
    

   

  

  

      

    yeorge 
| Menggantinja: Ratu 

latas, Tachta 'iggeris Dan 
| Elizabeth Jg Ke Il 

GE VI, Radja Inggris, hari Rebo pagi ke- 
maren telah meninggal dunia dipesanggrahan- 
i. Sandringham, Norfolk. Demikianlah diu- 

resmi di London. Diumumkan se- 

      

   

        

   
   

        

   

  

   
     

ja, bahwa Radja Gece”: meninggal dengan 
a ketika mp Ti Pa dalam usia 56 ta- 

engatakan,| Ratu Elisabeth ke-2 
“dengan | dari Inggeris. 

"jaitu Puteri Eliza- | Pada saat Radja George VI dari 
erusia 26 tahun. jg Inggris meninggal, anak-sulungnja — 

ktu in bersama suami :jaitu Puteri Elizabeth, isteri Duke 
Duke of Edinburgh — ' of Edinburgh — dengan sendirinja 

ng berkundjung ke Kenya, | mendjadi Ratu Inggris: ia akan men. 
nur, Ketika Radja me ' Siadi kepala negara sebagai Ratu 

: Beban Tekan (Elizabeth ke 2. Menurut konstitusi 
Inggris jang tidak tertulis, 

"y |tidak bisa tinggal kosong sekedjap: 
matapun djuga. Upatjara mengena, 

| aa mahkota, jang akan dilakukan 
Ibeberapa bulan lagi, sesungguhnja 
'ialah pengesahan kedjadian ini me- 
| nurut agama. Seperti diketahui, Ratu 
(Elizabeth ke-1 memerintah Inggris 
(mulai tahun 1558 sampai tahun 1603. 

Perdana Menteri Churchill pada 
$ | djam 17.00 hari Rebo kemaren mem- 

( proklamasikan Puteri Elizabeth se. 

          

tachta | 
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Kebanggaan baru dari Royal Air Force (Inggris): pe- 
sawat pemburu GA-5 jg baru sadja ditjoba diatas 
kota London. Sajapnja berbentuk segi-tiga. Oleh RAF 
details mengenai perlengkapan GA-5 ini mas 1 sangat di 

| rahasiakan sekali kanja sadja dikatakan bahwa ketje- 
patannja sama dengan ketjepatan suara. 

  

| Rhee I 
   

8 P reswan 
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menjatakan 
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Irea tetap diduduki kaum ,,komunis”, 
| maka kami tidak akan menerimanja, 

| demikian Rhee, Bukankah itu dapat 
  

    
nganinja: Jg. 

Bantuan M.S.A. 
Tidak Benar Indonesia Menandata- 

Kan lakukan sesuka hati kami, apa 
| kah kami mengingini satu negara 
IrKomunis” atau suatu negara jang 
“merdeka. Bila PBB memaksa men- 
“djadikan Korea, Tiongkok jang ke- 
“dua, maka kami akan keluar dari 
:PBB dan akan bertempur sampai ti 

tik darah jang penghabisan. 
“3 Bila PBB mengundurkan diri dgn 

  
Dilakukan Batu 

Pre: iden Syngm 

ym4kan Teruskan Perdjoangan Sampai Titik 
sa “Darah Penghabisan? 

REPUBLIK Korea Selatan, Syngma 

FK. Saja katakan pada tuan dengan 
|terus terang, bahwa bila suatu -per- 
“Ojandjian dapat tertjapai dengan ha 
'sil jang baik dan sebagian dari Ka 

    

— No. 288 

  

—. Funksi 

Kepentingan Nusa 
Dan Bangsa: We- 

£ djangan Presiden 
F UNKSI ILMU PENGETA- 

! HUAN sekarang adalan 
tmengabdi kepada masjarakat, 

   menasmenammnsenanaam 

yngman 
gambek... 

'Lebih Baik Keluar Dari PBB Daripada 
“Korea Didjadikan RRT Ke II 

ja 

TPUBLI 9 n Rhee, 
: njataka pada hari Rebo pagi kepada para wartawan, 

| bahwa pemerintahnja tidak akan mengakui suatu perdjan- 
| djian gentjatan sendjata, dlm. mana sebagian dari Korea di- 
| duduki oleh fihak »kom,unis”. Dengan ikata jang tergesa? 

gman Rhee menjatakan, bahwa ia akan mengadjukan usul 
kepada PBB supaja mengachiri perundingan, mengingat bah- 
wa hal itu tidak berguna sama sekali. 

(Pengetahuan 
|Adalah Mengabdi Utk | 

negara dan tanah air, dan dja- |   “Exchange Of L
etters”" 

ada dapat mempersatukan — Korea, 
maka ini berarti suatu Tiongkok jg 

   
   

        

ja. Radja George ini 
gan mendadak bagi rak- 

$ (bagai Ratu, didalam parlemen. 
'suai dengan tradisi Inggris, seorang | 

$ | pegawai istana jang bergelar ,,Kee. 

| Hnjatakan 

Se. 

'Pper of the Order of the Garter” me- 

Elizabeth sebagai Ratu 
"Inggris pada malam Kemis dar! atas 
jatap istana St. James di London. 

Penerimaan berita ke- 

mangkatan radja 
George. 

' Berhubung dengan meninggalnja 
Radja George VI dari Inggris, maka 
Radio. BBC hari Rebo kemaren mem. 
batalkan segenap programanja, ke. 
fjuali wartaberita dan maklumat ten, 
tang: meninggalnja Radja, jang ber. 

,alang2 diumumkan, Djuga segala sia 
ran televisi dihapus, Berita dari New 

, Delhi mengatakan, “bahwa sebagai 
tanda berkabung bendera India di- 
kibarkan setengah: tiang. Dari. Aus- 
trali dan- New Zealang diwartakan, 
bahwa ketika berita dari London 
tadi mentjapai kedua negeri tadi, 
orang sedang . mempersiapkan keda- 
tangan Puteri Elizabeth dan suami, 

ENASEHAT KEMENTERIAN Iuar Negeri Dr. Abuhani- 
fah kemaren menjatakan kepada pers, tidak benar bah- 

wa Pemerintah Indonesia telah memutuskan utk menanda-ta- 

- dan kami tidak mau menerima 
gentjatan sendjata sematjam itu, le-   

bagaimana procedure bantuan 

gai perubahan dim pemberian 

Mengenai MSA itu sendiri le 
bih, landjut Dr.Abuhanifah me 
nerangkan, bahwa tudjuannja 
adalah mempertahankan sua- 
tu keamanan dan memadjukan 
politik juar negeri dan menje 

lenggarakan kemakmuran 

“umum dari Amerika Serikat de 
ngan dijalan "memberi pertolo- 
ngan kepada negara? jang ber 
sahabat buat kepentingan per- 
damiian dan keamanan @unia. 
MSA itu jalah suatu perwudju 
dan dari 8. matjam act, jaitu 
pertama: Mutual Defence As- 
sisteng Act, -kedua: Economic   nja. 

