkan ber 

kali2. “supaia mengadakan | 

| kerdja-sama dengan pengurus 

besar SBPTT, agar keinginan2 

diatas dapat tertjapai dengan 

tjarg jang selaras”. 

Diwartakan selandjutnja, 
bahwa 156 orang lainnja jang 
djuga dipersalahkan telah men 
djalankan korupsi, te'ah didja 
tuh: hukuman, meskipun mere 
ka meniangkalnja. Mengenai 

nasib orang2 ini tidak dberi- 
takan apa2. Selain dari itu di 

wartakan djuga, bahwa 1755 

orang pegawai padjak telah 
mengakui atau dipaksa untuk 

mengakui telah mendjalankan 
perbuatan2 korup. 
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. Truce Di Korea 
    

  

   

  

— Tidak Lama Lagi Terlaksina? Kela- 

ngan PBB Optimistis 

EDUA "ROMBONGAN anggota delegasi2 gentjatan -sen- 

| PBB dan Utara dim pembitjaraan2 mereka di Pan 

ri Selasa tih. memperoleh beberapa kemadju- 

an hingga memberi alasan utk. sikap optimistis di pihak PBB 

bahwa gentjatan sendjata di Korea ,,kini tidak terlampau 

Ann na | sjarat2 pengawasan perletakan sendjata ari Selasa te 

Ta roleh persetudjuan kom adil, bahwa rombongan? penga 

militer akan terdiri dari 10 anggota jg akan mendja- 

ekerdjaan? polisi di daerah demiliterisasi. 
baka ok 
hari Selasa, bahwa masalah tawanan 

jan2 ' perang pada hari Rebo ini mung 
-kin sudah dapat diserahkan ke- 

patia para opsir staf u'k peng- 

laksanaan persetudjuan2 jang 

telah didapat dlm. detail2nja. | 

Dalam pertemuan pada hari 

ya ian Kai Selasa i-u delegasi Utara me- 

dib hingga sebanjak2nja ' njetucjui utk mempeladjari usul 

25.000 orang dan bukannja “4-pasal PBB mengenai pertuka- 

66.000 orang sebagai diusulkan ran tawanan perang. Panitia 

k PBB, sedangkan me ' urusan tawanan perang ini ha- 

tempat2 pemasukan pi- (ri Rebo ini akan mengadakan 

ik Utara menghendaki supaja |peremuan lagi seperampat 

batasi pada 3 tempat dan ti- |djam sesudah penutupan sidang 

c 10 tempat sebagai diusul- |pleno ke-36 dari Komnperensi 

n oleh delegasi PBB. : Gentjatan Sendjata jg menurut 

Sementara itu ketua delegasi (-entjana akan diadakan pada 
' dim panitia urusan tawa- (hari itu “ u'k membitjaraken 

in perang, laksamana Libby, (pasal 5, jaitu pasal terachir da- 

rangkan ' setelah pertemu- |lam agenda konperensi. 
tersebut pada hari (Ant.-UP). 

ta PBB 
Mun Jon pada hari Selasa 
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Mengenai soal keamanan da manan didaerah2 Djawa Barat 

lam negerj jang telah dibitja- Djawa Tengah dan Sulawesi Se 

Y bahwa | 
setjara chusus pemerintah te- | 
lah membitjarakan perkemba- | 
ngan keadaan didaerah2 Dja- | 

dan j 

. ku sistim prioriteit. 

Bantuan M.S.A. 
Dalam Tjara Menerimanja Indonesia: ' 
Tidak Melanggar Dasar2 Politik Beba 3" 

Kabinet Merundingkan Soal Keamanan. 
Kewer KEMARIN telahmengadakan sidangnja dari dj. 

keamanan i: 

Soal perundingan? I Aa mas beta diarak ndingan? Indonesia— :da ii di bitjarakan oleh kabinet dika Me pam u,seera akan “di 
gasi Indonesia, tiba di Djakarta dari Den 
laporan? delegasi Indonesia. De mikian diterangkan 5 bitjara kabinet kemaren malam. Mr. Mhd. Yamin, jg ditungs 
kedatangannja kemaren, baru “tiba ta 

belum “dibitjarakan. 

Mr. Mhd. Yamin, utusan dele- 

Haag dgn membara 

hari ini akan tiba di Djakarta. 

latan. 

Mengenai . keadaan di Sula- 
wesi Selatan . diterangkannja, 
bahwa pemerintah sekal2 ti- 
dak menganggap @nteng usaha 
usahanja untuk mengembali- 
kan keamanan didaerah itu, 
tetapi pemerintah menaruh ha 
rapan, 
rapan, bahwa “dengan "usaha 
tentara dan dibantu oleh rak- 
jat -seluruhnja, pernjelesaian ke 
amanan didaerah ity akan da 
pat diatasi dalam waktu jg bi 
sa d perhitungkan. 

Pertanjaang jang dimadju- 
kan apakah pemerintah telah 
menerima atau telah menolak 
bantuan2 dari “Mutual Securi- 
ty Aid” hanja didjawab 
oleh Menteri Mononutu sbb. 

Dengan  djelas dapat saja 
terangkan, bahwa pemerintah 
dalam. hubungan bantuang jg. 
Giperolehnja dari Amerika Se 
rikat, tak melanggar sediki- 
pun dasar2 politik bebas Indo ! 
nesia. Dan segala kabar2 jang 
hendak memberi kesan bahwa 
ada tindakan2 pemerintah 19. 
tidak sesuai lagi dengan poli- | 
lik bebas pemerintah, saja ban 
tah sekeras?nja. 

Dem'kian Menteri 
ngan Mononutu. 

Penera- 

PERANTJIS KURANGI IM- 
PORT BARANG? TIDAK 
PRIMAIR. 

Perantjig hari Senin il mu- 
lai mendjalankan program 
penghematannja, untuk menje- 
lamatkan diri darj keruntuhan 
ekonomi berhubung dengan di 
perlambatnja pemberian ban- 
tuan dari Amertka Sarikat 
Simpanan restriksi2 pemerin- 
tah atas import barang2 jang 
tidak primair dari negeri2 Ero 
pa Barat la'nnja, mulai berla- 
ku. Untuk import dollar berla- 

Perantjis 
selama 6 bulan jang berachir 
ketika tgl 31 Desember hanja 
menerima $260.000.000 sadia 
darj Amerika, sedangkan jang 
diharapkannja sebesar $400. 
000.000. - 

LAGI SEORANG PEMUKA 
PERUSAHAN HOTEL 
BUNUH DIRI. 

J. Vargeer, bekas eigenaar 

Hcte' Benenut'o Djakarta, tlh 
buruh diri dgn tjara gantung 
diri di kamar No. 18 dari Pen- 
sion Friesko Flagge, Barcurg. 

oleh djuru- 

utk, Indonesia dim Minggu ini 
akan diteruskan dan diharap- 
kan sebelum achir minggu ini 
persetudjuan sudah dapat di- 
tanda-tangani. Sebagai telah di 
kabarkan, dari sumber jg me- 
ugetahui didapat keterangan, 

| baiwa dari persediaan utk ex- 
port tahun ini sebesar 800.000 

      
$ ton, Indonesia telah diputuskan 

akan mendapati 90.000 ton. Dim. 
perundingan Minggu ini diduga, 
bahwa missi Indonesia akan ber 
usaha utk mendapatkan pemba- 
gian lebih barnjak. 

nesia diharapkan dapat: sele- 
Saj pertengahan bulan Septem 
ber jang akan datang. Sampai 
kini disamping. Indonesia jang 
ditetapkan pembagtannja jalah 
daerah2 Inggeris di Asia Teng 
gara Sebanjak 295.000 ton, In 
d.a 160.000. ton: Djepang boleh 

ton Pisipina  30.000-ton dan 
Ceylon 15.000 ton. Dengan de 
mik'ian ..maka, dengan - 90.000 

000 ton- jang disediakan - itu 
tinggal 10.000 ton. : 

1.000 ton berangkat: 
ke Indonesia.   

bahwa denan usaha | le dari Bangkok telah berang 
| kat. kapat "Sambas" dengan 

.njakan telah mempunjai penga 

  Vargeer, jg sudah berumur 62 
tahun itu. meninggalkan surat? ' 
dalam mana ia meniatakan se- 
bab-sebab ia bunuh diri. Terda- 
pat kabar, bahwa ia telah be”- 
tjerai dgn isterinja. 

ANITYA tenaga atom Ame 
rika tidak bersedia membe 

hatkan atau memban ah desain 
desus jang menjatakan, bahwa 
kepada Inggeris t'dak di-idzin |   
kan untuk meledakkan sebuah ' 
bom atom di'apangan pertjoba 
an Amerika, Se'landjutnia pa- 
nitia tersebut djuga tdak su 
itu diduga, bahwa berita? ini 

Tanggal 1 Pebruari jang la 

membawa 2.000 ton beras Thai 

masing2 1.000“ ton untuk Si 
ngapura dan Indonesia. Jang 
untuk Indonesia itu. di Singa- 
pura akan dimuatkan dikapal 
lain. Apa jang dikirimkan ke 
Indonesia dengan kapal terse- 
but dan pengiriman2 lainnja 
beberapa waktu jang lalu ti- 
dak akan dimasukkan dalam 
pembagian 90.000 ton tersebut 
diatas. 

F 

KURSUS RADIO DI 
GARUDA. 

Hari Senin di Djawatan Teh 

nik Garuda Indonesian Air- 

ways telah dibuka kursus Ra- 
dio Elektro jang diikuti oleh 
18 orang pegawai, jang keba- 

laman praktek berapa tahun, 

tetapi belum mempunjai penge- 
tahuan theori tentang Ratio 

Elektro, demikian kabar jang 
disampaikan kepada P.I. Aneta 
Maksud daripada kursus ini ia- 
lah memberi pendidikan kepa- 
da pegawai2 tersebut sedemi- 
kian rura sehingga mereka da- 
pat memenuhi sjarat2 theori 
untuk montir II b. 
Dalam kursus jang lamanja 

satu tahun ini akan dipeladjar- 
kan: Elektro Tehnik, Pengeta- 
huan umum penerbangan. pe- 

ngetahuan materia, Ilmu Pasti 
Elementer, Radio tehnik, mem- 
batja bagian (Schema lezen).   

Dipadang pasir dae- 

rah Suez. Tampak satu 

tank Ingger's type-4001 

jang baru gadja - dida- 

tangkan dari Inggeris 

untuk memperkuat per- 

tahanannja didaerah jg : 

menggelora itu. Terl 

hat pu'a “mobil padang | 

pasir”, seekor keledai 

bermuatan 'penuh. 

ka membkerikan keterangan ten 
tang berita2 dalam pers, jang . 
menjatakan, bahwa kepada Ka | 
nada telah dim'nta djangan | 
menjerahkan keterangan2 jg. 
telah diperoleh dari Amerika 
kepada Inggeris. Da'am pada 
mengandung kebenaran, mengi 

ngat tindakan2 jd i 

  

      

   

emMbaga Ke 
"Kon. Batavi 

LN Kunsten nu 

PNP O Ope PENA ANNKALN P NA MEP UNgeMAMNA 

1 & Harian Umum 'Anggauta 

g Mapudji mendjawab ata 

pada Indonesia”, dga 
melarang orang2 Belanda di Indoresia mergirimkan wang ke | 
Nederland dan kita tidak boleh membajar wang pensiun kepa- | 

Pengiriman? beras ke Indo- 

djadi gkan mendapat 200.000 f 

ton untuk Indonesia, dari 800. penting dan sudah dapat dipas: | 

budajar 

Base 

Berani er , MB aa 5 SChappen 

ja”. 

5. 

| andjuran Jg'Berapi—api Dim Rapat Pa 
20 mitya Irian Di Surabaia PN 

di pendopo kabupaten Sursbaja 
rapat dari Panitia Irian. Taan Ring- | pertanjaan: ,,Apa jg harus | bersedia mengembalikan 

perkataan: ,,Kita harus 

" tx 
Tuan Mapudji menghadiri 

Partai Indo Nasional Pengha- 
pus Minoriteit. Pertemuan dia- 

apan kearah diadakannja se-' 
bentar lagi pertemuan dengan 
segenap panitya2 Irian diselu- 
ruh Indonesia jang akan dikun 
djungi oleh 65 buah organisasi 
perkumpulan2 dan partai poli 

fik. Djumlah undangan jang 
telah dikirim ada 160 buah. 

| Pertemuan ini dihadiri anta 
ra lain oleh tuan Utomo, seba 
gai wakil gubernur, residen Wi 

| narno, major Hadiwinarso da 
ri ALRI dan bupati Bambang 
Suparto. | “ 

” Diumlah pembitjarg dalam 
rapat jang berlangsung .sela- 
ma je djam itu ada 16 orang. 

| Hampir semuanja menuntut su 
'paja KMB dihapuskan jang 
Loleh mereka dianggap sebagai 
|8umbe, darj segala kesulitan. 
Pun Uni harus lenjap, kata me 
reka. 

| 

  
& Serbu sadja Irian 

. Beberapa pembitjara ber- | 
pendapat, bahwa Indonesia ha | 
rus mengirim pasukan2 ke Iri 
'an-Barat dan bila perlu ber- 
tempur untuk "mengembalikan 

“Irian ke wilajah Indonesia. Se 
(Tandjutnja telah " diutjapkan 
“#jelaan2 terhadap Filipina jg. 
minta kepada Indonesia untuk 
masuk -ke dalam Pakt Pasifik. 
'Djika pakt sematjam ini ditan 
-da tangani, maka Irian. akan 

tikan bahwa daerah ini akan | 
tetap berada ditangan Belanda. | 
njatakan, bhw. Irian ditangan 
“Belanda itu berarti suatu an- | 

aman besar bagi kemerdeka- | 
.an Indonesia. Seorang pembi- | 
fara lain mengusulkan supaja | 
melakukan -boikot terhadap | 

Belanda dan 'menasio- | 
m. perusahaan2 Be- |     landa. : 

Tiap aksi jg djauhkan 
Irian harus diberantas. | 

Program kerdja panitia 
mentara folah disetudjui oleh | 
rapat. Dikatakan didalamnja an | 
tara in bahwa setiap aksi jg. | 
Aitudjukan utk mendjauhkan | 
Irian, harus diberantas. EMB 
jan Uni harus lenjap. Panitia | 
xkan 'memberikan penerangan | 
dan bertindak selaku koordina ' 
tor dim menielenggarakan ra- | 
pat2 wmum dsb.-nja. PPI akan ' 
wsenjelidiki perbuatan2 dari ,,ele | 
men? kolonial dan imperialis” 
ig merintangi pekerdiaan PPI 
dlm membantu pemerintah me 
agembalikan Irian Bara, kepa- 
da Indoresia. Orang? Belanda, 
serta pengikutria jg tidak mau 

mepjerahkan Irian Barat harus | 
disingkirkan. (Pia). : 

ISRAEL, TJARI HURUNGAN | 
DGN. NEGARA? ASIA. 