- Malam Kemis Elizabeth .. bertolak 
dengan pesawat terbang, 

| Agt sof International Develop-. 
bukannja | ment. 3 

melalui Mombasa sebagaimana dika. | Inggris. Ketika hari Selasa pe- 
ia tampaknja masih dalam ke. 
| fjukup sehat. Seperti diketa- 

Radja George ketika tanggal 26 
"1951 telah -mendjalanj 

paru2. Enam hari sebelum 
fa meninggal, Radja George masih 

. mengantar Puteri Elizabeth sampai | 
dilapangan terbang, ketika ia bersa- | 

uaminja hendak bertolak dgn 
wat terbang ke Kenya dan kemu 

: an melandjutkan perdjala- 
ke Ceylon, - AuStrali dan New 

   

    
   

    

  

barkan terlebih . dahulu, melainkan ' 
melalui Entebbe, ibukota Uganda, ' 
dengan sebuah pesawat kepunjaan 
British Overseas Airways. 
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Selama mendjadi | Radja, George 
tidak pernah mengemukakan diri, 

akan tetapi — seperti ternjata keti- 
ka Perang Dunia II — besar penga- | 
ruhnja atas rakjatnja, ketika ia me- 
ngadakan perdjalanan2 kepelosok2 | 

1 | mengundjungi pasukan2. | 
ja, kaum buruh pabrik dan anak-is- ! 

— 

negerinja, 

Kapan dimakamkan? ' 
— Belum lagi diumumkan bilamana 

adja George di an, akan te. 

mengatakan bahwa Perdana 
“ Menteri Louis St. Laurent akan me- |. 

an pula setjara resmi peri- | 
ninggalnja Radja dan siapa 

akan menggantikannja. 
perti diketahui, kedudukan Ra. 
George sebagai Radja Kanada 

: terpisah dari kedudukannja 
sebagai Radja Inggris. 

Pres. Sukarno turut 
0 berdukaajita. 

— Ketika mendengar berita tentang 
agkatnja radja . Inggeris, George 
presiden Soekarno menerangkan 
da PI Aneta, djuga atas nama 

akjat Indonesia, bahwa ia turut 
berduka tjita mendengar kabar itu. 

' Menteri Juar negeri mr. A. Subar- 
'djo menerangkan bahwa ia meneri- 
ma berita sekonjong-konjong tentang 
mangkatnja radja Inggeris itu  de- 

ngan rasa terkedjut dan duka tjita, 

— Ratu Elizabeth pulang 
Ba ag —. ke London. 
(000 Ratu (dahulu Puteri) Eli- 

|. rabeth dari Inggeris hari Rebo 
l dengan pesawat ter- 
ng ke London, setelah men- 

“dengar berita tentatg mening 
inja Radja George melalui 

lip telefomi, Pada waktu itu 
h bersama suaminj 

bondon pada hari Ke- 
pada djam 18.00 GMT. 

engendi meninggalnja Ra- 
eorge seterusnja diwarta 
UP, bahwa ia diketemu- 

telah mangkat oleh seo- 

  

(nurut ,,Reuter” terkenal 

|jang merupakan sendjata terkuat dari 
dan Ketika Perang Dunia I Ra- 

dja George VI. 

| ngan meninggalnja 
| dan bendera Pakistan dikibarkan se-   pegawai istana Sandring- 

pada djam 07,30 GMT.     

    

Ratu Elizabeth 

Nice Guy. 
Mendiang Radja George VI, me- 

dikalangan 
rakjat sebagai ,,Nice Guy”. Ketika 
Inggris mendjadi sasaran pesawat2 
terbang Djerman, Radja George ber 
kali2 mengundjungi kota2, pabrik2 
dan desa2 jang mendjadi korban se 
rangan, untuk melipur hati rakjat 
djelata. Ia setjara pribadi 'mengun- 
djungi keluarga2 jang malang. 

Tak lama sesudah pasukan2 Se- 
rikat mendarat dipantai Normandia, 

Perantjis, “jaitu ketika .,D-Day' | 
Radja George mendarat pula. Per, 
nah dikundjunginja garis  pertaha- 
nan Maginot di Perantjis, pasukan2 
Serikat di Italia dan Afrika Utara, 
Tentang semangat rakjat Inggris ke- 
tika menderita pemboman2 dahsiat 
dari Djerman, Radja George menga- 
takan bahwa semangat rakjat inilah 

  
dja George, ketika itu masih berna- 
'ma Duke of York, ikut dalam per- 
tempuran laut didekat Jutland. Sela. 
ma hidupnja, Radja George sudah 3 
'kali mengalami pembedahan (opera. 
si), hingga sudah 3 kali maksudnja 
untuk mengundjungi Australi diba- 
talkan. 

Kanada menjatakan 

Elizabeth sbg. ratu. 

'Privy CounciP” Kanada hari 

Rebo kemaren telah menjata- 

kan Puterj Elizabeih sebagai 

Ratu, pengganti mendiang Ra- 

Pakistan Berkabung 
Berita dari Karachi m'ngatakan, 

bahwa hari Rebo kemaren dinjatakan 

sebagai hari liburan berhubung de- 
Radja Inggris 

tengah tiang. Pemerintah akan sne- 

ngumumkan waktu berkabung untuk 

seluruh negeri. 
  

Cooperarion Act dan ketiga: 

Act jang pertama itu menu- 
rut Dr. Abuhanifah tidak per- 
nah dibitjarakan oleh  Peme- 
rintah Indonesia, “jang kedua 
sebagaimana jang telah. diketa 
hui, sudah diterima dan dilak 
sanakan sedangkan jang keti 
Ya sudah Gibitjarakan akan te 
tapi hingga sekarang belum di 
laksanakan. : 

Pemerintah Indonesa mau 
menerima baniuan MSA itu ha 

ngani penerimaan bantuan melalui MSA. Jang dilakukan oleh i 
Pemerintah dewasa ini hanjalah pertukaran surat 
of letters) dgn Amerika Serikat utk mengetahui lebih landjut kami untuk bertempur sendiri sadja, 

perantaraan ECA, ' sebab adanja MSA itu, membawa berba- | 

xx 

'kKota Djakarta Senen siang tlh. 

bih baik bertempur atap ditewaskan, 

(exchange | ” Memang tidaklah mungkin bagi 

selandjutnja jg diterima dgn. delam waktu terlalu lama tapi pasti 
dalam keadaan  sematjam itu kami 

bantuan ECA. Ka mendjadi negara .,komunis.” 

donesia jang bebas. Hingga se | 2 Pn ban 
karang belum ada kontak anta | . an " he) 
ra Pemerntah dan parlemen ' :. Amnesti :Tak yes 

mengenai MSA itu.  Djustru 3 ersj ar at 
berhubung dengan -politik .juar : 
negeri Indonesa jang bebas Diusulkan Utk Kaum 

Huk Semuanja itu, kini sudah dimadjukan su .. 

TANISLAO FERNAN- 
atu mosi oleh anggauta2 seksi | 

E DEZ, anggota Kongres Fi- Juar negeri, agar supaja semua 

lipina dari Partaj Liberal, hari perdjandjian dengan luar nege 
ri, disampaikan kepada: parle Haa adjut € 
men untuk. mendapat persetu- . En 2 — 
djuan undang2. 2 Pan nan, - Fa 
Dem'kian Mr. Soenarjo. Wen, dlm mana dinjatakan su- 

. (Antara). #aja kepada semua pasukan 
- Huk diberi amnesti sepenuhnja 

PERKAWINAN ELITE. 

     

  

    

   
  

lan tidak bersjarat Amnesti 
Dimuka Burgerlijke Stand # i tidak bersjarat tetapi pa- 

pasukan Huk harus menjerah. 
Resolusi tadi di sokong sepe- 
nuhnja oleh menteri pertaha- 
nan Ramon Magsaysay. 

Djalan - Keluar 
Kini Sedang Ditjari Sebab! Pendirian 

dilangsungkan upatjara perka- 
winan John Coast dengan Loes 

Sujono, anak almarhum Ede- 
leer Sujono. 
  

  

  nja atas dasar ECA seperti jg 
sudah berdjalan sampaj seka- | 
rang ini, jaitu jang bersifat | 
tehnis dan ekonomis dan akan 
meno'ak bantuan militer, Dr. | 
Abuhanifah njatakan djuga, 
bahwa melalu: ECA Indonesia 
telah menerima bantuan sebe- | 
sar 7 4 8 djuta dollar, India 50 | 
djuta dan Pakistan 30 djuta 
dollar. . 

Dapat dikabarkan selandjut- | 
nja, bahwa oleh Pemerintah | 
dalam waktu jg singkat akan 
dikeluarkan sebuah statement | 
mengenai sikapnja terhadap M ' 
SA -itu. 

Keterangan Mr. 
Sunarjo. 

Sementara itu Ketua Seksi 
Luar Negeri Parlemen, Mr. 
Scenario menjatakan, bahwa 

soal2 disekitar MSA itu k'ni Se 

dang diselid' kinja Dikatakan- 
nja soal itu mendapat perha- 
tian besar dari kalangan par- 

Belanda Dan/Indonesia Mengenai 
“Irlan Sudah Djelas 
Mr. Yamin Tiba Di Djakarta. 

2 

23 

lan satu?nja ulik menggunakan 
ilmu pengetahuan ialah didalam 
funksinja jg demikian itu uk. 
dapat didjadikan djalan peng- 
laksanaan tjia2 politik dan 
tjita2 sosial kita. Demikian di- 
ana oleh Presiden Sukarno 

.m uan perajaan Dies 
atalis ke-IV Balai Naam 

Tinggi Indonesia jg diadakan 
tadi malam di Istana Negara. 

Kepada lebih kurang 2500 
mahasiswa Univers teit. Indone 
Sia jang menghadiri pertemuan 
itu, Presiden memberi nasehat 
bahwa waktu hidup mereky se 
karang sebagai mahasiswa hen 
daknja Gipergunakan  sebaik2 
nja. Dakym pada itu Presiden 
tidak minta daripada mahasis 
wa Untuk hidup didalam suasa 
na jang muram dan melupa- 
kan kegemb'raan hidup. Dalam 
pada itu djuga tidak dapat di 
lupakan, bahwa negara dan ia 

    

   Penting Hari Ini: Penjakit Kanker bisa disembulu 
"kan? — Kota-Tjelaka jg akan dtjoba dibom-atoom 
— Pembentukan tentara  Eropah — Sendjat2 

Bid. Ditangan Vietminh? — Meninggalnja “George 

"— Memoires Westerling sangat populer — Ba 

tuan MSA dll. Ma 
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Pres: Sukarno jg menghailiri upatjara Dies Natalis ke- 
4 dari Perguruan Tinggi di Bandung, tampak sedang 
bertjakap2 dgn acting-pxresiden Perguruan Tinggi Prof. 

Perundingan Poli- 
tik Tertinggi . 
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Diusulkan Oleh Nam II Setelan Perse- 
| tudjuan Korea Tertjapai: Niat Ukt 
| Rebut Pengakuan? Bara!? i 
D ELEGASI GENTJATAN sendjata Utara pada 

hari Rebo mengusulkan supaja diadakan kon: 
perensi politik tingkat tinggi dalam waktu tiga bu- 
lan setelah gentjatan sendjata di Korea ditanda-ta- 
ngani untuk menjusun suatu penjelesaian tetap ba- 
gi keadaan di Korea. ia 

ai Usul Utara itu diadjukan 
oleh ke'ua delegasi Utama djen 
deral Nam Il dalam sidang leng' 
kap konperensi gentja an sofa Demokrasi hap konperonsi gen 

D | m Pr a kte k Faank Ing eU 3 Tea : 
guna membitjarakan pasal 5, 

NY Times Tentang Ha- jaitu pasal terachir dari agen- sil Pemilihan India ig da. Pasal ini jalah mengenai gn- 

Berdjalaa Teratur 
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       nah air masih da'am perdjua- 

ngan untuk mengsi kemerde- 
kaan guna mentjapai masiara ' 
kat jang adil dan makmur se 
Suaj dengan Pantjasila. j 

D 
i»New York Times” 

    

    

djuran? jg akan diberikan ke- 
pada pemerintah? fiz bersang. ALAM TADJUK-RENTJA- Ha 

NANJA mengenai ,,pemi- 
kutan tentang hari kemuilian 
Korea. 

lihan2 umum di India” harian Utk Aam , Lx a 5 2 pada “hari pengakuan Bbrar?S 
Rebo menulis bahwa ,kenjataan 

Setelah sidang lengkap pada 

ipertama dan jg paling penting, 
- Dalam pidaronja jang pen dilihat dari sudut demokrasi se- 
dek dan lebih kurang makan mata? ialah berhasilnja pemili- 
tempo duabe'as menit lamanja, har? jg terbesar dalam sedja- 
Presiden mengemukakan, bah rah itu”. 
wa dari sedjarah kemanusiaan 
selama beribu2 tahun jang lam Setelah menggambarkan dja 
pau ini dapat dipisahkan 150 |lan2nja 'pemilihan2,. tadjuk tahun jang achir ini, jatu ma | rentjana itu selandjutnja me- 
sa jang penuh dynamika. Sela | ngemukakan kepada rakjat A- 
ma 150 tahun jang achir ini, | merika, bahwa rakjat Inda ie 
ilmu pengetahuan mempunjai | lah memberi suara mereka da- 
funksi jang mengabdi kepada | lam pemilihan2 itu “setjara be 
peri kemanusiaan dan kepada 
masjarakat. Sedjak itu kita me   mM R. MOH. YAMIN jg duduk dim delegasi Supowo hari Re- | 

bo siang kemaren pukul 13,25 tiba kembali di Djakarta | 
dari Nederland dgn pesawat. KLM. Di lapangan udara Mr. 
Yamin menjatakan, bahwa segera sedatangnja di Djakarta ini 
ia akan terus memberikan laporan'di Istana Merdeka dan Pe- 
djambon mengenai djalannja perundingan tentang soaj Unie 
dan Irian Barat. Maka dari itu utk kali ini akan saja dahulu- 
kan pemerintah dan saja kebelakangkan pers”, kata selandjut 
nja. Fs 

$$ , 

Dinjatakan seterusnja, bah- Sabtu jl. didjawab, bahwa ko- 
wa perundingan kini sudah ti- |minike tsb adalah utk membe- 
ba pada penghabisan tingkatan |rikan gambaran djalannja per- 
pertama. Dan tingkatan perta-/undingan. Didalam lapangan 
ma ini ditutup hari Ahad jl. se- ypembubaran Unie tidak ada ke- 
telah perundingan dilangsung- | sulitan apa2, hanja didalam soal 

kam di tingkatan paling atas | financieed-ekonomis ada kesu- 
antara P.M. Belanda Drees, men |karan2 dan ini diharapkan da- 
teri Luar Negeri Stikker dan |»at diatasi. : LA Re 

Menteri Unie Peters di satu Pi-/ Ta akan tinggal 5 hari di Dja 
hak dan Prof. Supomo, Mr. Zain |karta dan kemudian kembali la- 
dan Mr. Yamin sendi:i di lain Isi ke Nederland dan konpzrensi 

takan, bahwa Puteri Elizabeth dari 

keluarga Windsor akan mendjadi wa 
nita jang ketudjuh jang duduk diatas 

singgasana Inggris. 

ialah Jane (Lady Jane 
keluarga Tudor selama 14 hari ke- 

tika thn 1553: ia kemudian mendja- 
lani hukuman - mati 

Hongkong 

pihak. Perundingan tsb. dilaku- 

kan sangat informil dan setjara 
»free-talking” (bitjara bebas). 