Menteri luar negeri Israel 
Moshe Sharett,  menjatakan 
pada hari Seren dalam parle- 
men, bahwa Israel berusaha 
akan mentjari perhubungan ig. 
baik “dengan ,.negara2 Asia, 
selama pegara2 Timur Tengah 
mengadakan persiapan untuk 
memulai serangannja lagi ter- 
hadap Israel”. 5 
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Inggr Akan Tjoba Ledakkan Bom-Atoomnja Di 
Amerika? 
tuk mendjaga rahasia. K 

Kemungk nan bagi Inggeris 
untuk meledakkan bom-atom- 
nja di Amerika telah lama me 
rupskan buah pembitjaraan, 
akan tetapi pada umumnja 

n Indonesia 

nootsehan 
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rapat itu selaku utusan dari | 

tas itu dimaksud sebagaj persi | 
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'ketahui djumlahnja, tetapi da 

kong Barat-daja kots Muntilan 

28. | rampas 2 putjuk LE, 2 putiuk 

| gelang — Purworedje dan Jog ' 

“Penting Hari Ini: Perlu 
£ 

: Adanja test psyeho-a aly 

-se murid2 sekolah — Rapat Panitya Irian js ber 

piapi — Indonesia menerima bantuan USA. 

Sikap DEIP terhadap penghapusan Sertifikaat-De sg 

viesen dii. 
kesan. 

  Papan 
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Menentang gelombang disamodera luas. Gambar corvet 
ALRI ,,Patiunus' dilaut Djawa mengarahkan kemudinja 

men udju Surabaja. 
    
  

| Daerah Klego 
Mungkin Akan Didjadikan Pusat Utk 

. Bergerilja Oleh Kaum Pemberontak 
Razsia Di Karangkadjen Menghasilkan Pembesla- 

: | han Sendjata2. aa 
AUM PEMBERONTAK jg. telah meninggalkan Simo dan 
mengundurkan diri ke ulara terus kita kedjar. Sedjak tg. 

3.252 kita adakan penjerangan terus-menerus thd. kaum 
pemberontak ig bersarang di daerah Klego (utara Simo). Ru- 
pa2nja fihak pemberontak akan mempertahankan daerah tsb. 

..jg memang sebagian mendjadi daerah pengaruhnja utk medan 
“gerilja, sehingga terdjadi pertempuran seru setiap waktu. Ka- 
rena tak tahan lagi menghadapi desakan pasukan kita, maka 
“kaum pemberontak menggeser ke Utara dan kemaren mereka 

gesignaleerd di daerah Wonosegoro. 

tan Australia 
Tak Setudju 
Djika Irian Dikuasai 

Oleh Indonesia 

ENURUT AFP Den 
Haag, pemerintah 

Australia telah menjata- 

kan pendiriannja kepada 

delegasi Indonesia, bahwa 

Australia tidak dapat me- 

ajetudjui penjerahan 

Irian Barat kepada Indo- 

  
  
. Dalam gerakan penjedjaran 

ini 13 orang anggauta Bin 420 
gugur. Sedang korban dfihak 
pemberontak belum dapat " di- 

pat dipastikan banjak jang te 
RA Tut 

Selandjutnja. dapat dikabar- 
kan: Pada tanggal 4 Pebruari 
1952 telah terdjadi- pertempu- 
ran.se'ama 3 djam sedari djam 
15.00 — 18.00 - didesa... Blong- 

antara pasukan kita dengan 
AG pragia kaum pemberon 
tak jang merembes darj daerah 
Kiaten. Dalam pertempuran 
itu 2 orang pemberontak ter- 

| ..Mogok - Da — 

| sebavai suatu mata rantai dim 

| Perotes Tahanan 

xi 
imempercleh kabar, bah 
orang tahanan dikamp ta) 

|di Kediri mulai hari Vjur at jg 
"Jala telah mengadakan ,,mogok 
ipuasa”. Hal ini menurut kabar 
selandjutnja harus Cipandang 

rangkaian protes, jang telah di 
'adjukan oleh kaum tahanan ke 
pada pemerintah dalam bulan? 
.jang terachir ini, dengan ntak- 
'sud untuk minta perhatian jang 
“berwadjib, , 

|. Kaum tahanan selandjutnja 
"telah mengadjukan proteg tgr 
tuls kepada pemerintah, jang 
diantaranja- mengatakan kea- 
daan jang “buruk” dikamp Ke 

| dirj mengenai perumahan, tem 

|pat tdur, kesehatan maka- 
nan dsb. Protes tersebut ber- 
kepala “Tahanan razzia Agus 

'tus menuduh pemerintah RI. 
Lang RUPS :3 

Se'andjutnja dalam protes 
tersebut diadakan ketjaman 
atas kebidjaksanaan pemerin- 
tah dan dengan pandjang le 
bar duraikan, bahwa penafz 
 kapan2 dalam bulan Agustus 
sama sekali tidak mempunjai 
dasar. (PIA). " 

Ma Deen 

BANTUAN PASAL-4 AMERI- 
KA KPD PAKISTAN. 

Pemerintah2 Amerika Seri- 
kat dan Pakistan tak lama lagi 
akan menanda-tangani suatu 
persetudjuan bantuan tehnik 

berdasarkan Rentjana Pasal-4 
Demikian diumumkan di Was- 
hington pada malam. Selasa. 
Bantuan tehnik Amerika kenra- 
da Pakistan terutama ditudju- ' 

kan utk menambah. prgiukst ' 
pertanian Pakis:an. P 

MUTASI PERGURUAN £ 
ZINGGI. 

Dengan surat putusan men- 
teri P.P.K., mr. Wongsonegoro 
Prof. dr mr O. de Heer untuk 
sementara diangkat sebagai gu- 
ru besar pada Fakultet Hu- 
kum dan Pengetahuan Masja- 
rakat Balai Perguruan Tinggi 
RI. di Djakarta untuk ditem- « 
patkan pada tjabang Fakultet 
Hukum di Makasar. Selangjut- 
nja ditetapkan, bahwa mona S. 

Kruyt untuk sementara dmng- 

kat sebagai dosen luar biasa   tembak mati, dan dapat kta | nesia, baik berdasarkan 

pertimbangan pertahanan | 

maupun keamanan. (An- 

tara). | 

sendjata automatiek dan bebe 
rapa ratus peluru. Lebih lan- 

djut dapat diketahui bahwa 
memang ada perembesan sege 
rombolan besar kam pembe 
rontak dari daerah Klaten. 

Kemaren petang segerombo 
lan besar kaum pemberontak 

telah menjeberangi djalan be- 
Sar. Magelang — Purworedjo 
dan pagj ini mereka gesigna- 
leerd d: Selatan Bandongan 
(Barat daja kota Magelang). 
Segera kita adakan pengedja- ' 
ran, Hingga kinj Jalu Yntas Ma . 

  
riutah2 Inggris dan Amerika 

ja — Semarang tetap berd'a- 
lan. 

Kemaren pagi tanggal 5 Pe 
bruari 1952 CPM dan tentara 
kita di Jogja mengadakan raz- 
zia didesa Karangkadjen (Se- 
lalan kcta Jogja) jang ternja 
ta berhasil menangkap 11 
orang pengikut pemberorr'ak 
dengan diketemukan djuga pa 
danja 2 putiuk mort'er 2 ka- 
rabijn dan 1 peti granat ta- 
ngan, demikian berita icng ka 
mj ter ma dari Div, Diponegoro 
hari ini, 

lis Rendah, Eden mengusulkan 

PBB uk menjelidiki 

di daerah perbatasan Sma. 
is 

kan,baiwa da.am kundjungan 
Churchill ke Washington baru2 

ini tiaak dambil tindakan2 ba 
yu mengenai Korea. 

Dikatakan, bahwa djika gen 
tjatan sendjata di Korea .tu di 
langgar, maka keadaan jang 

genting akan timbui. Akan te 
tapi daiam hubungan ini peme 

rintah Inggeris tidak mengam 
bl sesuatu tindakan jang pas 
ti. Dalam pada itu permus,awa 
ratan mengenaj soal in: akan 
segera diadakan diantara ne- 
gara2 jang bersangkutan, de- 
m kian Eden. 

Terserah kepada Dje: 
pang sendiri. 

Mengenaj perhubungan anta 

ra Djepang dan Tiongkok itu 
' Eden lebih jandjut menijelas- 
| kan, bahwa menurut pend rian 
| hja jang senantiasa dipegang 
| tegun, maka soal perhubungan 

| antarg Djepang dan Tiongkok 

| harus diserahkan kepada Dje 
' pang untuk diputuskan sendiri 

setelah Djepang memperoleh 
kembali kedaulatannja penuh. 

Saja anggap penting, bahwa 
Djepang selama masa pendudu 

1 kan tidak akan mengikatkan 

  
  

Man Me. hana ERA Hetun 

orang berpendapat, bahwa tin- ran keterangan2 dengan Kana 
dakan jang demikian itu akan i da, dan dapat dianggap seba- 
memerlukan perobahan da'am | gaj pasti bahwa sebe'um diada 
undang2 Amerika mengenaj te | kan persetudjuan mengenai pe 
naga atom. Pertanjaan jang | nukaran tersebut, Kanada ha- 

terpenting jalah, apakah tinda | rus berdjandji, bahwa ketera- 
kan2 Inggeris adalah tjukup | ngan2 jjang diperolehnja tidak 

ngenai soal Na Pe 

dan Tiongkok Nasionalis. t 1 2 

Musa Kahar mamboiar politik luar negeri Inggris dlm Madje- 

adanja pasukan? Tiongkok Nasivnalis 

x 

pada Fakultet Ilmu Pasti & 
Alam di Bandung untuk mem- 
beri peladjaran Pharmacdina- 

mie. 5 

Eden Dan Mesir 
1ogin Adakan Persetudiuan Jg Bish Dja- 

) mia Keamanan Timur —Tengsh 

ENTERI LUAR NEGERI Inggris, Anthony Eden, pada ha 

ri Selasa menerangkan dim Madjelis Rendah bahwa peme- 

Serikat tidak bersepakat me: 

bungan kewbali ana Dje- 
Dalam keterangannja sebagai 

dibentuknja suatu kowisi ketjil 

43 2 v 
sk & 

Selandjutnja Eden menerang d.ri dengan sesuatu politik jg. 
kelak. akan menempatkannja 
dalam kedudukan jang kurang, He 

menguntungkan . sehingga ka- 

renanjg laly mengutuk nega- 
ra2 jang menduduki. Adalah 
suatu hal jang harus diakui Se 
tjjara terang2an bahwa “kta 
dan Amerika Serikat tidak men 
L/iapai kata sepakat tentang 
hal ini, Demikian Eden, 

Jg. mendjamin kea- 
manan Timur Tengah ' 

ris—Mesr Eden menjatakan, 
bahwa ia sedang mengusaha- 
kan suatu penjelesaian jang se 
suai dergan tjta2 jang sebe- 
narnja dari rakjat Mesir. Ia 
menjatakan keingnannja un- 
tuk mentjapai persetudjuan de 
ngan Mesir, jakni suatu perse 
tudjuan jang akair mendjam 
keamanan Timur Tengah dan 
Terusan Suez. Kata Eden, per 
setudjuan sematjam itu, djika 
hendak kekal, harus memperha” 
tikan tj ta2 jang”benar dan”jg 

  

siah dari rakjat Mesir. 
Akari tetapi, “dem kian Hdex, 

betapa besar djuga keinginan 
saja untuk mentjapai persetu- ” 
djuan dengan Mesr, namun 
saja tidak akan mengambil! se 
suatu langkah jang akan meng 
chianati kehendak rakjat Su- 
dan. Mesr menuntut supaja 

Inggeris meninggalkan Sudan, 

akan tetapi Inggeris lebh su- 
ka Sudan menentukan nasib- 
nja sendiri. 

Eden selandjutnia mengemu 
kakan bahwa semua pembesar 

Amerika jang terkemuka ig. 
duduk da'am pemerintah Tru- 
man tidak men'etudiu' diner'u 

ssnja perang Korea ke Tiong-   untuk menj mpan rahasia, Hal |akan d berikan kepada Ingge- 
ini djuga berlaku bagi penuka | ris, # 

O 

kok Barat, (Antara —AFP). 

  

    

    
     
     

            

    

   

    
    

    

  

   

        

    

  

Mengenai pertikaian Ingge-.. -



  

        

       

      
      
     
         
     

      

    
   

    

   

    

    

      

   

   

  

d”. Dan: Shmearat 
a hal ini lebih2 
Nata untuk me- 

Ijuran2 dari menteri 
mr. Jusuf Wibiso- , 

tegas mende- " 
penghema- | 

        

    
   

     
   
   
    
   
    

    

     

  

      

ala, 

MS AS 

  

arina 4 
   

| utk pemberian bantuan tadi. 
—A— —— 

rika sebagai Sinterklaas sudi 

nia 

| tidak pakai sjarat 

“3 #ikdokake sekarang ini 1 
| mengakibatkan turumnja har- 

hidup sehari- | 
ana menerang 

“apakah 

"5 keperluan 

  

kan: ia ragud akan hay ini. 

but mewah . akan meningkat, 
dan sampai sekarang senan- 
tiasa ternjata dalam praktek,   
   

SEmaG 6 “PEBRUARI 1952 

An Ti an Ii Ind dna telah menerima bantuan 
Dalam pada itu menteri Mononutu menegaskan bahwa. dim 

(bantuan ini, Indonesia tidak melanggar sedikitpun 
litik bebas kita. Sebab, demikian menurut keterangan 

5 ju kita, Indonesia dlm menerima bantuan tadi tidak 
mengikatkan Giri pada peraturan2 jg melekat sebagai sjarat2 

tuannja, zonder- mendapat kontra-prestasi 
Gibantunja. Pengalaman2 sudah banjak memberikan bukti bhw. 

. Amerika selalu memberikan bantuannja with strings-attached” 
(eeesan Ekor), sebagaimana bunji termnja di Amerika sendiri. 

: tadi sudah ternjata djelas dgn ECA-ERP:nja 
3 .dan iding. Tidak memenuhi sjarat,tidak ada bantuan!!! 

harga beberapa  matjam -ba- 
rang, maka barang2 lainnja 
pun mempunjdi tendens naik 
-harganja, terutama 
orang memang senang sekali 
-memberikan arti jang Inas | 
dari Penak sluse” it itu. 

   

  

M.S. A. 

2, Kita setelah mendengar keterangan2 diatas tadi, 
2 hanja bisa berkata: ,,Pertjajalah siapa jg mau pertjaja”! Te- 

tapt bagi kita sudah terang suatu barang mustahil, bahwa Ame 
menghambur-hamburkan: ban- 

dari mereka jang 

5. —-——— Dan bagi kita, sampai sekarang belumlah bisa 
: enemukan. tanda2 djelas jg bisa mejakinkan kita, bahwa se- 

i ini bantuan MSA tadi diberikan kepada Indonesia dgn. 
satupun! 
  

HARGA KAPUK NAIK KERAS 

  

» Un ja... Orang masih bingung | 
Aa belum -mengerti “djelas pengu- ! 
muman penghapusar” D.C. itu, baru | 
setelah ssk. muat berita2nja lengkap, i 
perdagangan Dea normaal kem j 
“bali. Berhubung . “adanja kebi 

o ni untuk pendjelasan dja 
1 “orang mendjadi bingung, sel 

Ta selasa: 'adanja pengumuman 
Na D.C. tak mempengaruhi     

   

  

      

  

      

      
     

    

   
    
    
    

     

    
     
    

   

   
       

      
   
   
    
       

     

    

        

   

   
   

      

   

  

    

    

          

   

      

   

  

   

    

   
   
   

   
     
    

  

    

ES djuga. kita membuat 
aa “Sak gan dari" harg ja2 
barang pada sebelum dan “sesud 

: ida pengimiiman penghapusan D.C. 
ito, Dari tjatatan jang ti kumpul. 
an, jang Paling. tjepat Nanga. 
alah harga kapuk, - sedan ye 
emas “nampaknya seperfi . 

| nas", jaitu naik turun, 
tjengkeh. jaik sedikit. 