Yamin menambahkan, bahwa 

seluruh konperensi di Neder- 
land itu berdjalan dgn baik. 

Atas pertanjaan mengenai be 
rita2 jg menjatakan tentang 
diadjukanja pendirian Australia 
mengenai goal Irian Bara": Ya- 
min menjatakan, bahwa selama 
konperensi tidak pernah ada se- 
suztu approach” (tindakan 
mendekati) dari Australia pada 
delegasi Supomo. Djuga dida- 

lam konperensi tidak pernah di 

lemen terutama anggauta Sek- 

$' luar negeri, jaitu berhubung 

dengan po'itik luar negeri In- 
  

. Wanita ke-7 diatas 

tachta Inggeris 
Berita Reuter dari London menga- 

Keenam lainnja. 
hukuman 

Grey) dari 
1689-1614  (mendjalani 

jg dibuka lagi sesudah ia kem- 
'bali dari Indonesia terutama un 
tuk formuleren segala hasil2 jg 
telah ditjapai oleh kedua rihak. 
Demikian Mr. Moh. Yamin. 

(Antara). 

  

AHLI GEOLOGI JG DIMER- 
VEKAKAN KEMBALI. 

Dr. ir. G. ter Bruggen, wakil 
kepala djawatan pertambang- 
an, dr, A.L. S mong dari djawa 
tan geologi dan prof. dr. M.E. 
Akkersdijk dari bagian geo:ogi | 
faku:tet ilmu teknk harj Sab   dalam usia 17   bitjarakan tentang tjampurnja 

tahun. 2. Mary 1 (Tudor) 1553 — negara ketiga didalam perseng- 

Lana Mn Sa an 'ketaan mengenai Irian Barat. 
— : el. Stuart) Ra Te 5 

Sa Kab aa 1702 —' Mengenai Ta Pn Na 
1714: 6. Victoria - (keluarga Hano- njatakan pula, bal ah 5 kalam 

ver) 1837-1901. Pada “waktu ini kedua.pihak kini suda ka 
ada 3 orang wanita di Inggris jang dan sekarang soalnja men aa 

bergelar Ratu, jaitu Ratu Elizabeth utaran ke'uar, Atas | per: 

(jang sekarang), ibunja, jaitu Ratu njaan mengenai vendjelasan 

Fliabeth, dan naneknja, jaitu Ratu terhadap komunike jang 

Mary, jang sudah berusia 84 tahun, Cikeluarkan bersama hari 

URAT KABAR SETE- , mukakan bahwa Hongkong mu 

NGAH resmi ”Lien Hop |!la2 merupakan bagian dari Ti 

Yat Po” jang diterb'ttkan di ' ongkok, jang kemudian dire- 

Kanton memperingatkan, bah- | but dengan kekerasan oleh Ing 

wa "pada suatu saat Hong- geris. Dkatakan bahwa bang- 

kong akan dibebaskan dari be sa Tionghoa tidak akan mem- 
ban jmper'alisme jang djahat biarkan begitu sadja, kalau 

itu”. Surat kabar tadi menge-. Hongkong akan d'pergunakan 

  

nada baba 

Lembeoa Kebudaga 

| »Koni Batoviaaseh £ 
Ke | es 

1 yan Kunsten « 
resananyasa aa 

     

tu telah dimerdekakan kemba 
ii di Djakarta. Hari Minggu 
mereka telah sampai di Ban- 
dung. Seperti diketahui para 
geoog diatas beberapa bulan 
jang lampau te'ah ditahan ka 
rena ditjuriga' telah menghi- 
langkan bahan2 keterangan se 
tjara i'mu pengetahuan menge 

lihat adanja dynamika dan ter 
djadinja perubahan2 besar d'- 
dalam pergaulan kemanusiaan. 
Sedjarah dunia jang tadinia 
berdjalan tenang, kemudian 
mengambil dja'an iang sangat 
hebat. Disemua lapangan ilmu 
pengetahuan terdjadi kemadju 
an2 jang besar jang bermanfa | 
at bagi perj kemanusaan. | 

: - (Antara). ' 

(annja'. 
inambahkan bahwa “ini adalah 

.has, rahasa dan damai untuk 
| periama kalin'a Sebagai suatu 
(bangsa dan demikian itu ku- 
rang dari lima tahun sete'ah: 

India memperoleh kemerdeka- 
Harian tersebut me- 

tjontoh dari demokras' dalam 

praktek dan lebih mendjadi ba 
iknja karena dipraktekkon di 
Asia hingga sukarlah untuk 
menemui sesuatu jang lebh ba 
njak memberi harapan”. 

hari Rebo itu pihak de'esasi 
PBB menjatakan, bahw, sma » 
ngingat pada perkataan? jang digunakan dalam usul “Utara 
itu, pihak Utara rupa2nja ber- 
usaha mendapatkan pengakri- 

    
    

    

     

    

    

    

    

   

  

an negara2 Barat terhadap 
pemerintaheRepublik Rakjas 

Korea” 3 
Untuk pertama kalinja ge 

mendjak. perundingan2 sentit- 
tan sendjate—dimulai pihak U 
tara djuga menjebut2 "Repu- 
blik Rakjat Tiongko8”. Hing- 
ga kini mereka selalu mema- 
kai istilah “pasukan? sukare- 
'a Tionghoa", 

— Bekas dutabesar Pakistan 
di Amer ka Serikat, MA.H Is 
pahani pada hari Senin telah 
berangkat dari Wash 'ngton me 
nudju ke London urtuk memu 
lai djabatann'a baru sebagai ' 
Komisaris Tnggy» Pakistan di 
Inggris. 

  

Brandal 
Memoires Weste 

(memoires) Westerling su 
oleh s.k. terbesar di Belgia .,Le 

sa?” Pita 
x x 

Tulisan2 Westerling ini beri- 
Si penghinaan? bag. perdjuang 

an kemerdekaan Indonesia dan 
terhadap diri Pres den Sukar- 
no, jang antara lain dikatakan 
"tecah memproklamrkan ke- 
merdekaan atas paksaan kaum 
komunis dan pseudo-komunis”. 
Twlisan2nja dalam “Le Figaro" 

dimuat “atas tanggung djawab 
Westerl ng sendiri”. 

Telah kita kabarkan bahwa | 
du'u copyright tulisan2 Wes- | 

  

  nai Irian-Barat. 

sebagai pangkalan untuk me- 
njerbu ke Tiongkok darat. 

Suatu surat kabay Kanton 
lainnja, "Nam Fong Yat Po”, 

mengatakan, bahwa sesudah 
berkali2 d'peringatkan dan di 
protes, pemerintah Inggeris di 
Hongkong "masih djuga tidak 
bermaksud untuk menjesali ke 

| 

daan Indonasta | 
£ 

  

Yat Po” tulis 

ter'ing di Belga dipegang oleh | 

Pada Suatu Ketika Akan Di Bebaskan” 
salahan2nja dan ingin tetap 

mendjadi musuh bangsa T.ong 

hoa/', Seterusnja Nam Fong 

bahwa bangsa 
Tionghoa tidak akan membiar 
kan "d tindasnja saudara2 se- 
bangsanja oleh imperialis Ing- 
geris, disuatu daerah jang da | 

4 

  

Populer 
rling: Sangat Laku, . 

Djulukan ,,Lawrence Dari Pasifik" 

Apa Jg Akan Dilakukan Oleh Kalangan 

Sebagai diketahui, Wester- 
ling adalah peiimpin dari satu 
pasukan — tentera djenderai 
Spoor jang antara bulan Dea" 
ember 1946 dan Maret 1947 
mengadakan gerakan “pember' 
sihan” di Sulawesi Selatan de- 
ngan membunuh — mefurut 
perhitungan resmj —& ik 30.060 
brang dari yakjat. jaki, perem 

    

   
    

  

   

Perwakilan Indonesia? 

ARTAWAN ,,ANTARA” di Paris kabarkan, bhw. tulisan2 

oplaag ratusan ribu tjorak ,,merdeka” dan di Paris sudah bebe- 
rapa hari dimuat pula oleh ,,Le Figaro”, ) 

(atau lebih banjak daripada seluruh oplaag s.k. di Indonesia) 

konservatif tjoraknja. Oleh ,,Le Soir” 
»Lawrence Pasifik Selatan” dan dlm ,,Le Figaro” disebut dgn. 

suatu peifanjaan sugestif: ,,A vonturier atau Pembela Bang 

puan, anak2, dan merampok' 
harta-bendanja, kemudian sesu 
dah pertengahan 1947 melaku- 
kan pula “pembersihan” d dae 
rah Djawa Barat dan kemudi- 
an lagi d duga mend'adi "Agen 8 
tor intellectualis” dari" gera- 
kan2 untuk merobohkan  de- 
ngan kekerasan pemerintah - 
RIS sesudah pen'erahan ke- 
daulatan, antara lan dengan 
melakukan pembunuhar? di 
Bandung. Awal 1950 Wes'er- 
ing dengan sebuah pesawat “ 
terbang Belanda Yapat "mela, 
rikan diri” ke Sngapura dan 
kemud!an.oleh pemerintah Ing 
gers ditahan disana  Sega'i 
usaha pemerintah Indonesia 
supaia Wester'ing diserahkan, 
gagal, karensymemerinia) 
dones 4 tidak danat “”menfbu « 
tiksn” bahwa Westerling pen- - 
djahat. : MANA 

Setelah ia mendja'ani huku- 
mannja satu bulan Westerling 
keluarkan dari Singapura 

dan menurut kcbar2 paling 
achip mondar-mandir diherha- 
gai neger' di Eropa Parat. Di 
kabarkan pu'a bahwa ia hem 

saha untuk pergi ke Inda Chi 
na, iang akan disunakannig 
rebaga' "nangkslan”  melaku- 
kan 'operasinja' terhadap Indo 
nesia, 

Telah nu'a dikaharkan hah 

wa di Noder'and ads hahenan 

pa organigas' inng hersimnati . 
terhadap usaha2 Westerling, 

    

                              

   
    

                  

    

   
   

  

   

dah lebih satu minggu dimuat 
Soir”, berbahasa Pranijis, ber- 

beroplaag 440.609 

Wes-erling dinamakan 

1 

Mn BE ea at SM iba 
x - R Hi 

Opera Mundi”, tetapi karena 

diasa “sementara orang Indo- 

nesia” tdak djadi digunakan 

oleh “opera” itu. Kini terrjata 

bahwa iang menggunakan ja 

lah pihak lan: sk. "Le Soir”. 

Apa jang akan dilakukan 

o'eh perwakilan2 Indonesia di 

Brussel dan Par's terhadap tu 

lisan2 jang menghina suatu ne- 

gara dan kepala negara jang 

mempunjai perhubungan diplo- | 

matik dengan Belgia dan Pran- 

tjis ini, belum diketahui. 

?#       

    

hulunia d'rebut dengan keke- 
rasan, apa lagi pada saat rak 
jat Tiongkok sudah bangkit!" 

Kedua surat kabar tadj me 
nuduh pembesar2 di Hongkong 
mendja ankan "pemerintahan 
fascist, dan menimbu kan keru 

suhan2 diperbatasan RRT — 

Hongkong, (Ant.-Reuler),
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“ terangan saksi ada 3 peti 
"sar. tiap matjam banderol ber ' 

iLep Hanekroot, ketua Federatie yan 

    

Dipelbagey perusahaan hu- 
| bungan antara madjikan dan 

“buruh ternjata kurang baik: 
Pimpinan sering tidak  mem- 

. punjai gezag terhadap jang di 
pimpin dan jang dipimpin ku- 
rang. patuh TANEA pebetdnd 

— cipine. Pimpinan serta perso- 
nil jang diwadjibkan memim- 

| sngin an mengawasi kurang | 
xampunjaji keahlian, hingga 

- epembagian. kerdja (arbeidsver 
deling) tidak didjclankan de- 
ngan tepat. 

  

SEMARANG 7 

KAKI 
PERKARA BANDEROL: « 
PALSU, " 

T.S.G, tinggal di Djakarta, 
kemarin oleh hakim Semarang | 
Ciperiksa perkaranja, .. karena 
didakwa hendak mendjual se- 
djumlah besap banderol palsu 
dalam.kota Smg Tuduhan .ini 

    

ia tidak merasa berbuat de- 
mikian, tetapi menurut kete- 
rangan saksi TT.S .jang ting- 
gal di Pandeanlamper dkata- 
kan, pada suatu harj ia ini ke- 
datangan tamu  jaitu. 
jang . menginap 

banderol sebagai tjontoh- un- 

tuk didjual pada pabrik ro- 
kok kretek terbesar dikota 

ini, : 

Ternjata banderol itu palsu 

  

oleh T.S.G. disangkal “Satanja f 

T.SG, TI 
dirumahnja |, 

dan menawarkan Satu helaij 

   

Produksi besar sukar 
3 diharapkan 

Pe'bagai. perusahaan masih 
mempergunakan mesin2 jang 
)sudah tua Sdengan onderdI2 
jang | tidak  ijukup. Dengan 
.mesin2 jang demikian kwali- 
tetnjx sukar diharapkan da- 

pat: mentjapai produksi jang 
besar. Lain daripada itu -ba- 
han2 mentah jang  d'terima 
oleh perusahaan? kurang kwa 
Iteit dan kwantiteitnja dan pe 

  

MERDEKA :| 

Prestasi Kerdja Kurang 
Daja Upaja. Akan Dilakukan Untuk: 
“tinggi Hasil Produksi 

Keterangan. Menteri Perburuhan, | 

  
£ Pa Tea MA 

PEBRUARI 1952. 