Tanggal 2 Pebruari djadi sebelum 
ada pengumuman, harga emas tertja 
tat per. gram Rp. 32,50 buat jaag 

« jang se “sa Bai Rp. 31,50 dan' 

dak. ba 

   

   

  

P3 ea Bpeba” (naa emas a01 
| Rp. 3350, no. 2 Rp.32,25 dan no. 3 

Rp. 31,50.— 
Tjatatan harga sebelum ada i 'pes | 

ngumuman: Kapuk C. 660, tg. 4 
Pebr, tertjatat 825, dan tg. 6 Pebr.' 
850. Bidji kapuk 60 (pendjual) tg. 
? Pebr. naik sampai 77. ae 

nj ada Uisini, belum diketahui. 

ah pembersihan 

T |! PERSERIKATAN 
Ipyawa TENGAH. 

ka bagi golongan Tionghoa, ka! 

rena maksud pembentukan per 

&- Iserikatan itu ialah untuk mem 

3 perkembangkan industri2 dise- 

! PENJAKIT: MENULAR. 

8 28 Djan: 
Itambahan 4, 

5 sembuh 4: 'Paratyphus C “sisa 

2 | HANJA BUTUH MEDJA 
| SADJA. 

5 

ita | 

MENINDJAU DAERAH 
8  PEMBERSIHAN. 

Kemaren sore, kolonel Nasution 
i'dengan beberapa perwira telah tiba 
| di-Kalibanteng dengan. pesawat ter- 
bang. Maksud kundjungan beliau ke 

. Semarang ini adalah untuk melihat 
situasi daerah Djawa Tengah -.dari 
deka:. 

Pagi hari ini beliau dengan diantar 
f oleh Panglima Dip.Diponegoro, letn. 
Kol. Bachrun telah berangkat kedae 
rah pembersihan dilingkungan Terr. : 
IV. Untuk berapa lama beliau ber-! ! 

! 
j 

KOL. NASUTION KE SOLO. 
Pagi ini K.S.A.D. kot. Nasution ! 

bersama Pangiima Div: P. Diponego : 
ro overste Mohd. Bahrun telah be-, 
tangkat ke Solo. Kundjungannja ini : 
untuk mengetahui perkembangan 

terhadap ex-bat. 426. 
Dari. kalangan iang dekat didapat | 

keterangan bahwa kol. Nasution | 
jakan menindjat didaerah Djawa Te 
ngah ini. 3hari tamanja. 

GADAI GELAP. 235 
L.B.H. dan nj. S.S.N. telah di- 

djatuhkan hukuman denda masing2 
Rp. 350.—, karena dipersalahkan 
.membuka gadai gelap dikota ini. 

“ “Terdakwa diatas mengaku dan 
menerangkan selandjutnja, telah Taku 
kan pekerdjaan tsb kira2 dua bulan 
Tamanja. 

INDUSTRI: 

Atas initiatip Siang Hwee 

1 Semarang pada nanti tanggal 

1g jang" akan: datang, djam 16 
di gedungnja di Gang Tengah 

73, akan diadakan rapat pem| 

bentukan perserikatan indus- 

tri2 di Djawa Tengah. Perseri 

'katam ini-tidak melulu terbu- 

  
luruh Djawa Tengah. 

jatatan dari tg. 20 sampai 

TE Typhus abd. sisa 39 
sembuh 4 Para- 

typhus. A. sisa 20 tambah 1 

. phterie sisa 4 tambah 3. 

sembuh 1. Poliemyietis ant acu- 

ta. ((penjakit lumpuh kanak2 

sisa. Mba 

(Kemarin siang, rumahaja sdr. M.S. 

karangtempel 236 telah “kemasukan 

pentjuri. jang setjara nekat telah 

menggondol medja diruangan muka, 

Rupa2nja pentjuri itu hanja butuh- 

kan medjanja sadja. 

Me Sama 

Djenderal major William 

C, Chase, kepala missi militer 

Amerika di Formosga hari Se- 

lasa terbang ke Washington, 

dimana ia- akan mentjoba un- 

akan | 

Harga dari barang? jang dise 5 

|bahww dengan . meningkatnja 

karena |' 

Tak " dengan melalui aan 

5 ea 
1 a02. sam. 

tan2 dan perusahaan2 dimana 

  

sadis pa sy 

    

ve: “Se 

akan mendjadi kurang, hal ma- 
na akan menjebabkan menine: 
katnja lagi harga beras 
demikian. kata Tediasukmana, 

Menuruj Yedjasukmana ada- 

pemerintah mau memperbesar 

mexdjual barangn. ane daerah 
dot “Ta Sebalilen ya” jum. Impor- 
tir akan lebih mementingkan 
import barang2 dari negara2 
dengan valu.a ,,lemah”, untuk 
mana tidak diperlukan 
£ksport Dollar. »Ini akan me- 
rupakan tamparan jang . heba' 
bagi import dari Djej pang”, de- 
mikian katanja. Sebnajaenia Ia 
menja-akan, bahwa tindakan 
ini mungkin dimaksudkan pula 
sebagai suatu usaha untuk mem 
perkuat kedudukan Indonesia 
dalam perundingan? de 
Djepang. Tedjaksukmana 1 

   

nja. dengan tindakan? ini 
merintah bermaksud: melind (u- 
ngi industri didalam negeri “er 
hadap import jang terlampau 
besar dari Djepang. Jang te-   

1 mendjawab: 

rang ialah, bahwa tindakan ni 
menguntungkan industry Erepa 
Barat dan dengan demikian 
ndus'ri Belanda: Terutama da: 
'am. bulan2 jang pertama, pada 
waktu persediaan Bukti? Ek 
Sport Dollar i'ir masih: terba-. tas akan tampak keinginan ja 
kuat akan pasar2 Eropah”, de 
mikian ke'erangan se) Haa 
djenderal DETP. sea 

Utk. kapeskian 

groep ,Benteng”? 
Atas pertanjasn bagaimana 

sikap pedagang Indonesia ng 
hadap tindakan? har, ini, 

“Tenta: Tu 
exportir kita tidak Kn m 
ra. Mereka ini mendapat un- 
tung. Djuga kaum importir 
umumnja dapat menolong diri 
nja, walaupun saja harus me- 
ngakui, bahwa kalangan2 bank 
bertanja pada diri sendri ba- 
gaimana kiranja pembeajaan 
itu harus datur Bank? seka- 
rang inj masih kekurangan 
uang dan karena pembeajaan 
pada waktu ini harus. dilaku- 
kan setjara tunai seluruhnja 
menurut koers2 jang tinggi 
itu, maka dalam lapangan ini 
miingkin akan timbul kesuli- 
tan2" demikian kata tuan Te 
djasukmana, jang melandjut- 
kan pembitjaraon dengan ,ber- 
kata: “Bagi importir2 “new 
comer” jang lemah d tin 
dakan2 pemer'ntah itu terda- 
pat anasir2 jang mengetjewa- 
kan. Kalangan2 ini mengang- 
gap tindakan pemerintah da- 
lam lapangan keuangan itu se 
bagai volitik pemerintah jang 
telah dipikirkan dalam2 lebih 
dulu untuk menghapuskan jg. 
disebut golongan “Benteng” de 
ngan lambat laun dan kemudi: 
an menje'enggarakan 
jang bebas”. 
Tuan Tedjasukmana .djuga 

beranggapan, bahwa kaum: 
dagang menengah djuga akan 

   

mengalami masa jang berat. Ka 
um pedagang menengah ini te' 
rutamg:  mendjual -barang2 
luxe. Barang2 itu men rut Te 
djasukmana aka 
nh Ar PEP Unang ber! Bi 

   

  

  

   
TKSAAN SUSU SAPI. 

ai er sp 

Hasil pemeriksaan .tjonto2 
susu sapi dari pemerahan 
dalam kota Semarang dan ang- 
ka2 jan dipepolah dalam th 
1951 shb: angka2 
rung adalah angka ig. diper- ' 
oleh atas tjonto-air susu dim ' 
th, 1951. 
Pemerahan Djatingaleh. di 

Diatinga'eh (30,1) Siem Kian   tuk mempertjepat pengiriman   
    

   
      

alatg sendjata serta mesSiu A- 

Sega 5 Tai aa | Rahaju Karangbalong 

Nio Pederesan- ke tjil - (29,3) 
Leyting  Tegalwareng (29.3) 

(28,2) 

kaum buruh itu 'bekerdja. Sem hu 

itu”. 

Pukulan terhadap: import 
dari Djepang. : 

hasrat kaum eksportir: unjuk Fe 

Bukti | 

kata, bahwa menurut faham- Ha 

11902 di Paris oleh aah 

Tagor ! 

    

       
    

   
    
    

  

     

       
    

pi I Tak 

Maa JANG 8 
ja intahan, He ke 

uufuskan a mem 

ma pa 2. tertei 
Seri diperlukan 

Ka Se dak ubekatan in mem mn 

(ima akan m kan sedju 

   

  

   

  

   

    
    

      

  

   
Hah menarik perhatian, bahwa | 35 

  

Metro £ oldwyn Mayer telah 
memanggil 82 orang dari wa- 
kilenja jang terkemuka dise- 
laruh- Gunia untuk mengadakan 

sn “di a, Ta 
itjarakan maksud u 

AN ar film ,@uo Va- 
Ne Djuga tuan Abdul Wa- 
Ta na Manager Metro 

yer di Indonesia, 
San Ha pingg'lan “utk 
nenghasiri konperensi jar 
ikan berlangsung dari tanggal 
123 sampai 29 Maret jang akan 
Tatang. itu aka 
T impin oleh Arthur M. Loew, 

Lk Loew's International 
Lebanon. 

“Gio Vadis” adalah Sana: 
tan film jang keempat kalinja 
'dari roman itu, karangan Hcn- 
yk Sienkiewicz. Filim jajng per 
tama telah dibuat pada tahun 

pn 
lam 20 menid, tg kedua 
Iatin ga oleh Cines Company di 
Italia, dan jang ketiga kalinja 
pada tahun 1924 di Hollywood 
oleh MGM. 

   

He 

    

Feroa 

” an 

Th Disetadjat Kabinet 

alam segala hal sekali ini 

  
  

ana 
Mengikat Diri Dgn 

$ 3 Perd na ian2 Tertentu Utk ' Dapatkan 
: TA T8 Bantuan Itu 

angat rapat hubungannja dgn. 
terangan, bahwa kabinet me- 

untuk menerima bantuan dari 
ustadi Indonesia dikatakan ti- 
utk. mengadakan peraturan ten 
kepada negeri? tertentu pula, 
untuk bisa mendapat bantuan 

itu, Menurut . peraturar2 jang telah ditetapkan, 
ar'uar kepada negara2 jang 
mah barang2 tertentu kpd. 

ara? Tn an, dalam Fangka? pertahanan 

Barang? itu dibagi ualam ba- 
rang2 jg masuk kategori A, 
jakni barang2 sematjam2 ba- 
han2 aiom dan laim2, jg betul2 
langsung berhubungan dengan 
defensi dan kemiliteran, 

Disamping itu ada lagi se- 
djumlah barang2 jg dimasukkan 
kedalan kategori B, antaranja 
timah dan karet. Negara2 jang 
menerima bantuan .'MSA dan 
toch mengirimkan barang? dari 
kategori A itu kepada negara2 

tertentu diatas, jang tidak bo- 
leh dikirimi barang?2 itu, segera 
dapat ditjabu: bantuannja. Ne- 
gara2 jang menerima - bantuan 
MSA dan toch mengirimkan 
barang2 dari kategori B kepada 
negara? tertentu itu, ada ke- 
mungkinannja akan distop ban 
tuannja. 

bantuan MSA itu harus berdjan 
@ji mengadakan peraruran2, su 
paja barang2 diatas tidak akan 
Na ke negara2  tertetu 
Iu. 

  

telah diusahakan, untuk me- 
ngalahkan keempat film jang 
mula? itu, baik jang mengenai 

ibesarnja maupun mengenai 
1 harganja. Pada pembuatan film 
sekali ini telah bekerdja 30.000 
crang, 63 ekor singa dan .ba- 
njak binatarg2 'ainnja. Pemuta 
ran dilakukan di Roma. : 

  
  

kurang, 
gang menengah itu harus mem 

pufijaj uang tunai jang lebih 
banjak untuk: membeajai pem- 

belian2nja. Karena ini kalangan 
kalangan tersebut mengharap 
kan, bahwa pemerintah akan 

segera menge'uarkan peratu- 
ran2 dan 'petundjuk2 lebih Jan 

diut. Baru sesudah ini ada ke 

mungkinan untuk mendapat- 

kan gambaran jong djelas ten 

tang tndakan2 penera ini 

dan akibat2nja. 

Ditunggu politik na- 

sional dim. ekonomi. 

“Tetapi 'sekarang djuga su 

dah tampak dengan djelas, bah 

wa tindakan2 keuangan jang 

baru diambil itu tidak berisikan 

politik jang prinsipil terhadap 

ekonomi nasional. Tindakan2 

'tu hanja merupakan tindakan? 

daturat untuk ,,time being”, jg 

nanti harus diikuti pula oleh 

tindakan? lain apabila keadaan 

berobah baik kearah jang baik 

maupun kearah ig djeek, demi 

kian kata Tedjasukmana. 

Lebih landjut ia menerang- 

'kan bahwa dikalangan2 DEIP 

sendiri orang  mendjadi tidak 

sabar lagi, karena harus se- 

nantiasa menunggu suatu poli- 

tik nasional jang prinsipil dlm 

lapantgan ekoncmi. ,,Kami ber 

rendapat, bahwa pemerintah 

sekarang ini harus mengemuka- 

kan suatu rentjana jang djelas 

dan praktis dapat Gidjalankan. 

Dalam hal ini kami tidak hanja 

2 memikirkah kepada kepenti- 

ngan Pengusaha2 Indonesia, te 

tapi djuga kepada pembangu- 

nan dunia perusahaan sendiri, 

agar kami dapat menjumbang- 

ikan Yenaga untuk memperting   Di 
'p 

“jang “diku ! 

gi produksi umum dari negeri 

| Stella dj. Mataram (27,7) Tan 

Ping Sien Kalikup'ng (21,2) 
Osi “Djie' Sen Karangtempel 

(27), Oey Teng Tjioe Djangli 
(21... Sumbing  Pandeanlam- 
per (26, 6), S'doredjo Karang- 
tempel (26, 5), Mlaten Mlaten 

1 (26,4), De zegen Karangtem- 
pel 3), 
(26), Srondol Srondol (25,8), 
Tan Ing Liang dj. Mataram | 

(258) Kebon Klapa  Srondol 
(25,8), Iueger des Heils Buga- 

“ 

sedangkan si peda- | 

Henriatte Djangli 

Perlu perlindungan 
Selandjutnja ia mengargkan, 

bahwa Lewan Ekonomi pada prin: 
SipDhja mengnenaaki bantuan dan 
pe-indungan meri: maupun mate 
Tieel dari setiap bagian dari aiat 
produks, di Indonesia dengan tidak 
meng ugat akan bangsa atau go-On- 
Ban penduduk, Setiap tindakan di. 
lapangan keuanan dan eKonomi ha 

rus ditudjukan untuk  meljndungi 
m-at2 produksi. 

Dalam. hubungan ihi tuan Te. ' 
djasukmana anfata lain mehundjuk. 
kan pada bantuan jang sampai se 
karang diberkan kepala pers na. 
Sional dalam bentuk pembebasan 
dari pembajaran sertifikat2 dsyisen. 
Karena sekarang ini sert.fikat2 de 
visen telah d.hapuskan maka nj 
akan berarti, bahwa untuk kertas 
koran dan buku? pengetahuan 
orang harus membajar penuh. - Te.i 
tapi ia mengemukakan bahwa ia 
telah mendapat kabar, bahwa fi. 
hak pemerintah kini sedang mem. | 
pertimbangkan untuk mengganti 
pembebasan pembajaran sertifikat2 | 
Gevisen itu oleh suatu subsidi. 19 
akan mempunjai jang sama, 

Berilah kita kesempa-: 
tan jg lebih besar. 

Mengenai pol.tik pemerjatah. se 
baga.mana dipikilkan eh Jiewan 
Ekonomi untuk mel ndungj kaum pengusaha bangsa. Indonesia, Teuja- 
Sukmana menerangkan, buhwa ig diperlukan ialah kesempatan 
lebih besar untuk berkemua: ag. Be- 
berapa lapangan dari perdagangan. 
ndustri, pengangkutan, perkapalan 
den Sebagainja harus disediakan 
untuk modal Indonesia dan pengu.- 
saha2 bangsa Indonesia, Didalam ia. pangan2 itu para pengusaha Indo- 
nesia harus diberj kesempatan un- tuk mengadakan persaingan jg be bas supaja dapat didjalankan selek. Si. Disamping ini pemerintah me njusun suatu rentjana 
kredit jang sadar” 
ha2 new comer” 
" Tedjasukmana, 

engenai soal tenaga bur menerangkan bahwa Dewan Bian mi menghendaki didjalankannja su atu politik, jang 1 dengan kemungkinan? ek onom $ an Gapat dipertanggung diawab. 
achirnja Tedjasukman 

nerangkan, bahwa orang Stan tetan pesimistis mengenai penarikan mo- dal dari luar negeri, apabila peme. rntah tidak mengemukakan sjarat2 jang sungguh2 menarik hati. 

(   
ngan (25,5), 

lamper (25,4), 
Sukolilo (25,3) 
teran (24,5), Ang Pandean- 
lamper. (244)  Kwik Yong ! 
Tjay Pardeaniamper (24,2), 
Moria Kedungmundu (235), 
Sindoro Karangbalong (204). 

Liem Panduan 

Be Tjen Kian 
Hoo Kwik Se- 

| Keterangan: mulai pemera- 
| han kel sampai ke 8 dinjata- 
kan baik, dari mulai ke 9 sam 

| pai ks 22 tjukup dan ke 23 ser- 
ta ke 24 kurang, 

& “ 

Tiap2 megara jg mendapat: 

Y— memuat tadjuk Tom jana 

|zang Lautan Teduh jil., 

Kebaian Perang Jg Diminta 
Pilipiaa Terialu Besar: Tak” aMungkin 
: Terbajar Oleh Djepang Aj 

Tulisan ,,Asahi Shimbun” 
MI NYAMEI £ PENGUMUM Ax pasal2 infterim agresirkont 

penggantian kerugian perang degan Indonesia SW 
,Asahni Shimbun? — Menurut wartawan ,Aniara” di Djepang 

Ulengenai agreement itu jang ber 
isi sbb.: Terijapaj atau tidaknja persetudjuan, dalan perundi- 

  

ngan kerugian perang dengan Pitipina dan Indonesia jang ke- 
| duajuja menderita kesengsara ar jang amat besar dalam pe- 

mempunjai hubungan Tapat dengan 
ratifikasi perdjandjian damai oleh kedua negara itu dan per kembangan negara antara: Djepang dan kedua negara tsb, 
baik lapangan politik maupun Tpamgan ekonomi. 5 

nang bagi kami tih tertjapainja 
linterim agreement. penggantian | 
kerugian perang dengan Indo-| 
nesia. 

Ketika Djepang menanda- 
tangani verdjandjian damai jjs. 
berisi pasal2 mengenai peng- 
igantian kerugian perang, Dje- 
pang dapat pengakuan . bahwa 
IDjepang tidak bisa melakukan 
penggantian dengan djalan 
membajar dengan uang atau 
barang, tetapi 

rian djasa2 atau tenaga-peker- 
djaan orang, 

ment .dengan . Indonesia itu, 
prinsip2 itu diakui dan djalan 
pembajaran pun dibatasi dgn. 
djalan pemberian djasa2 sadja. 
Pemberian djasa2 itu pun dise 
tudjui akan dilakukax dim ba 
tas supaja tidak sampai meng- | 
halangi Djepang mempertahan- | 
kan ekonominja. Selain itu di- 
setudjui pula akan tak menim 
buikan beban devisen-luar ne- 
geri basi Djepang. 

Dapatnja pengakuan prin- 
sip2 jang mendjadi dasar jang 
diharapkan oleh Djepang itu 
dalam agreement pertama dg. 
luar negeri mengenai penggan- 
tian kerugian. akan berpenga- 
ruh besar kepada perundingan2 
penggantian denganlain2 ne- 
gara. 

Perbandingan tantatan   

  

jang | 

lebih disesuaikan | 

Pilipina-Indonesia. 
Dalam perundingan dengan 

Indonesia tidak dibitjarakan 
soal djumlah pembajaran peng 

gantian dengan alasan, bahwa 
soal itu tidak bisa ditetapkan 
sebelum diketahui ajumlah tun- 
tutan dari semua negara lain. 
Mulanja ada kabar bahwa In- 
GSonesia menuntut 6,5 billion U. ! 
S. Dollar. Akan tetapi diika 
melihat prinsip2nja. jg diakui 
dalam persetuijuan Djepang— 
Indonesia tadi, kiranja kami da 

pat anggap bahwa pihak Indo 
mesia mengakui ke-tidak-sang- 
gupannja Djepang membajar 
sebanjak itu. 
Seaangkan Pilipina menuntut 

pembajaran jg amat besar jaitu 
lebih dari 80 billion U.S. Dollar. 
Pada waktu perdjandjian damai 
ditanda-tangani, Pilipina tidak 
mengakui.pasal 14 perdjandjian 
itu. ' Kamipun mengerti sikap 
Pilipina jang menuntut peng- 

gantian sebanjak itu. Akan te- 
tapi Djepang. tidak 
membajar penggantian begitu 
besar. Hal itu telah ternjata 

oleh ke.erangan2 jang berulang 
ulang diberikan oleh perdana 
menteri Yoshida dan menteri 
kauangan Ikeda dalam parle- 
men. : 

Disini tidak perlu disebutkan 
bahwa kami pun berniat mela- 
|kukan  kewadjiban membajar 
Ipenggantiannja dengan ha.i dju 
djur menurut prinsip2 jg ditjan 
tumkan dalam perdjandjian da 
mai, wak.u perdjandjian damai 
dilaksanakan. Akan tetapi peng 
gantian kerugian itu seharusnja 

dilakukan dalam batas jg setja 
ra pemberian djasa2 seperti di 
itetapkan dalam perdjandjian 
“damai serta sesuai dengan ke- 
|kuatan ekonomi Djepang. Oleh 
isebab itu kami mengharap su 
.paja negara2 penuntut akan 
mengerti, bahwa Djepang tidak 
mempunjai kekuatan membajar 
penggantian kerugian jang ter | 
lalu besar jang akan mengha- 
langi dan merusakkan dasar2 
ekonomi Djspang jang masih 
amat kurang kuat. 

Hubungan dgn Asia 

Djepang akan mempunjai per 
hubungan politik dan ekonomi, 
ig lebih rapat dari masa dulu 

Idengan negara2 Asia Tenggera, 
ketika akan merdeka. Terutama 
terhadap Pilipina dan Indonesia. 
IDjepang wadjib lahir batin utk | 
mengadakan tali persaudaraan 
sebagai negara tetangga jg le- 
bih2 erat dari masa jg dulu,-ka 
lau mengingat akan kesengsa- 
raan perang jg ditimbulkannja. 
Mudah2an perundingan2 peng: 
gantian dengan negara2 penun- 
tut itu mentjapai persetudjuan 
jg memuaskan kedua belah pi- 
hak dengan saling mengerti 
agar kami dapat mengindjak 
langkah pertama utk membu- 
ka kembali perhubungan dengan   

| 

negara2 Asia Tenggara. 
Demikian Asahi Shimbun. 

  

MOBIL CONTRA BEETJAK. 
djalan prapatan, dekat Han- 

delsbank pagi tadi terdjadi tabrakan 
antara beetjak dan 
Beetjak datang dari djurusan “sela 
tan dan mobil dari utara, tahu2 de- 
kat prapatan itu mereka saling 
stjiam" hingga beetjak terbalik dan 
muatannja, jaitu buah  atjeh, terse- 
bar di djalan. Ketjilakaan manusia 
tidak ada. 

mama 

  

D:m arti demi kian amat sej 

pembajarannja. 
dilakukan dengan tjara pembe-!: 

dengan memper-: H 
timbangkan kekuatan ekonomi 
'Djepang. Dalam interim agree- 

mobil preman, | 

sd Ih Ceylon . 
“Merdeka 3 $ 

Negera2 Asia Harus Ia 
" Kerdja Bersama Utk js 
Pertahankan Kemerde-, 
kaanpja, Pidato Sambu-   

1 

tan? P.M.Senanayaka i 

ARI KEMERDEKAAN Cey 
lon jg. keempat kalinja. 

ada hari Senim telah dimulai 
engan tembakan meriam 21 

kali di Colombo, Difalam pida- 
to sambutannja perdana monte 
ri Senanayake menundjukkan 
akan bahaja nasionalisme jg. 
salah dengan mana kesatuan   

sanggup | 

bangsa? dan agatta dapat men 
|djadi rusak dan - Ceylon dapat 
men djadi terasing, sedangkan 
dunia forus bergerak madju. 

Negcra2 Asia, demikian per 
dana menteri, jang telah la- 
ma menderita karena pendia- 
djahan asing, harus bekerdja 
bersama untuk mentjapai per 
dama'an dunia dan guna mem 
pertahankan kemerdekaannja. 

jg telah diperolehnjz dengan 
djalan demokrasi itu. Kita ha 
ruS AWoS terhadap adjaran2 
jang mengandjurkan kekeras- 

an dan sikap jang  ekstr'm, 
o'eh. karema adjaran2 itu mem 
bahajakon tjita2 di Asia ini, 
demikian perdana menteri Cey 
lon. 1 

  

Terror 
Pengatjau 

35 Rumah'di daerah 

Indramaju “Terbakar 
Habis 

maIGA PULUH LIMA ru- 
mah rakjat desa Karang- 

getan, katjamatan Bangodua 
(Indramaju) malam Minggu ji 
dibakar habis oleh sebuah ge- 
rombolan DI jang terdiri atas 
kurang lebih 200 orang. Kedja 
dian ini mengakibsitkan 129 
penduduk kehilargan ramah 
tan harta-bendz. Kabar dari 
Indramaju itu menjatakan se- 
iandjutnja, bahwa kira 502 

dari gerombolan tersebut ber- 
sendiata lengkap. Sebelum ne 
lakukan pewbakaran2 gercm- 
bolaz mengangkut harta-ben- 
da penduduk terlebih dulu. 
Pembakaran2 Hu didjalankan 
oleh arak2 dibawah umur jg. 
dibawa oleh gerombolan ite. 

Balabantyuan tentara tidak 
bisa didatangkan, karena ter- 
ha'ang oleh bandjir kali Tj'- 
manuk. Kira2 2 djam sete'ah 

merampas harta-benda dan 

membakar rumah rakjat ge- 
rombolan itu mundur kearah 

Ligung ( Selatan). D'kabarkan   
Tenggara. ' 

  

Daftar kurs dari 7/12-1951 dgn 
tjabut per 4 Pebruari 1952: mulai 
disebutkan dibawah ini akan berlaku 

Bank'/ Pedagang2 
NED. GULDEN PEMBELIAN 
Kurs-menengah: Rp. 3.— 

Ten Rp. 2,99 1/4 
zicht P2 YR 

7 d/zt Ie KEONG 
30 d/zt h PROP NA 
60 d/zt (1 296 
90 d/zt 295 

U.S. $ UTK. USA-KANADA- 
NEDERLAND. 
Kurs-menengah: Rp. 1140 

3 Rp. 11,37 
zicht kelar 

30 d/zt 11,29 1/2 
60 d/zt » 1124 3/4 
90 d/zt » 1120 1/4 
kertas-bank 11,15 

U.S. $ MANILA 
zicht Rp 11821/2 

U.S. $ ATAS JAPAN 
Kurs-Menengah: Rp. 11,40 

3 Rp. 11,37 
zicht 1,34 

KANADA 
Kurs-menengah: Rp. 11,40 

Es IA Rp. 11,37 
zicht » 11,34 

DOLLAR MALAYA 
Kurs-menengah: Rp. 3.71 1/2 

Tan Rp. 370 1/2 
“ zicht (30 

3 Wet ». 3,69 374 
7 d/zt 2 3eya 

14 d/zt 1. 369174 
30 d/zt ». 3168 1/2 
kertas-bank Ko On 

    

   ega Kai BNN 
gu lak2 Mena 52 atas Ye 

       

     
  

    

        

Djepang din 

Tan dapat 

   

  

      

  

  

  

    
    
      

kedjuaraan hanja, per 
persahabatan sadja..: ' 

Visa Sa 4 6 

cials 'S 
Dri Moskoun UP 

bahwa kedutaan Noryve 2 
lah membrikan visa bagi 
ficiale Sovjet untuk 

djung ke Norwegia meng 
ri pertandingan pertemu: 12 

ri Komite Internasional Tg 
Sim dingin. 

  

   
   

      
        

   

      

  

   

    

     

      

   

    

               

      

    
    
     
    

     

    

1951: Bae akan | 
Rp. 600.000. 000“ di- 
beli di Indonesia Timur $ 

Dalam tahun 8951 Jajasan 
Kopra telah membeli ra 
seharga Rp. 600-000.000 di In- 
Gonesia Timur. Dalam pada 
itu keadaan dari pasar dunia. | 
telah berobah demikian rupa, 
sehingga diharapkan, bahwa 
penghasilan jang njaty tdhun 
ini akan djeuh lebih rendah. 
Dari djalannja harga sedjak 
bulag Maret tahun jang «lalu 

baik di. Streim-settlements 
maupun di Manila ternjata ada 
nja te s menurun. dalam 
mang harga kopra pada achir 
Desember tahun jang lalu di 
Maldka 10 pound: sterling - 
bih rendah dan di Manila 
dollar Teb'h rendah. 