  

Ken
 

    
- 

Am—.- 
— SI GRUNDEL — 

Jang sebenarnja hapus 
itu sistim sertifikat :de- 
viezen apa koers Rp jang     lama ???11 
  

bIHUKUM 6 IJLAN.   dan djumlahnja menurut ke- 
be- : 

harga Rp.-0,70. Sewaktu dila- 

kukan pembes'ahan pihak po- | 
lisi tidak mendapatkan Sebe- 

gitu banjak. banderol palsu : 
tsb. hanja satu “helai sadja 

banderol palsu jang kedapa- 

tan. Berhubung masih baniak 

saksiS jang perlu didengar ke- 

terangannja, peperiksaan .per- 

kara itu diundurkan . sampai 

pa waktn jang ditetapkan.- 

5 Na nas NEDERLAND 
KE INDONESIA. 

Atas undangan Kementerian Pene. 
besok pada tgi. 14 Pebr. jad. 

akan datang di Indonesia 5 orang 
waftawan Belanda. Mereka itu ialah 

Nederlandse Journalisten,  politiek- 
Tedacteur dari ,DeTijd”, B. Korsten, 
mewakili ,,/Maasbode” dan - Radio 
Omroep: De Rot dari ,Het Vader. 
Jand”: Pot Meer dari ,,t Vrije 
Volk” gan-secrang “dari wakil Fro- 
vincjiale Dagbladereu Mereka djuga 
akan. mengundjungi Semarang, teta. 
pi kapan, pelum dapat kita rsafa- 
kan. Djugsa-k'ta terima kabar, bah. 
Wa sedikit hari lagi akan datang di 

H. P. jang dituduh mendja- 
di makelaar dari pendjualan 
barang2 asal dari kedjahatan, 

Jitu 35 -colli karet crepe sheet 

seharga Rp. 15.000 miliknja 
perkebunan Klein Getas. telah 
membikin perhitungan dengan 
hakim. dan - didjatuhi  huku- 
man 6 bulan pendjara. 

PEGADAIAN GELAP. 
Tgl 4 Febr. jl telah “dibuat 

penuniutan terhadap 2 orang 
wanita, bertempat tinggal di 
Mlaten TrenggulunSmg. Kedua 
nja, seorang wanita Tionghoa 
dan seorang wanita Indonesia, 
sedjak 4 bvan mengadakan 
pegadaian gelap dirumahnja. 

PEMOGOKAN PADA 

BAG, DOK. 
Tgl. 5 Pebr jbl, sebanjak Ik. 350 

pekerdjia SSPV bagian dok teah 
adakan pemogtokan. Menurut. kete- 
rangan, pemogekan itu. adalah di- 
sebabkan karena kenaikkan upah 
oleh mereka d'arecap tidak adil 
Pemogokan ini hanija berlaku satu 
harj dan hari ini mereka bekerdia 
lap", sedangkan soal tsb diatas Kini 

5.5.PXN. 

  Semarang seorang wartawan  Inagja 
S5. 'Malsaokar dari ,.Times'of India”. 

sedang diselesaikan selandjutnia. 

wich jang ini djauh 

5 k dari.jang lebih.e 

| 

| 

  

  

3 

  

& 

ANTTYA KETIIL tentang penjelidikan presiasi kerdja "telah menjaxapsikan laporan . ha: 
c.sSil pekertjaannja sementara kepada Menteri Perburihan. Menurut laporan itu pres- 

.tasi kerdja dipeibagai lapangan memang berkarang walaupun tidak sebesar seperti apa jang 
diduga semula djika dibandingkan dengan wakia sebsium iduS 4 in psrang. Kurargnja prestasi ker- 

' dja itu diterangkar oleh Menteri Perburuhan antara lalu sbb: $ 

ngirimnanjapun 
teratur. i 

Upah buruh dewasa ini ma- 

sh labil dan sering belum da- 
pat « dikatakan lajak.- “Tetapi « 
hal itu tentulah tidak terlepas : 
dar pada keadaan perekonomi- 
an kita pada umumnja, Sela- . 
innja upah kesehatan didalam 

sering? kurang 
Rs In: 

tempat pekerdjaan djuga,se- ji. 
ring kurang terpelihara, ' 

Soal penting dalam lapang 
an djaminan. sosial jang sa- 
ngat dirasakan oleh kaum: pe ' 

kerdja ialah perumahan... Pa- 
da umumnja , perumahan ..bu- 
ruh menjedihkan, terutama bu. 

ruh jang tidak mempunjai pe 
kerijaan dan -madjikam tetap. 

Pad, umumnja dalam peru- 
Sahaan2 dimana  organ'sasi 
dan tjara bekerdja diatur se: 
baik?2nja . serta buruh sebagai: 

manusia d'tjukupi keperluan- 
nja, tidaklah terdapat .kemero 

—“ sotan prestasi. kerdja. Demiki 
an Menteri Perburuhan.: ' 

Se'andjutnja dinjatakannja, 
bahwa segala daja mpaja 
untuk. mempertinggj prestasi 
kerdja perlu diusahakan utk 
mempertinggi produksi nasio- 
nal kita. Perkembangan pere: 

kenomian kita “ diwaktu jang 
akeom datang tergantung pada 
kanasite't produksi kita. 

Pengangguran. 

Mengenaj pengangguran “di 
Indonesia. Men' eri Perburuhan 
menerangkan, bahwa sampai 
achir bulan Nopember '1951: 
pada. Djawatan Penempatan 

Tenaga Kementerian Perburuh 

an. telah kerdafiar , 236:951 

orang, terdiri atas 214.235 

4 | 
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“Kursus ,,C? utk menambah djumlah ahli dim: 
'pe tahan jg diadak an di Malang oleh kementerian 
.D: egeri,.baru2 ini telah dibuka 

kem. D.N., Mr. Sumarman. Pada gambar tam- 
sedang mengutjap kan pidato peresmian kursus 

     
   Aa 

lapangan 

oleh sekretaris   
  

   
  

da 

D 
'telah 
ri 

“hari Selasa, menteri 

waktu dua hari. 

Penghapusan DC 
Diluar Negeri Sudah 

Diduga 2 Bulan 
Sebelumnja 

PC APA MENGENAI peru- 
"'bahan aturan Cevisen Im 

donesia.dimuat dihalaman mu- 
ka »Finameial Times” tg. 5-5 

tetapi.tidak disertai komentar 
dalam tadjuk-renijananja. De- 
mikian dikabarkan oleh warta- 
war ,Antara” dari London. Di   orang laki2 dan 22.716 orang 

wan 'ta. Dari djumlah tersebut 
22914 orang telah dapat. di- 
pekerdjakan dan 96.543 orang 
dihapuskan dari daftar karena 
telah mendapat pekerdjaan 
sendiri atay karena alasan la- 
n: 

an, maka “kwalteit penfjari 

kerdja itu adalah “60,1”, dari 
sekolah.rakjat 7.67, dari-seko 
lah menengah, 0.6”, tenaga 
penting dan 31,7”, tenaga la- 

in2. Dari angka2 jitu ternjata- 
lah bahwa orang2 jang terdaf 

tar itu sebagian besar terdiri 
atas bukan tenaga ahh. 

Untuk memperban'ak:. tena- 
Tg ahli itu Djawatan Penempa 

tan Tenaga Kementerian Per- 

burnhan ih mengadakan kur- 
SUS2 keahlian vak tentans me 

sin bangun2an, "Ystrik kaju 
dan administrasi. Da'am tahun 
1951 diseluruh Indonesia dh 
didirikan 58 latihan kerdia de 
ngan murd 1715 orang. 

OBLIGASI DAN INDUCEMENT. 
- 

Kurs obligasi 34. RIS di Semarang 
ig 6 kemaren nom. 33,50, induce 
ment nom. 0,70 dan dollar export 
bewijzen terdjadi 1,50. 