Subsidi buat ai - 
ng buku2 pengeta- 

huan rena : 

       

          
          

        

     
        

     

   

    

    

     
   
    

    

  

   

  

   
   

  

    
     

     

  

    

    
    

      

   
   

  

   
   
   

   
   
       

        

    
   
    

   

Menteri keuangar rer. Jusuf 
Wibisono atas sebuah pertanja 
an wendjawab bahwa tidak dis 
kandung maksud untuk mong- 
hapuskan subsidi kertas korar 
kepada sedjemlah harian dan 
penerbitan? serta buku? ilmu 
pengetahuan. Subsidi akam dis 
teruskan, meskipun sistim ser 
tifikat devisen dihilangkan...” 
    

|lan tersebut dipimpin oleh Il 
orang2 jang berasal dari Dja- 

Daftar Kurs Resmi Mulai Tg 
4 Pebr. 1952 

  

selandjutnja, bahwa gerombo:    
tbarang. Sebagai diketahui, 
katjamatan Bangodua itu le- 
taknia disebelah Selatan Dja- 
tibarang. Berapa djum! ah. se- 
luruh kerugion jang . diderita 
rakiat dan berapa korban jg 
umah gerombolan belum. | 

ketahui. ( Antara) 

perobahan dan penambahannja di - 
4 Pebruari 1952 buat valuta jang 
tjatatan sbb : Ha 

PENDJUALAN 

| 
"1 

| | Rp. 30 
3,0 

3/4 beli: Hat 
3/4 djual: di- 

tambah 1 1/8 
sen sebulan 
sesudah 7 
hari 

” 
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beli: flat 
djual: tambah 
4 1/2 sen per 
sebulan sesu- 
dah 7 hari 

. Beli: Hae 
beli: flat 
djual: tambah 
41/2 sfn per 
sebulan sesudah 
7 hari 

ESA 
m1148 

. 

. 11,43 
11,43 

beli: flat 
djual: tambah 
41/2 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari. 

382172 i beli: flat 
m3172 djual: tambah 

1 1/2 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari. 

el MR NA 

 



   

   

   

  

   

    

    

      

   
   

       
     

  

   

    

  

a iadakan pa 
Djum'at. Kusus 

oleh 36 orang dukun 
beranak di desa2 dan dipimpin 
eh nona Rochani, bidan dari 

'Mjawatan Kesehatan. Dengan 
 “adanja ini diharapkan agar pa 
Ta dukun beranak d'desa2 me 
mahamkan pula ilmu melahir- 

baji menurut pengetahuan 
kesehatan. 
PANDU ISLAM INDONESIA. 

Dirumah Moh. Natsir hari 
jum'at jang lalu oleh forma- 
ur P.B. Pandu Islam Indone- 

Sia telah dibentuk pengurus 
besar dengan Moh. Natsir se- 
bagai pelindung Mr. Moh. 
“Rum sebagai ketua kehorma- 

|. tan, Mr. Sudjono sebagai ketna 
|. umum dan Wartomo sebagai 

| sekretaris umum. Pengurus be- 
| sar itu terdirj dari 14 orang. 
BANJAK GANGGUAN 

Katgna NN —. Kargn anjaknja gangguan 
harimau didesak Tapanuli Se 
latan, maka 15 oraf- pemburu 

. tergabung dim. Persatuan 
'emburu Indonesia (PERPI)! 

tjabang Medan akan berangkat 
kesana untuk memburu -ari- 

: didaerah tsb. Untuk pem 
uan harimau itu PERPI 
dapat bantuan penuh dari 
k militer dan sipil. 

(Sambungan Pagina 3). 
- 'ROMBOSE” DALAM 

Golongan ini tentu sadja ber- 
|. usa untuk mempertahankan 

feradjat kehidupan jang memu. 
P 1 bagi mereka. Untuk mak 

d itu, maka mereka memerlu 
umlah uang jang tidak 
Sebaliknja untuk golo- 

12 jang kedudukan ekonomi 
nja adalan lemah, tidak terda- 
pat uang dalam djumlah jan 

  

   
     

    
    

    

       
      

   

  

      
     

      

     

    
      

    

    

  

      

    

    

    

     

  

»Trombose” dim. 
ae ea ekonomi 
| Dalam praktek peredaran 
uang terutama terpusat pada 
'kosa2 besar dan tidak banjak 

ma ag 

  

“Jkin akan mempunja 

IWAKIA : 

  

      4 

an diumumkan oleh maskapai 
1g (tersebut di London. Dj Aden pa 

menggabungkan di (har? ntya akan 
ri dengan empat orang ahli 

'da disana. 

Kembara INTA DITARIK 

Belgia telan 
paja memanggil: kembali 'ata- se2 militer “dak Pebana nja di Brussel, komandan Miro slav Hoppe, demikian pada ha ri Sabtu d'urrumkan dengan res 
mi di Brussel Didalam pengu 
muman kementerian Juar hege ri Belgia itu selandjutnis dika takan, bahwa sedjak datangnja 
di Brussel tiga tahun jang lalu 
komandan Hoppe tlh mengum- 
pulkan keterangan? militer dan 
ekonomis, dengan setjara iang menjalahi adat kebiasaan giplo 
matik. 

PRAVDA TUDUH KALA- 
NGAN ISTANA MESIR. 

Harian Sovjet “Pravda” mu 
at berita jang berasal dari 
Praha (Tjekoslowakia), dalam 
mana dikatakan bahwa pemba 
karan2 jg dilakukan di Kairo 
ketika tanggal 27 Januari itu 
dilakukan atas “instruks'2 da 
ri kalangan istana Mesir". Me 
nurut harian tadi jang dimak 
sudkan supaja dibakar bukan 
'ah terutama gedung? Inggris, 
melainkan “gedung? serekat bu 
ruh kebudajaan dan organisa 
S'2 progresif” Mesir. Demikian 
lah menurut harian “Pravda.” 

PEMIMPIN , PARTAI SOSIA- 
LIS” MESIR DITANGKAP. 

Ahmed Hussein pemimpin 
golongan kiri Mesir jang me- 
namakan diri “Partai Sosialis” 
telah ditangkap pada malam 
Minggu jang lalu. Ahmed Hus- 
sein adalah djuga terkenal se- 

seorang wartawan jang terke- 
muka. Alasan2 penangkapan ti 
dak diterangkan. 
BISKOP PERANTJIS ME- 
NINGGAL DI RRT. 

Menurut harian Vatikan “Os 
servatore Romano” dikabarkan 
bahwa mgr Alexandre Cairo, 
biskup Lanlung telah mening 
gal dunia di RRT, Ia selama 25 
tahun telah mendjadi kepala 
bisdom Lanlung, sampai diusir 
nja oleh pemerintah RRT disa      

     

    
    

   

  

   

mengalir kedaerah2 pedalaman. 
Keadaan ekonomi/moneter 
waktu ini sebenarnja dapat 
dibandingkan dengan penjakit 
»trombose” pada manusia. Da- 
lam penjakit tsb. darah manu- 

terhenti pada suaty tem- 
“pat dan tak mungkin mergalir 

Pu selandjutnja dalam badan. Be- 
gitupun proses“ nomian 
pada umumnja dan segi mone- 

| ter pada chususnja merupakan 
keadaan trombose, karena ke- ' 
tegangan2 dan tiadanja kegia- 
tan2 dilapangan perekonomian. ! 

Politik deflasi jang memba- | 
wa kita kepada keadaan trom-. 
bose perekonomian lama-ke- 
“lamaan mungkin sekali dapat 
mendjadi ,bumerang” (sendja- 

| ta makafi tuan). Tekanan jang 
d'sebabkah politik tsb., maxin 

"hari makin "berat terhadap ke- 
giatan ekonomi memerosotkan 

| Produksi. Achirnja karena ke- 
“ merosotan kegiatan ekonomi 

     

  

   
    

   
   
    

     
   
    

    

   

  

   
     

    

      

    

    

ngurangkan penerimaan negc- : 

ngatjaukan keadaan anggaran 
belandja. 

ta 3 8s 

: Seperti tadj dikatakan ialah 
melantjf#rkan arus uang dan 
memperbesar pendapatan uang 
pada lapisan2 rakjat da'am 
masjarakat kita. Da'am pada 
itu harug diatur betul2 supaja 
usaha memperbesar pendapa- | 

n uang terutama teriudju 
carah mempertinggi kekuatan 

s 

dilapangan perekonomian 

Hal ini dapat tertjapai 
( an azas2 dan tja 

  

dan produksi djuga akan me- | 

"ya sendiri, sehingga lebih me- ' 

Ra 

(| 

  

ina. Pengusiran ini telah dilaku 
kan belum lama berselang. Ia 
telah meninggal dunia dgn 
sekonjong-konjong dj  Kwei 
Yang dalam perdjalanannja me 
nudju Hongkong, demikian ha 
ran tadi. 

Agen: 

  

in ake mjai kapasitet | 
lima djuta ton setahun, dem'ki 

AIOC lainnja jang-sudah bera 

ia telah meminta kepada | 
pemerintah Tjekoslowakia su 

bagai seorang ahli hukum dan: 

    
(2 Harian ,AI Misri' jg. p 
partai Wafd dlm. siarannja 
da hari Minggu membantal 
bar2 angin jg. menjata 
wa bekas duta b 

  

  

    

    

  

     

   

    

    
ebuna 

jang” Djember (m 
sa Belanda) atas ini 

usahanja telah se 

Itasan buta huruf ( 
Rp. 5.000 dan seb 
dengan beaja R 
— Turki dan Ju 

    

       Ng 13   
sebuah rentjana usaha bersa- 
ma” berdasarkan mana kedua | 
negara tersebut akan mengam 
bil langkah2nja setelah diteri | 
manja sebagai anggota Pakt | 
Atlantik Utara Penerimaan 
ini diduga akan terdjajdi bulan 
ini, demikian pada hari Sabtu 
diumumkan oleh acting perdana 
menteri Junani. Perdang men 
teri Junani telah mengadakan 
pembitjaraan2 . dengan peme- 
tah Turki di Ankara, 

  

PENGARANG ROMAN GRA- 

LEH MASUK AMERIKA. 

State department menerang 
kan pada hari Minggu, bahwa 
permintaan Graham Green€, se 
orang pengarang roman Ingge- | 
ris, untuk masuk daerah Ame- | 
rika Serikat telah ditahan, ka- 
reng ia dituduh mempunjai hu- 
bungan jang erat dengan pemu 
da2 “komunis”. Dikatakan bah 
wa penjelidikan kini Sedang di 
lakukan. Dengan inj Greene di 
kenakan undang2 keamanan da 
lam negeri Amerika Serikas jg. 
melarang masuknja orang2 jg. 
pernah mendjadi anggauta sua 
tu gerakan subversif ke Ame- 
rika. 

Ih 
Warta Gepekan 

  

     
terbit 4 X sebulan 

tebal 28 halaman 
harga langganan Rp. '7,— 

“sebulan (madjalah termu- 
rah di Indonesia) 
memuat tulisan2 hangat 
lagi ditulis oleh ahlinja ma- 
sing2 
penuh gambar menarik 
tersebar luas diseluruh In- 
donesia dan luar negeri. 

. Alamat Tata Usaha 

ko 

:   'Dji. Pintu Air 23 — Djakarta 

Garuda Indonesian 
Airways 

Untuk daerah SURAKARTA 

Mengurus: Pendjualan tickets G.LA. dan pengangkutan 
barang2 lewat Udara 

NATRAVO 
(Muka U.P. Theatre Pasarpon) 

Djalan Slamet Riadi 149 — Telp. No. 270 Solo 
Manager: 

SL LN 

  

MD. SLAMET. 

  

nina dan dn to ni 

Pensumuma 

  

        

    

  

     

    
nani telah men | 

tjapai persetudjuan mengenai | 

ukuran 26 cCM.X 375 cM 

ma: 

   
      
       

    

  

- BERDUK 
Hundjuk bertau pada sekalian   

| dalam usia 84'tahun. 1. 

Februari 1952, brangkat djam 

2UWO. 

Tjutju luar, laki: 
Pho King Liang 
Pho King Twan 
Pho Giok Sing 
Pho King Yam 

| Pho King Liong 

Tjutju luar, prempuan : 
Pho Lan Nio 
Pho Gien Nio 
Pho Kwie Nio 
Pho Lice Nio 
Pho Jan Nio 

| Bujut luar, laki: 
Pho Ie Gwan 
Pho Ie Yok 
Pho Ie Hwie « 
Pho Ie Tjiang 
Pho Ie Hwan 
Pho Ie Tjong 
Oei Bie Djiang 
Oei Bie Gwan 
Tjoa Kong Hie 
    

jasa, selama masih ada " DELFIN” 2 an 

ANITA : 

bahwa pada hari MINGGU tanggal 3 Februari 1952, djam : | 
MH 6 pagi, telah meninggal dunia dengan tenang Mamah, 

t| W Mamah Tjang dan Mak Potjo kami jang tertjiuta: 

20.0 Nj. Dj. TAN TJIE 
(Terlahir: OEI TRIMA NIO) 

Hari kuburnja telah ditetapkan DJUMAHAT tanggal 8: 

tian di Djalan Gang Tengah No. 47 ke kuburan Sendang- 

- Menentu Tjutju luar, laki: 

Pho Ie Jan 
Be Gwat Nio 

Oci Bie Sik Atas pertolongan Nj. Moerjo- 
Khoe Swat Nio wastoko, Bidan pada R.S.U. 
Tjoa Gwat Sien Purworedjs (Kedu) beserta 
Tjoa Gwat Swie 

  

   

nnyyeyennseynuren— 
gg PA A 

4 2 NJONI: 
2 - Coal N / 

Me MEMAT Dago mem 
JA PALI Agt PULA Kg 

AN, EP maMBAH tt 

    

   

     
     

      

Z Ta. 

  

    

  

     

    

    
  ternygn 

  

    
  

  

D PERTYETAKAN 
dan CLICHE    familie dan sobat handai, , 

   

   

4 

    

| K
le
de
ud
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kt
n 

Pe
ra
 

    
     

   

   8 pagi dari Rumun Kema- 

Y
e
     

LILIN RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET,SLIDE 

dan ONTWERPEN 

Jang berduka tjita: 
Nj. PHO PEK KIEM. 

Menantu Tjutju luar, 
prempuan: 
Uei Giok Tjien Nio 
Liera Pien Nio 
The" Lian Hwa Nio 

    

  

           

    

        
     

  

   — 

       

  

Be Thwan Tjioe 
Khoe Thian Hoo 
Tjoa Siong Kiat 
Bujut luar, prempuan: 
Pho Kiok Nio 
Pho Ien Nio 
Pho Lies Nio 
Pho Bing Nio 

      

    

    

   
  

Telah lahir dengan selamat anak 
kami jang pertama: 

Rr. Betty Wahjoe Rachmawati 
tgl. 28 Djan. 1952 dj. 24.60 

Ibu dan anak selamat. 

  

       

  

      
        
    

  

Oei Bie Tjwan 

  

    
    

  

   
pembantu2-nja dengan ini kami 

  

   

  

      

  

  

    

MIR 
MBI 
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SE 
ME 
ME 

  

S2 IMEI olhn 
YANG PALING BAIK ES 

L. Importeurs 

      

Menantu Bujut luar, laki: SE AAN menjake. terima V Le Pa asih. Lie Thhong Djien R. PARDONO 

Na 

  

SEPATU BAIK 
KIN SEPATU 
ADI AWET. 

P
a
    

E TELSIG Ca 

  

  

: PSA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA 
SURAKARTA 

. Pen 
Dengan ini dipermaklumkan, 

Kota Besar Surakarta menjediakan tanah untuk disewa, terle- 
tak dis 

Ngarsopoero. 

Poerwopoero. 
Belakang Indra Theatre. 

gumuman 
No. 17/1/8/D-52. 

  

BESAR 
  

Ini Malam Premiere (13 tab.) 
ya jae 2 

  

   kete Rea NE 

INI MALAM 
$ DJAGALAN 7.— 9.— (17 tah.) 