“ CE EPA an 

Kebetulan! Akupun Pp 
rasakan itu. “Marilah 
kita menanjakan.se 

    

    
Aku lalu pindjam dari 
gaku. la -kasihkan s 

sukai: PALMBOOM. : 

  

    

ketjuali dari “itu ia sungguh 

kekajaannja akan vitamin” A 

PA Nae Ap UN TOR 

    
Ba 

ra 
Nat Pap Se MAKE ab 

Margarineku kebetulan habis. 

dengan “merek jang ia paling 

4 aa | - ik 

Leziit nikmat dan 
E “ 53 

Palmboom “senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is 

fimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

   tetang- 
sadja 

ekaleng ' 

  

      

    
benar! 

  

  

menjehatkan oleh karena 

dan D. 

O. begitukah! 

rasanja PALM- 

BOOM ..memang . lezat 

    

   
   

  

     
   
    
   

Betul 
   

    

         

  

Seterusnja aku 

tjuma -akan. beli 

    
     
    

  

      

   

   

   

  

Dilihat dari sudut pendidik- , 

  

katakan selandjutja, bahwa ka 
| bar jang-diterima di London me 
ngenai. devaluasi uang rupiah 
:tidak merupakan suatu hal jg. 
mengherankan dikalangan bank 
dikota itu jang mempurjai per 
(hubungan jang kekal sekali de 
(ngam negara? di Asia. 

Dalam: kawatnja jang kemu 
dian wartawan “Antara itu ka 

barnjo, bahwa komentator ke- 
uangon “Financiaj Times” ada 
membuat komentar mengenai: 
'ni. Sudah kira2 dua bulan jg.. 
lalu dilihatnja ada tanda2, bah: 
Wa pemerintah Indonesia akan 
melakukan: tindakan seperti 
itu, sekalipun masih ada ker 
Sangsian "mengenai tngkatau- : 

nja. Kalangan penindiau. ber- 
pendapat, bahwa perubahan 

itik LN Inggr. 
'Dibentangkan Oleh Eden: Djaga Pemim- 
pin2“USA Tik Setadju Meluasnja Pepe- 
rangan KoreaSsmpaiDidaratan Tiongkok 

IDALAM PIDATONJA dimuka Madjelis 
luar negeri Inggris, Antikony tuden, 

menjatakan, bahwa presiden Traman, menteri luar nege- 
ri Amerika, Dean Aeheson, kepala staf2 “abungan, djexderai 
Omar Bradley, maupun pemuka? Amerika lainnja, tidak me- 
Hpmu 'diperluasnja peperangan sampai 

| Tiongkok, Dengan pidatonja itu Eden telah membuka. perdeba- 
tan? mengenai politik luar negeri Inggris, jang akan (mgmakan 

  ini mungkin sekali akan mem- 
perbanjak export karet, tetapi 

sampai: dimana belum dapat 
dkatakan dengan tepat. 

& Maa anne Op RI 

LANGKAH? DPRDPS PROPIN- 
SI DJAWA TENGAH. 

Untuk berdjalan kcanah sel 
r. tjepa' t' dalam. menudju sja. 

Tea Jisasi dan'otonc-: 
nomi DPD Propinsi.Djawa Te- 

ngah teah menetapkan  atja-: 
ra2, antaranja tgl. 4,5 dan 6/2 
dilangsungkan sidang pelaksa 

Daan Lugas seksi keamanan ig. 

disambung dengan usaha2 lebih 
djauh tentang pemilihan umum 

ang “diserahkan. pada seksi 
AP Tanggal 11/2 akan “di- 
fangsungkan 'konperensi . DPD 
bagi daerah2 karesidenan Pati 
utk membitjarakan pelaksana 
an2 deseniralisasi dan otonomi. 
Tg. 12/2 dan 13-2 menetap- 

Ikan program Djawatan2 Per 
“anian, Perchewanan dan Per- 
ikanan Darat. jg... telah dimasuk | 
kan dalam otonomi Djawa Te- 
ngah uniluk rentjana2 tahun ini. 

Tanggal 15/2  konperensi: 
' lengkap dari pimpinan? djawa- 
. tan niveau Propinsi untuk me-' 
nudju kemakmuran rakjat dan 
usaha2 kesosialan. jang akan: 
membentuk sebuah panitia un-, 
tuk diserahi "ugas usaha2 ke- 
arah kemakmuran dan kesosia-, 
Tan. 

  
Tanggal 18 sampai dengan 

20/2 jang akan datang sidang 
pleno anggota DPRDS Propin- 
si jang kedua untuk menerus- 
kan sisa2 atjara sidang jang 
lalu dan pembagian2 pekerdja 
an pada seksi2 baru dan pelan 
tikan anggcta2 DPRDS jang 
baru dipilih untik mengisi 4 
orang anggo'a jang berpindah 
tempat. 

  

RRI SMG. 7 FEBR. 1952. — ! 
17.00 Pembukaan 17.05 Russ Mor 

gan 17.10 Dongengan Kanak2 17.30 
Pengumuman dan warta Daerah 
17.45 Rajuan Evelyn Knight 18.60 
Irama Djuita Indonesia 18.30 Penga 
@jian dan adzan 18.45 Reginald 
Dixon 19:00 Tanda wkt, warta berita 
1915: Tindjauan tanah air 19.30: 

. Krontjong asli oleh ,sattrio” 20.00 j 
Sari warta berita 20.05 Siaran pem.! 

:20.30 Mimbar Islam 20.45  Permai-! 
“nan piano 21.00 Berita bahasa Dja ' 
wa 21.15 Langgam dan Indonesia! 

.baru 22:00 Warta berita terachir/ 
program esok. hari 22.15 Motjopat 
Semarangan 23.00 Tutup. 

  

  

Reniah- pada 

ketanah daratan 

Menteri luar negeri menja- 
takan bahwa pada -perkun- 
djungannja “ke  Washingion 
baruZ .ni: ia telah menjaksi- 

kan, bahwa boleh djadi Ameri- 
ka lebih mengharapkan '“agi 

akan  tertjapainja “gentjatan 
sendjata d: Korea, daripada 
inggris sendiri. 

Ditengah keributan. d dalam 
ruangan persidangan, dan di- 

sambut dengan sorakan, Eden 
menuduh beberapa orang ang- 
gota partai Buruh “jang - ter- 

tentu, menaruh rasa  purba- 
Sangka terhadap Amerika Se- 
rikat, Berkali-kali ia bentrok 

dengan penganut2 Labour, jg. 
dengan terang2an menjata- 

kan.rasa tjuriga mereka ter- 
hadap maksud2 Amerika Seri- 

kat di Timur Djauh. 