Chin Yeno — Chia Yis | 
.SHIA CHdlH TI AY CHINGS ' 

Film Tiongkok Paling Baru 

BN AtOr, 
bahwa Pemerintah Daerah     

Sebelah Utara Gapuro Gading. 
Muka Pasar Senggol (Purwosari) Se

 
pa

 
to

r 
ra
 

ke Timur dan ke Isi Malam PENGABISAN : 

    

Mentjaci 

SORGA 
PERKAWINAN ? 
Batja dan pesenlah sekarang djuga, 

Radjanja baku sexueel: 

»Harmoni dim 

Kehidupan 

Kedewasaan” 

  

  

HEBAT-PENTING, ISTIMEWA dan HARMONIS 
Mengupas: setjara bebas-djelas dan komplit-lengkap, dari 
A. sampai Z. perihal SEXE LEVEN, SEXUELE SAMEN- 
LEVING, SEXUELE HARMONIE dsb., sjaraf . mutlak 
bagi siapa jang ingin mengetjamkan SORGA PERKAWI- 
NAN SEUMUR HIDUP!     

Satu2nja buku Sexuele wetenschap (pengetahuan), mengupas 
setjara dari hati ke-hati”, tadjam tetapi djudjur dan sopan, 
mengenai tanda2 perkembangan, pergaulan dan perhubungan 
lelaki-wanita mulai dari saat kritis bagi kanak2, timbulnja nap- 
sa birahi hingga masa dewasa, pertunangan, menikah, in- 
madw' hamil dst. ditambah pula kupasan setjara luas perihal 
KEWANITAAN, pula dari A. sampai Z., disertai gambar?! 

. 

ITJAMKANLAH! — SORGA DUNIA, 
ADALAH SORGA PERKAWINAN !    
  

SEGALANJA: dari tehnik pertjetakan sampai isinja diatur 
sehebat-hebatrja serta SERBA ISMMEWA, KO! IAT, 
BEBAS, TEGAS, TADJAM dan MEMPUASKAN! "4 
Pesanan sebelum terbit.dapat harga 'istimewa dgn? djilid istime- 
wa pula (Luxe-editie), halija Rp. 22. beaja kirim tambah 104. 
Harga istimewa dg». Luxe-editie hanja berlaku sampai 29 Feb. 1952, Seliwatnja itu harga ditetapkan Rp. 27.— SEORANG 
HANJA DAPAT PESAN SEBUAH BUKU SADJA! 

Usaha Penerbitan ,,M U RI As Pen 
Bitingan lama, Kotakpos 2/Su, — Kudus. PA 

AH Fa mann 

    

  ba amar nang an 

aa CITY CONCERN CINEMAS ME 
LUX 5.—7.— 9.- Ini Malam d.m.b. Isegala Fa - 
Bintang Swedia baru NILS POPPE dga INGA LANDGRE dim 

,Soldaat BOEMS Sotiak dan lutju, tanggung 
terus ketawa 

Satu Comedy ig menggemparkan sedari CHARLIE CHAPLIN 
(Untuk sedikit malam sadja) 

ROYAL 5.—7.—9— Ini Malam Penghabisan (i7:tab) 
Maria Montez Lili Palmer — Jean P. Aumoat 

€ »Wicked City” ora BERDOSA) 
Besok Malam PREMIERE 5— 7.— 9. (a. 17 tahun) Robert Mitchum — Faith Domerigue — ' Claude Rains 

»Where Danger Lives" 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (17 tahun) HEDY. LAMARR — GEORGE SANDERS — LOUIS "HAY WAR 
,SIRANGE WOMAN" 

Prempuan dergan 2 muka lemah lembut-bersukma Iblis! 

  

smg 

  

INUKA. 201090 IN ongkakk Den Ie Ia kog Ali Jugo-Salamah “. fi An 
Sri Murai »KUSUMA Hati" Sim indo 
  

Roxy 7.—9.— Ini Malam PREMIERE (Segala umur 
Wu Hu Dian Wun Tjhiang 

(OJAGO SILAT THIAN LIONG) 
  

Bersama ini dipermaklumkan pada jang berkepentingan, 
bahwa Firma ,,ACTIVA” Trading Coy, berkedudukan di Djalan 
Purwodinatan No. 52 Semarang, tidak bertanggung djawab 
atas dan/atau terikat oleh segala tindakan2nja Tuan S. HADI- 
SURJO jang mempergunakan dan bertindak untuk dan atas 
nama Firma tersebut diatas. 

Firma ,,ACTIVA” TRADING COY. 

  

Barat. ORION 7.—9.— (17 tahun) SOLO 
6. Kabangan. Paramount' Presents Haa James Stewart Untuk didirikan kiosk-kiosk. HOSTAGES"' . 5 7 Jang mempunjai minat untuk mendirikan kiosk2 diatas 33 Pn ana tanah jang ditentukan tersebut, dipersilahkan berhubungan le- 

bih landjut dengan Djawatan 
ta. 

Surakarta, 30 Djanuari 1952. 
a/n. Kepala Daerah Kota Besar Surakarta, 

(SUTARDJO MARTOPUSPITO) 

  

  

Teks Indonesia mw, 
“ Technicolor ! 
Ta 

Tg METROPOLE 7.-9.- |i7 tahun) 

»Adventure Island” | 
Paramount” Cinecolor 

Perusahaan Kota Besar Surakar- Tg 

lu 

  

  Aa 
meta se PEN 

  

  

    

   
     

    
   

  

    

(RUN, TUFTYA TRY 
TO SET TO YOUR 

X1) Dbap'S 
€ BLAST 

HE ip LEW.A DA 
PT Sao Me) 

£ y! Berusahalah mentjapai . ranch 

meniupkan. ratjun kepadaku !! 
in lekas2 dari pulang Nanti kubawa ajah dan 

untuk membantu membinasakan pendjahat2 ini! ! 

0 X7 YOUR 
FRIEND TWO-SHADOW! 
PU Bra THE — 

A. A. GAFAR 
Directeur. 

A.A./as : 

- » , , -4 5 

Roy Rogers 456 
“BI aa BOGERS... HELP Wa RicaT 

: ROCKJAW/ 
ILL BRING BACK | -I DON'T 

PA ena 
THESE CYSTES/        

RANCH.... 
IT, ROCKJAW 

, ART     

  

   

  

    
   

  

   
   

  

  

ita! —. Rogers, tolong Ox memu 
ajahmu!  Tjilaka!  kul temanmu Two Shadow. 

. Saja akan mengedjar anak ke- 
orang2nja tjil ita! 

— Baik, Rockjaw! Saja se- 
benarnja tak mau  mengerdja-: 
kan perintahmu itu, tetapi aku 
tak dapat menolak. 

u 

I MUST GET YOL, THE PCISON 
TWO-SHABOW,/ ROCKJAW 

  

REASON/   
  

, lawannja! Tijilaka!! 

  

    
»— Wih 

— Two-Shadow, 
memukul kamu!! 

— Ratjun jang telah ditusuk- 
kan pada Roy, membuat ia de- 
ngan tidak dapat ditjegahnja 
sendiri menurut pada perintah 

aku harus 

“ 

    

      

  

-ORION“ Besok Malam. (13 tahun) ,METROPOLE“ 
5.- 7-19 PREMIERE BESAR 5.30-7.30-9.30 

DANA BA DREWS, AWERRILL 
RICHARD 

DMARK 
anna 

Bi 

«PANAHKU": 
ADALAH DJAGO : 
PERBJUANGAN 

RAKJATKU i" » 

Bila panah ,, UTUH" Hee 
mnaka berarlilah PERANG!" 3 

Bila PATAH" berartilah DAMAI! “ 7 

  

  Tjerita jang sangat luar biasa dan mengherankan dari Uncle Sem punja 
comando didalam aer selama petjah perang dunia ke dua Actie besar2an 
dan pertempuran dahsjat diatas maupun dibawah aer membasmi tentera 

Djepang di Lautan Teduh. : 1 

KURSUS-KURSUS TERTULIS: 
Djuru-Potret, Djuru-Pengetik. Djuru-Sihir. 
Bahasa Inggeris. Papan-Hitung. Gerak-Badan. 

Keterangan dikirim pertjuma. Prospektus lengkap Rp. 1.—. 

HERMES INSTITUTE 
(MR/210) BANDUNG 
    #:   

Ta SE LN 

  

| Kejayaan Druk. VII No, 68I/INI/ATT18, 

  ig ana Tentu Bis  



    

Latihan Wani- 
ta, Selesai 

| SampaiDimavaKe- 
hendak Sov. Russia 
Utk Mentjapai Persetudjuan Dgn Barat? 

—— Uleh: Kingsbury Smith — e 
"— (Copyright: Suara Merdeka) — 

ALAH SATU MASALAH jang tidak kundjung hilang dari 
Sikian kalangan Politisi di Ercpah pada waktu ini ialah 

  

Mediasi 
ibn Saud 

|| Mendapat Perhatian 
|| Dari USA: Walau Ke- 

| sehatan Terganggu 
Iba Saud Tetap Per-| 
hatikao Soal Mesir | 
BDUL  WAHAB. Aram 

cu Ni aa Ke OR Vii. rombose" Dalam Ekonomi 
TN Sudahkah Kita Sekarang Ini Mengalami In- 

flasi!: Ada Tendens2 Detflatoir 
— Oleh: Dr. Sumitro Djojohadikusumo —— 

(Copyright — Dilarang Kultib) 

ig” EBANJAKAN KALI TEKDENGAR suara? jang menung jukkan tingkay harga barang? 
jang tinggi sebagai suatu tanda keadaan inflasi: di 1 2 : 

bungkan langsung dengan djumlahnja uang HA anatgionamalen many KenJjetann Ko. Nila 

k: PEMENRA La 

- 

pa
k   

    

: Bey, duta besar Mesir di| @&ias dasar apakah mungkin dapat  tertjapai — perseyudjuan j : Pakistan, pada hari me) 4mum dengan Rusia untuk mengachiri perang dingin dibenua sebab terpenting uti. naiknja tingkat harga barang? dam kowe da anang Sena | neranekan di Onlro, ag 1 ah ini sekarang dipertimbangkan “ sedalam-dalamnja penjelesaian diandjurkan deh kalangan? T bersangkutan an 10.30 “3 “4 na dak2ng 
: adaan kesehatan “Radja” Ibn oleh karena Inggeris Peranyjis dan beberapa negeri Sekutu di membatasi peredaran djumlah uang dalam masjarakat. Hal ini batin Kn La han Ba kebis 
F! Saud dari Saudi . | Eropah laim a pertjaja, bahwa pihak pimpinan Sovjet djaksanaan keuangan negara dan usaha memperbatas perkredita Tag Lan ye ng 

! ok mungkin sekali bersedia ntengadakan perundingan jang sung- kat, an kepada, lapisan? Sajan 

| Saudi 

Wahab. Azzam Bey 

sar Amerka 

| X8E jang hidupnja dipohon2 dengan telandjang bulat dan jg. '...—unak ik Knee : : 1ja. teng h 

berbitjara dalam suatu bahasa jang hanja dapat dimengerti Pama Pns Pakan pandan Williams itu falah !Strik te'ah diledakkan, se- | sangat menderita kekurangan dukan likwiditeit daripada | pun dinegara2 lain dj Asia 

| &leh mereka sendiri, telah diketemukan dipegunungan Kago- ne Naa Tn Wiliam Sykes, usia 24 tahun dangkan gidaerah Bizerta Tunij tenaga pembeli. Penerimaan bank2 dan perusahaan2 di Indo Tenggara dan Eropah Timar, 

| shima, diud jung se'atan  Djepang. Mereka itu adalah kakak- ak Eng — 2 es Ea dari T e Royal Hotic alihral So sia Utara, sebuah djembatan te pendapa.an mereka diauh dari, | nesia, jag Mena Manan ata Lipa sesudan peperangan telah tgr- 

| beradik masing? beramur 15 dan 17 tahun. Menurut ,Maini- “.. rorsetudinannsa untuk ne ci Aa dan Olasx Plotunin, 38 !2h mendjadi -korban dinamt. pada mentjukupi uk. mem- (ketegangan, karena Kebutuhan | dingi  “perobuhan2 strukturil 

ehi” mereka mempunjai tjara-hidup jang sesuai dengan ke atas persetu Juannja untuk nejCley, Gd £ Nenen Di Ebba Khour sebuah mobil 'peroleh barang2 pokok keper'u- |akan uang Gan alat2 jang ligui- |. Sana 25 3 

: . Ta 2 2 tralisasi Djerman dalam hal ke |tahun, seorang guru ilmu alam hid daa tang dis | de Enda? ken jatdan io | JUNG” MENJEOAOKAN, KO an 
“hidupan dihutan, dan sepak-terdjangnja adalah serba aneh 3 dilempar: batu oleh kaum na- | 81 hidup. Keadaan hutang de. Semua tand nj J2. | pas Engkat harga? : 
| bagi orang biasa. ra : militeram itu. pada Charterhouse College. Ne E Shin menubruk | antara produsen ketiil, pegadai (saja madjukan tadi, sebenar- besar pada ingkar harg -3 

Bg Pena ' Baik dimusim panas, maupun, Diplomat2 Amerika, Peran-| Ketika ditanjakan untuk apa Kk at, 1 Pa na TUK an tanah. keadaan idion, semua | nia memberi gambaran jang se- | TANAPUN AN ee Oh 

Zimusim dingin, mereka tidak | tjis dan diplomat2 bangsa Se- jkembang2 jang akan mereka anggul djalan. Pengendaranja | sja sudah mendialar lagi dan | haliknja daripada keadan ,,in- Harapan supaja tingkat har 

i pernah mengenakan pakaian, | kutu lainnja, dengan siapa saja Ikumpulkan itu, Williams men- | medavat ah . rngan. . | sanga: meradjalela. Segala se- |flasi”. Bahkan daripada kenja- Ja mendjadi rendah. lagi Se- 

£ walau hanja se.jarikpun, pada (telah mengadakan tukar menu |djawab: "Ie Dugaan Paangung Bon Poli | suatu dapat menerangkan ter- | san? tsb dapat ditarik kesims perti dahulu merupakan kerin- 

badannja. Menurut ,,Mainichi” | kar fikiran mengenai masalah | ,Sebagian dari kembang2 jg| “MS andjutkan gerakan2 pem | djadinia perisiwa2 jang sedih, | pulan, bahwa kita sekarang sus duan jang tidax masuk akal, 

ini bukannja karena mereka ti 'ini, menganggap sangat sedikit (hidup dan menarik akan diang berenang Lu seperti hahaja ke'aparan, ,,hon| yah berada dalam suatu pro- | : 

j| dak dapa ataupun tidak mem sekali kemurgkinannja Sovjetjkut dengan kapal terbang ke : : am | ceg jang deflatoir. Dengan ini | Bagaimana perbesar 

punjai Krn Pe meruupi 'akan ssdia melepaskan keknasa jRoyal  Horticultural Society 2 3 - Na an keadaan pa- | tenaga-pembeli. 

batannja, melainkan memang -nnjs a as Erorah Timur wntuk juntuk Giselidiki apakah kem- , 4 a mana t'gak ada tenaga peln- 5 Ea bapa 
“idak mau. Banjak orang telah : heberapa w ikte Jas aa bang2 itu Ma dapat hidup / T e Uu : beli pada chalajak ramai. Senen Pangan apa Pn 

5 : Her mentjoba memberikan, pakaian | mn kas Gi Inggris. Djenis2 lain akan umi rimaan pendapatan tidak men- Aja banana Tenan 5 

— Bagian pers partai sosial-de | kepada mereka, akan tetapi p2 | Gikirim dengan kapal untuk Ijukupi untuk memperoleh ba- rusnja mendjadi pusat perhati- 

ng ar ane, pada hari Ka itu segera mereka sobek | Gerh ana Natural History Museum. Ka- 21 tangg pokok jang Maa an, Soal jang harus diutarm akan 

Fa paktu. telah Maa aa di |! wang Diurunotret. den. su mi mengharap akan dapat me- Gabungan Buruh Amerika Setudiui 1 tk Kakan P3 La Ha jialah bagaimana memperbesar 

pengin. baka. 09.000 orang 'ang TN mualihat telah berhasil Mata hari | nemukan tumbuh2an baru jang Pem talan Perdjandjian ' In e an 3. an proses PEreXOnO | cenaga pembeli Ca pe 
t n L smt ran — Tah k LADA. | 3 : & - . £ : “ - . » 

Bean te kau MISAh kerdjuang |i7enangkap” mereka didalam | Gepeng ii Lali me Pa ha lan .ingg Dimana letak | Dakikat “Bebas Beo TN 
2 4 ta ania in at ab » ” - 11 & Na » - 

untuk Perantjis di Indo Tjina. | Diepang dapat surat? kabar Soviet Akan' Menje- “Wiliams mengatakan selam: ris-Mesir 1936 kesalahan? | »eroleh barang? kebutuhan ibis 

Kira2 13.520 orang dari mere- | #ieritera”nja den. gambar.se| lidikinja Ii Asia  djutnja, bahwa rembonganaja Djuga Menghendaki Pemerentah Sendiri Difoknicabat lekalarja: “kebalar dea Kera Pa ta bts 

ka telah tewas ddalam pertem | pasang gadisrimba jang telan | Te h |@kan bertolak menudju India Bagi Tunisia. han/kelemahan dalam pendil tara penerimaan  perlapatan 

puran2. Diterangkan, bahwa djang bulat dan berambut | erga ' pada tanggal 28 Pebruari jod. LWAN EKSEKUTIF F Ea Biboh “ Aidirik Han. Beakan? Uelah ade kesda- lalat Tibak. can kebaa 

angka2 ini diperoleh dari kete |.,gimbal”  (panijang, kusut- $ ADA HARI MINGGU di dan akan bepergian selama ki 2 L) dal Papa ta NN Hn fa an infasi di Indonesia? Tak pengeluaran utk, kehidupan di 

Maag tk Nae & “ra Pa inichi” selandjut Be 3 opa bah va2 9 bulan: Mag senar Si Aa Plis Pikdngekan palla hari Minggu antar lain |Jain dan tak bukan karena ting |lain fihak. Djugtru perhandi: 
am parlemen Perantjis, keti- arian ,/Wamieni Stian wa akagepmu untuk mu penge- 2 2 AO : Ka 1 5 2 ha: 23 Na : Sen sanak . ! aa 

ka membitjarakan 2 di In (aja Pn Mn Na cahuan di Rusia telah mengi- Setelah gieh pihak . Pe- Ban Pe Na Pn NN mi ie en Ng Han 
do Tjina itu. tua 2 orang gadis tsb. telah la im ke Asia Tengah suatu eks rantjis dilakukan penang Ho 1. ng Peuaa dilan tah 2 3 Mesir | liiereka sebagai saku2nja petun-| lan hesar jang menjedihkan, 

: ta . Ima meninggal, sedangkan se- snedisi dengan perlengkapan? kapan2 maka ketevang- politik Menahan n perdjan djian un 1936 antara Mesir data tag 2 jer 1 la Ir Jang, Mena 3 

aa Orang2 Tunisia pada hari nan Man Shevaka. Suk. du "sebal on “ai #njeladi Na aa Se dan | rs, | lam statementnja itu AFL, selandjutnja djuga djuk unuk inflasi. Dari tingkat Pendanaan uang jang sedikit 

| Sabtu telah mentjoba memba- id Anarti dpl Tha ke ab Ka ng : aa 1 menghendaki supaja Tunisia segera diberi pemerintahan sen- | Sarga barang2 tsb. sekaliguslitu pada rakjat-banjak sama 5 
4 ga hidup seperti mereka Itu dari sana gerhana marahari jg tambah, Bentrokan anta a 2 naa 1 Ne “ba . Sea ka LN 

| kar dua buah perusahaan perta 'jah meninggal pula. sesempurhanja pada tgl, 25 Pe Tak ga HE “ri dan supaja perundingang antara Inggris dan Iran selekas | 4 tarik kesimpulan bahwa itu | sekali tidak mer/jukupi “deras 

| 'hian disebelah baratdaja Tunis.') Kepala mereka adalah ketjil | bruari jad. Fada hari jg. bersa . Dn Hee 3 pi mungkin dibuka kembali. ena Pe karena ada #erlalu Na an valunia 

Mereka hanja berhas! memba sekali kalau dibandingkan dgn. | maan Wu dibagian jg termasuk ig -3 sn 3 en 3 mak ak , T & . Dok Jah, no beredar. da- 2 2 Na Saing nia Tn 18, 

kar dua buah gudang rumput. sap Laos mei Peda naa Pakpak dari negara Rusia dan hasi? ane Kant Tu an 2 Ana Gea pengai -pur ertinggi MA Oa al TN Bln jer aa uan 2 eh 
aing Aan dahinja seng ebelakang. Dji |: Siberia Ba erlikat aan : tia, erhadap “agressi" : 1. ea ea 

Basa Nae Tatar Saba ka tidak sedang naik pohon me serba TMebaN matun da atu keributan oleh ka- kaum RE di Indo Chia. Ti £ nteupun membatasi peredaran | Indonesia sudah berlangsung 

: 4 - eka berdiri membongkok dgn. | «i aa : 7 um nasionalis di djalan #T ai #1 SAR a ap . djumlah uang mereka punja ha | Svavu proses jang deflatotr 

mengusir oarng2 itu. Perusa 'exa b 5 3 gian sadja, Di Moskoa pada ha J ambil tindakan2 perlawanan ig p 

h In tadi Jalan kevunjaan se Tutut bertekuk. Gadis jang ter | ri itu hanja akan kelihatan se Sidi el Basjir, tampak po lebih effektif dengan meriberan e 2 rapan tenaga pembeli uang da- Pp Bila 
PA adalah kepunjaan se (5 tingginja 8 kaki 10 .ntji | tengah bagian daitpada m: lis: Perantjis mengada- anna dat Mn an Sebuah Setasiun Penje- | pat dipertinggi dan dengan be- roces deflatoir te- 
ae, ai bana anal an dan adiknja 4 kaki 1 intji. Me tahan Lpaga ma- kan' pembersihang serta Bni ag Ha 5 Tanda li dik an Di India gilu pu.a dapat merendahkan la rasa dimana2 

a a hari u pagi, 'pa bitj dim. suatu ka- : i i 1 pengjad jaman @ . i tingkat har. » i : 2 Ta mna 

P mahasiswi telah mengada- aa Ne BOAk datat dimengerti “amen ana eka MANA Ae an PN naa ia dirian Gan aliran pikiran demi BA Ea 
kan demonstrasi dimuka istana foleh penduduk didaerah itu. x kan, bahwa “badan eksekutif Pa OF INDIA”. $e- | kian sama sekali tidak menja- | dimama2 dilapangan pereko- 

Bey, dalam mana mereka mem | Nampaknja kedua orang gadis | minta kepada pemerintah sa- | emnongan ahli dalam bulan | arj kenjataan hal ihwa! seki- Onion. Suatu bukti bahyaspo, .. 

protes geraka#2 jjang telah di |rimba itu mengerti bahasa dae paja mendjalankan semua usa | Mel Jang akan datang akan Me kar gruktur tingkaf  har- litik deflasi jang dalam tahun2 
“6 Irah itu, akan tetapi mereka ti- ha dalam lingkun ket ngadakan penjelidikan disela- ) Tn tag jl. dilaksanakan oleh “pemend 

lakukan oleh tentara Perantj s : 1 am lingkungan kekuasa | sunume Bad th ga barang - barang ' Mung- “ $ Ten 

an 1 dak berbitjara dim. dialsk itu. annja untuk mengserakkar gunung Ba yina -Manna, dipe kin pikiran itu mengand tahan telah membawa kita kea 

di, Tunis, i dides Late Ong, nggeraksar Ne | gunungan Himalaya bagian te Ta : SANA ah entah 15 Mane Aa 
:IMereka diketemukan idesa pad : , RI 1aY: : : ediki rah keadaan jang tegang dan 

— Kapten Kurt Carisen dari |snimiru di Kuyshu Selatan. De gara2 demokrasi guna menjo |ngah, uk. mentjari tempat jg. | (UK kebenaran, djika andai ' erat sekali. Politik ana Fa 

kapal "Flying Enterprise”, Pa- jmikian ,,Mainichi”. ! TE Pep a n perdjandji- | baik bagi pendirian sebuah se- ee Onir en Na . ag njita baik “pada kebidya ks TN 
da hari Sabtu telah menerima : jan tahun 1936-antara Mesir |tasiun penjelelidikan  djarak pandang sebagai Wilayah Sana na sii Pn tan 

bintang “American Legion Me LI dan Inggeris dan merangkai- tinggi. tertutup jang sama sekali tidak 2 aa ena KN 
1 Tan aa C IGERAKAN PASUKAN2 PILI- kannia da'am suatu persetudju 3 ada hubunganja dengan luar Kepada kebidjaksanagi mone- 

dal for @stingguished Servi- | PINA MELAWAN HURK. ia Maba. Ketuk Denda Bah J Setasiun penjelidikan itu me | negeri Dalam keadaan teoretis (ter. Kebidjaksanaan keuangan “ 

ce”. Upatjara penjjerahan bin- | Menurut pengumuman kemen tuk HAnpu kai si dal Un (nurut rentjana harus terletak |itu memang peredaran dan |aegara dikendalikan , demikian 
tang kehomatan ini dilakukan terian pertahanan Fil pira, pa Pa Ba 3: bagian aa dalam djarak tinggi 16.000 ka- ' harga barang2 mungkin (wa-|rupa, hirgga memungu: dari 

digedung Akademi Pelajaran | sukan2 pemerintah Filipina te- , Man Ng organisasi per (ki, jang mungkin akan men- |laupun sama seka'i belum pas- |rakjat dengan djauh lebih dari 

Perniagaan Amerika, New |lan berhasil menewaskan 140 | tahanan di Timur. Tengah jang | siadi Salah satu bangunan pe- |ti) dana" ditentukan atau dipe 'bada memberi kepada rakjat Tn 

Me peaa : “f lorang anggauta pasukan2 Huk akan bertugas melindungi Te- Pa 18. tertinggi diselu- | ngaruhi dengan mengendalikan | (Surplus anggaran War kn 

— “Pemerintah Mesir pada hari |dalam gerakan2 pembersihan ' Pn MEN San at dee an uan Ni Ie semata2 djumlah peredaran (1,5 miljard rupiak).' Kebidjak- : 

Sabtu telah memberikan djami |jang dilakukan dalam bulan : Ba bahwa seruan ini arus es Peataohe) Peni an "ang ganaan moneter 'Yalig deflatoir & 

nan kepada pemilik2 bangsa |Djanuari jang lalu. Pengumu | ndalan seruan Jeng Baca Se | 2 kertalian Gen. Matahari, ast pare etupi kenjataan jalah (terdapat padu polwan serangan 
asing bahwa hak milk dan ke (man itu selandjutnja menjata- ka karena negara2 seperti |rcohvsika, phys'olosi dan me- | 10 masjarakat kita untuk ba, selfifikat jang pada hakekatnja 
se'smatan mereka didjamin. jkan, bahwa 92 orang Huk te- Mesir, jang djuga berdaulat |tecrologi. (Ant. AFP) rang2 pemakai dan barang? | merupakan beban padjak 'sebe- 

ih Kapal "Empire Comfort" ig lah dapat ditawan. sedangkan | Songrti negara lairinja di PBB, | ma 15 modal tergantung sekali dari jsar 33 1/34 pada kekuatan eks 

pada hari Dium'at malang tih (100 orang lainnja telah menje |edak dapat diharapkan akan | en Irta “ai perkembangan diluar negeri. (sport kita, pada perbatasah po- 
Hba d'pelabuhan Nicosia dati |rahkan d'ri dalam bulan jang von Irepada seswatu perdtan- | bak Tam untu er aNhakan tan | Harga barang? tidak terutama jlitik kredit oleh bank sirkulasi, 

Port Said, pada hari Sabtu tlh “Jalu. TAN jang dianggapnja tidak Ha Tea munjak dan sumber? ke. 9. tentukan oleh faktor2  dida- dan seretnja usaha perk'editan 

berangkat menudju kedaerah | PSI Ingge- ' 2 Be Aa eka bat pa Kesa | OTn MONOTL, Tung Mie terkta- (lapangan Pee Tn 
'erusan Sur. Kanal tersebut Menteri djadjahan Ingge Hak Iran harus |?9n diperkosa. Dalam pada itu | MG oleh djumlah uang jang |jat. Djelaslah pula bahwa seba: 

Bi 8 rang Aang ris Oliver Lvyttleton mengumum MUA " |ilggris harus diberi pengganti Keru beredar di Indonesia, me'an- gian besar dari uang jang here 
menganzkut 500 o z0 i » ( g jang 5 

Nata Ppt : kan sda hari Senin, “bahwa diakui. | Sisa atas djasa2nia dalam mendjual | kan untuk sebagian ter d jaraka” terta 
ta pasukans”Go'd Stream Gus 2113 : kan mindak Irab ini, ak t 1. agian besar dar dalam masjataka" tertahan 

nga abga iba Donald Charles Mac Gillivray Menuyut statemeng' KAL den Dai) Pan mamak Iran Vin skam, tetapi | airanfulkan oleh Yoktorg “ci aan 
ards" Inggeris. 500 Orano bala sajah diangkat sebagai wakil Sudan Hatus Mesnan Diana bagan dari keuntunga.2 jang di- ntukan oleh faktor? 'idng dan terpusat pada golongang 

Na Hina, Taan angkat  Sebag: 2 dare bae RN Di un. (peroleh harus  disampingkan untuk | berada diluar. negeri, djadi di-. jang kedudukan “ekonominj: 
lainnia telah d'kirim k Mal ntukan status af Ike ID minja 

bantuan lainnis tela komisaris tinggi untuk Mala : ! penirluan melatih orang2 Ifan di. : 5 i , 

kan djuga baru2 ini. ya , lang dikehendaki oleh Takjat Sudan | lapangan, perindustrian, minjak. luar 'kekuasaan. kita. sendiri. adalah kuat. 

5 Fa Pe ON nak “Wp — Ant), | Don kalau kita melihat keada- (Sambungan Pag. |), 

e uaah” $ . 

ah , » 

1 : 1 “     

gu sedjak beberapa bwan jg 
lalu dan dalam pada itu 'a te 

“tah diberitahu, bahwa ia akar 
mendapat banjak kesulitan dji 
xa mengadakan sesuatu per- 
djalanan jang djauh. Kabarnja 
pada waktu jang achir2 ini ia 
pernah menjerahkan pekerdja 

.annja sehar'-hari kepada pute 
ra mahkota Fayeal al Saud. 

Meskipun demikian Ibn Sa- 
ud, jang sangat kuwatir dim 

menghadapi perkembangan le- 
bh landjut dari keadaan dise- 
luruh Timur “Tengah sebagai 
akibat masa'alah Mesir mempu 
njai kengitan jang besar utk 
ikut serta dalam usaha peran 
taraan antara Inggeris dan Me 

sir. Tentang hal in: ia telah 
menjampaikan suatu pesanan 
kepada Radja Farouk dan kepa 
da pemerintah Mesir. 

Amerika sangat mem- 
perhatikan. 

Djawaban pemerintah Mesr atas 

   
ia 

: perdja anannja ke 
|. Saudi Arabia utk. mendjalan 

Keadaan kesehatan Radja artai Konggres atas faktor2 seperti berikut: 1 2 f 5 na $ Pi Oa Pa Le j 

Ibn Saud telah banjak tergang : ji - 1. Djenderal Dwight Eisen- Latihan wanita jang sedjak beberapa lama diadakan oleh dirian seakan? pada waktu mi |“Jampuri bahan2 lain, ses 
5 Men Jak LOrR : TA » Djawatan Pendidikan MsjaraKat, baru2 ini telah ditutup. terdapat terlahi banjak "uang | Perti gaplek, tewel (nangka 

guh? untuk mentja hi Ja: 

- Gemetar “- 
Rentjanakan Siasat Ba: 

gaimana Hadapi ” 
set) Kominis . SP 

partai KONGRES pada 
hari Minggu mengadakan 

konperensi di New Delhi untuk 
mempeladjari tjara bagaimana 
menghadapi partai komunis In 
dia dan selandjutnja untuk 
mempeladjari keadaan? dipro 
pinsi? Hiderabad, Madras dan 
Franyancore Cochin sebagai aki 
bat kemenangan komunis dim. 
pemilihan? umum baru? in: di 
daerah? tsb, 

  

Konperensj tersebut mempe- 

ladjari kemungkinan tentang 
pembentukan badan? peranta-' 

ta daerah dipropinsi2 dimana 
parta' kongres tidak  mempu- 

njai ke'ebihan suara gan dima- 

ra partaj komunis merupakan 

kekuatan kedua Sesudah par- 

k mentj penjelesaian dibenva Hropah sebelum 
tahun ing Ba tahun 1953. Aan 

Roko 

Kejakinan diatas didasarkan 

hower, panglima tertinggi pasu 
kan? Pact Atlantie, telah men- 

njatakan kepada pemerintah 

Gambar:   

  

para pengikut latihan tadi minta diri kepada 
menteri PP dan K dan tn. Sadarjun, kepala Djawatan   
  Kamera Negara2 Barat, bahwasada ke- 

mungkinan untuk dapat mem- 
pertahankan Eropah Barat &a- 
ti pendudukan tentera Sovjet 

da'am tahun 1952, 
2. Perkembangan2 Jalam Ia- 

pangan diplomatik, bahwa. pe- 
mimpin2 Sovje: sudah memner 

timbangkan dengan sungguh2 
zentjana mempersendjatai kem 
bali Djerman Barat, jang akan 
mulaj dilaksanakan dekat gen'r 
tahun ini. 

Para diplomat Sekutu sudah 
lama merasa, bahwa Etopah 
Barat harus lebih dahuju diyer 
sendjatai untuk dapat memper 
tahankan diri sebelum Sovjet 
man diadjak untuk merunding- 
kan tentang penjeleswan raasa 
tah Eropah menurut siarat? jz 
dapat diterima negara2 Barat. 

Kemungkinan bahwa Bropah 
Barat bisa dipersendjatai sam- 

'pai tjukup kuat untuk memper 

  

3 

ka perang, 

Pemimpin ekspedisi itu, John 

Williams, mengatakan bahwa 
rembongannja telah mempero 

  

Pendidikan Masjarakat. 

imalaya 
Hanja Utk Mentjari Kembang2 Jg 

Djarang Terdapat..... 
IGA ORANG SARDJANA Inggeris sedang mengadakan 
persiapan? untuk mengadakan ekspedisi kebagian pun- 

rx 

tjak?2 pegunungan Himalaya jg sampai sekarang belum per- 
mah dilempuh deh manusia. Tudjuan ekspedisi ini iafah utk 
mengumpulkan djenis2 kembang. Ketiga orang Inggeris itu 
mengharap akan dapat mengumpulkan djenis tumbuh?an jg: 
susah didapat dari suatu daerah Nepal jg selama ini tidak bo 
leh dimasuki oleh orang kulit putih. Penduduk daerah ini 
terutama terdiri dari bangsa Gurkha jg terkenal Ia: Iantaran su: 

pikul bersama-s:ma oleh Nas! 

tural History Museum dan Ro 
“al Hort:cul wal Scsiey. 

Sebaiknja kita sangat berha 
|| ti2 dengan mendengarkan dan 
mempergunakan istilah. “Infta- 

si" itu. Pun kita mempunja 
kesungsian besar terhadap pen 

dalam masjarakat. Hendaknjs 
ditjatar bahwa sebelum perang 
djumlahnja udng 19. beredaz 
di Indonesia adalah 425 dfuto 
rupiah. Kalau kita Tihat pereda 

Tan uang sekarang maka. ter- 
njata bahwa djumlahnja terle- 

tak vada kira2 55.000 ajuta ru 

piah. Djadi djjumlah uang dd: 
lam peredaran pada waktu ini 

adalah 12 sampai 13 kali sebe-     
| sar sebelum peperangan. 

Sesuaikah ini dengan kebutu 

kan masiarakat akan uang. 

Wadjib kita lihat kepada la- 

pangan ongkos kebutuhan hi- 

dup. Angka2 index menundjuk- 

'kan bahwa tingkat ongkos ke- 

butuhan hidup berdasar atas 19 

djenis barang makanan telah 

naik dengan 25 sampai 30 kati 

sebelum peperangan. Begitu 

'lpun ketjenderungan harga2 ba 

rang pemakai lain memperlihat 

kan kenaikan antara 20 sampai 

30 kali sebelum perang Bahkan 

dibanjak desa didaerah2 peda- 

Kk 
gercedeem” dsb.: djuga pada | 
daerah2 penghasilan padi, ses 
perti di Djawa Barat dan Dja- 
wa Timur. Dimana2 sudah ter 
djadi bahwa rakjat, banjak men 

muda) dalam makanan meres 
ka untuk mentjukupi kebutu- 
han akan makanan. 

Menurut Oudi hanja 
Rp. 1,06 

Djuga angka2 jang diumum- 
kan perihal pendapatan nasio. 

nal dan pendapatan sehari tiap 
djiwa hanja menegaskan beta- 

    

Si AMPIR 500 orang di Cleve 

land (Xmerika) hari Saptu 
jl. menjatakan kesanggupan me 
reka utk, mengorbankan seba- 
gian ketjil dari... KULIT dan 
DAGING mereka, Untuk mene 

long seorang anak laki2 ber- 

umur Jl tahun, jang sangat 
membutuhkan daging baru sy 
paja kakinja — jang mendapat 
luka? karena kebakaran — da- 

pat sembuh kemba'i. 
Minat sebesar itu adalah ha- 

sil seruan perkumpulan per 
long anak tjatjat di 
Amerika Serikat, Jang dibutuh- 
kam banja 4 orang, jang akan 
mengorbankan kulit selebar 10 
cm dan sepandjang 20 cm. Wa 
laupun kepada pengorban2 ku- 
lit tadi ditawarkan hadiah $ 35 
masing2, tetapi sebagaian terbe 
sar diantara mereka menolak 
uang tadi. 

pe DA GEORGE VI dari 
Inggris kini memakai pas 

kaian dan sepatu jg dipanas. 
|kan dengan listrik apabila ia 
| keluar rumah, demikian “dika 

  
pesanan ini telah disarapaikan ke- : . g 224 5 i " : 1 He 

pada Radja Ibn Stud oleh duta Ma MAA, NN tahankan diri sebelum achii (leh izin istimewa dari pemerin| Semua alat2 keperluan rom: 1 kui seineral, dja DE. SUMITRO barkan olah ,,Sunday Kxpressk 

Mesir di istan itu jang | 4 erdeka inn AD ima Ind aibau £ D i i pongan i Ian tsrp £ Ii jlaman. Kenaika 3 Pe ata 1 L 5 EN 
besar 1 Pakistan i a'nnja te hun ini, ditambah dengan ke|tah Nepal untuk meraungi hu j vongan itu akan terpaksa di ab melobihi iinekaf 30 Kali. pa lemahnja tenaga pembeli jg. Dikatakan. bahwa, pakaian jg. 
pernah mendiabat duta besar Mesir 
di Saudi Arabia dan jag berkenaan 
dengan itu mempunjai - husugah 
ig sangat erat dengan Ibn Saud, 
Bementara itu kalargan ig menge 
tahui di Cairo menjatakan, 
pemerintah Amerika Serikat sangat 
memperhat kan » Usaha perantaraan 

Arabia inj serta perkemba. 
ngranania Jebih landijut. 

Sebelum kemba'i ke Cairo, AbJul 
te'ah mengada 

kan wembitjaraan dengan duta be 
a Serikat di Saudi Ara 

bia Raymond. 
aan LN 

.Gadis-Rimba" 

| dengan 

bahwa | 

memberitahukan bahwa mere- 

ka lebih suka bekerdja sama 
partai kongres dan 

anggota2 jang  non-komunis 
salam badan2 perwaki'an 'pro- 

pinsi dan rupanja tidak'ah 
mungkin bahwa partai komu- 

nis akan Sanggup membentuk 

kabinet2 dalam ketiga buah 
propins' tersebut tadi. (AFP). 

  
: 

ng 

Dgn Berambut Gimba! D:n Telan- 
djang Bulit Berkeliaran Di Shi- 

ju sungai Karnali dan daerah 

lereng pegunungan. Dhaulagi 
ri jang tingginja 21.000 kaki 

dari muka jaut. Williams jang 
berusia 36 tahun adalah dari 
"The Natural History Museum” 

Ja mengatakan sbb: 
“Saja beserta kedua. teman 

saja akan dibantu oleh 60 

orang pengangkut barang. Ka 
mi bermaksud gkan mengada- 
kan penjelidikan sebarnjak2nja 
disekitar daerah iang garis te 
ngahnja sepandjang 130 mil da 

ri pangkalan tempat kami me 

mulai penjelidikan itu, jaitu ba 
gian lereng2 jang lebih ren- 

dah dari pegunungan H'mala- 
ya, Sudah 'banjak dari daerah 

chawatiran Sovjet terhadap di 
persendjatainja kembali Djer- 
man, memberikan kejakinan pa 
da diplomat2 itu, bahwa dalam 
tahun ini mungkin kita melihat 

Russia bersedia untuk menga- 
dakan perundingan jang sung- 
guh2. F 

Tuntutar2 Barat. 

Ditanjakan - tuntutan apa- 

kah jang dimadjukan oleh ne- 
rara2 Barat kepada. Rusia se- 
bagai balasan atas netialisasi 
Dizrman dalam hal kemiliteran, 
nembesar Inggeris mendjawab: 

,, Pemilihan setjara erdeka 
Ii Tjekoslowakia, Polandia, dan 
negara2 satelit Sovje: lainnja. 

  

  

angkut dengan memperguna- 
san tenaga manusia ketempat2: 
jang terpentjil letalinya: 

ikan kami selidiki terle aka 
iara Tibet dan United Provin- 
:€s India. E 

Sekagian kesar dari pensuduk 
niaadaah keturunan Mongol, 
teapi negeri itu vikuasai oleh 
bangsa Gurkha jang kebal dan 
suka perang itu. 

INSIDEN2 DI TUNISIA. 
“Menurut djuruwarta AFP di 

Da, insiden2 jang terdjadi 
Hari M'nggu di Tunisia ha 

nia berupa pemogokan jang di 

Negara ketjil dibagian Sela- |: 
tan pegunungan H malaya jang 

Kurang tenaga-pembeli. 

Diika kita memandang struk 

tur tingka' harga2, maka sebe 
narpja kebutuhan akan uang 
masih melampauj djum ah jg. 

sekarang ada dalam pereda- 

'wa ladju peredaran uang (“je- 
'patnja atau lambatnja pereda- 
ran 'yang) sebelum perang 
'djauh lebih tiepa' dari pada 
apa jang terlihat sekarang. 

Meskipun angka2 index tadi 
hanja merupakan pe'undjuk 
iang kasar sekali masih ada 
petundiuk2 lain bagi kila jang 
menandakan kekurangan akan   uang diantara sebagian jang 
berarti ddlam masjarakat. 

  
ran. Lebih2 kalau diingat bah- | 

masih ada pada rakjat. Angga- 
pan paling optimistis, jaitu tak- 

sirah Oudt, menundjukkan Rp. 

1,06 sebagai pendapalan sehari 
sedjiwa. Seper'i dalam  kara- 
agan jang lalu, saja sendiri me 
nempatkan pendapatan tsb. pa- : 
da 35 A 40 sen. Tetapi,djika an 
daikaa sadja taksiran Oudt se- 
dikit banjak beralasan, maka 
angka Rp: 1,06 sehari itu telah 
menggambarkan  sedjelas2nja 
keadaan-sedih sekitar kekuatan 
membeli diantara ra'jat banjak! 

Bandingkan djumlah demikian 

dengan harga beras. 

Proses deflatoir 
Tetapi diwaktu 

inj lidak sadja diantara lapisan 
bawah dlm masjarakat terasa 

belakangan : 

dipakai itusdibuat dari sutera 
khaki dan sebuah battery: ke- 
tjil mengusahakan supaja parai 
an itu tetap panas. Pun sepatu- 
nja dipanaskan dengan tjara 
jg demikian itu pula. 

|. Surat Kabar tsb, memuat be 
rita itu dlm, pendjelasannja ten " 
tang berita, bahwa Radja Ge- 

|corge minggu jl. diluar dugaan 
orang banjak  mengundjungi 
pertundjukan di , Drury Lane 
Theater”, sungguhpuh, keagas 
an kesehatarnja belum memyu- 
askan sama sekali. 
  

an dan perkembangan diluar: 
negerismaka dimana? diselu- 
ruh duma tingkat harga mes 

mang sudah djauh lebih, ting- 
: : : : : lakukan oleh kaum buruh Arab ' i indi ie'idi- 

« » Diterangkannja lagi, bahwa | pegunungan Himalaya jang tej 5. i. Dari penindjauan/penjel 5 & , / : 

m'zu — Kyushu Selatan sm? “Pikopahi Timu: lah ditempuh orang, tapi “me dikota2 besar dan beberapa per ''kan selama waktu belakangan | kekurangan akan uang. Pun | gi, kalau dibandingkan dengan 

4 H1 tjobaan melakukan sabotage diberbagai daerah pedalaman, didunia perusahaan? dikota be | keadaan sebelum peperangan. 
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,puteri rimba” 

  

  

      

rah jang kami indjak ini bos 

leh dikata belum pernah dilihat 
dari kekuasaan Sovjet adalah 

'Satu2nja dasar jang boleh di-   

  

   

  

  

    
  

    

  

    

  jang terbatas. Dj Suax, Tunisia 
Selatan, sebuah transformator 

   

dapat di.arik kesimpulan ke- 
simpulan bahwa rakjat banjak 

  

    

  
  

  
  

  
  

sar, soal isb. sudah dirasai. Hal 

ini misainja terinjata oleh kedu- 

  
Baik di Amerika Serikat, 

maupun di Eropah Barat, atan 

  

  

  

Cleveland, "