Pokok2 

Didalam p-datonia Eden me 
njatakan, bhw bahaja jg lang 
Sung akan petjahnja perang, 
kimi telah berkurang. Menge- 
naj politk luar negeri Inggris 
ia menjebutkan pokok2 jang 
berikut: 

1. pemerintah Inggr's senan 
tiasa berpendapat, bahwa kete 
fapan mengenaj sifat hubung- 
an gntara Djepang Gan Tiong 
kok, harus d.tunda sampai Dje 
pang memperoleh kemba:i ke- 

dautatannj, sepenuhnja, dan 
bahwa negara itu,. hendaknja 
djangan mengambil tangungan 
tanggungan jang mungkin ke- 
lak akan-disesalkannja, 

.2. sebuah pantya ketjil 
PBB-akan dapati melakukan .pe 
njelidikan jang sebaik2nja me 
ngenai kegiatan - ke —-10.000 
orang pasukan Tiongkok Nasio 
malis, jang kini berada di Bir- 
ma Utara: 

3. Inggris mengusahakan ter 
tjapainja suatu  penjelesajan 
jg langsung di dlm persengketa 
an.Inggris — Mesir, penjelesai 
an mana akan tidak me'upa- 
kan. tjita2 bangga Mesir jang 
djudjur dan sjah, 

4. dharapkan,. agar parle- 
men hnegara2 jane tergabung 

.? 

    pada Pakt Atlantik Utara sege 
ra menerima ba'k pemasukan 

Turki gan Junani kedalam NA 
TO.-agar kedua negara itu da ' 
pat diterima sebagai anggota ' 
lingkungan Atlantik pada kon , 
perens' NATO di Lissahon, / 

5. konvensi2 jg akan meng- 
gantikan statut pendudukan ba 
ci Dierman Barat, mungkin be 
'um akan selesai, apabila pe- 
rundingan di Lissabon itu di- 
mulai: 1 

6. Inggris akan berdiri sera 
pat mungkin dibelakans tenta 
ra Eropah:, pasukan2 Inggris 
ditanah daratan Eropah akan 
dimasukkan kedalam tentara 
Eropah d'dalam hal pendidikan 
administrasi dan persediaan- 
nja: 

7. persengketaan jang ada 

diantara Perantj's dan Djer- 
Man mengenai daerah Soar ha 

rus'ah dilihat didalam ukuran 
mia jang sebenarn'a: alasan, 
akan tdak danat selesainia per 
sengketaan ini, sama, sekali ti 
Caklah ada: 

3. pada waktu in' Inggris ti 
dak memuunjai maksud untuk 

mengirimkan seorang dutaho- 
sar hari ka Tran sebagai neng 

gant' Sir Francis Sbenherd. 

SPEDA KETEMU KEMBATI. 
Telah dikabarkan bahwa 

pada 31 Djanuari jang lalu seo 
rang reserse telah kehilangan 
sepedanja dipoliklinik Regang   Pada "g 4 Febr. jl. reserse itu 
telah melihat kembali sepeda-: 
nja disuatu reparasi sepeda di 
Pasar Diohar, Speda. ig semula 
berwarna hitam telah ditjat 
hidjan sedangkan nomer dju- 
ga telah diganti Speda tsb. di-   beslah dan pemegang remarasi 
ditahan. f3 

“ “ 

     

S 
la-Di un Ikan» Di Indonesia Djatuh ha Makingipa " 

"Ho Chi Minh ? « 

  

jata? Bid. Gn 
    -   

N/ ARTAWAN ANTARA” di Paris mengabarkan, “bahwa 
duta-besar Indonesia di Perantjis telah mengundjungi 

Guay d'Orsay. (Kem. LL, Negeri Perantjis) untuk minta Kete 
rangan sampai dimara kebenaran habanangga 
jan» telah dimuat dalam sk. ,, New York 
nuari j.L Dalaga keterangannja Hu djenderal Juin dari 

erantjis iki | menjatakam, 
jang ditinggalkan oleh ' 

angk. peran 
sar dari sendjata, : 
telah didjua! kebenua Asia 
ngan , kaum pemberontak” 
nimbulkar kerugian 30.900 

Jang dimaksudkannja tentu 
nja jalah perawanan Ho Chi 
Minh terhadap kekuasaan Pe- 
rantjis di Indo Ch'na, 

Didapat kabar, bahwa @uay 
@dOrsay belum dapat memberi 

' keterangan mengenai soal ter- 
sebut, tetapi telah  berdjandji 
akan menjelidiki hal jni lebih 
landjut. 

| 

| 
| tan Di Thailand. 

| 
Sebagai diketahui, Juin ada ! kesjir 

djenderal Juin 
imes” tg, 14 Dja- 

stad 
bahwa sebagian  be- 
Belanda xi Indonesia 

dan sekarang djatuh dalam  .ta- 
Jang melawan Perantjis dan 'me- 
serdadu dan opsir Perantjis. 

50.000 Orang 
Indonesia 

Kisi Menderita: Kesuli- 
1 

ARGANKGARA INDONE 
SIA jang berpenghasilan 
ci Thai mendjadi bingung 

lah seorang diantara tiga pang | dim menghadapi peraturan pen. 
lima jang dalam bulan Djanu 
ari jang lalu mengadakan pem 
bitjaraan2 mengena: situasi du 
nia sekarang di Amerika Seri 
kat. Jang dua lainnja. jalah 

| Bradley dari USA dan Slim da 
“ri Inggeris jang datang bersa 
' ma-sama Churchilj dalam per- 
i kundjungannja di USA mene- 
mu Truman. 

Kemana 

Kalau Anggauta 
Gerombolan Kawin 

EBERAPFA MALAM jang 
B mu polisi memperoleh ka 

bar bahwa malam itu ada ge- 
rombolar jang sedang mengha 
disi sebuah  peSta perkawinan 
Gari seorang .anggotanja ber- 
tempat, didaerah Taktakan (Sa 
rang) Ketika penjergapan dila 
kukan, ternjata gerombolan te 
lah dapat mengetahyi terlebih 
Yahalu kedatangam polisi itu 
Gan mereka berkesempatan me 
lorikep diri, 

Seorang mata2 . pendjahat 

teah tertembak mati, gedang- 
kan beberapa orang lagi kena 

tembak tetapi berhasil mela- 
r kan diri. Bapa dari pengan- 

tin perempuan, seorang pega- 

wai penerangan 'telah ditang- 
kap untuk diperiksa lebh Jan- 
djut. 

  

HARGA EMAS. | 
Djakarta, 6 Febr' djam 17.00: 
MOTAS NO PENIS eh, Rp. 33,25 
Bina NO1 Bi an Rp. 3225 
PENA NA Sa Aa Rp 30,25 

Semarang, 7 Febr.: djam 11.60: 
ng Nona Sak Ro. 84.50 
Bas NO Ri. Rp. 32.50 
Me MO MN na Rp 32:50 

Sehari sebelum peng- 
hapusan deviesen di 

Makasar. 
Tanda2 jang tampak di Ma- 

kasar sepelum pemerintah 
menghapuskan sistim sertipi- 
kat devisen telah menjebabkan 
kalangan? dagang “Tionghoa 
mengira bahwa pemerintah 
akan mengadakan penjehatan 
yang lagi. Hal ini mengakibat- 
kan meningkatnja permintaan 
akan barang2 dan penjelesaian 
hutang piutang sekonjong-ko- 
njong. 

Selandjutnja kebanjakan dari 
toko2 Tionghoa tutup, semen- 
tara menunggu berita2 lebih 
landjut. ' Dikalangan2 kaum 
importir terdapat suasana te- 
yamg tetapi orang tidak bersi- 
kap pesimis. 

  

Jean Simons minta 

Santi kerugian. 

Bintang film Jean Simmons 
telah mengadjukan tuntutan 
ganti kerugian 250.000 dollar 
terhadap Howard Hughes, de- 
ngan  menjatakan tuduhan, 

bahwa ia mendjadi sebab Jean 
Simmons tidak mendapat pe- 
kerdjaan dengan menjatakan, 

bahwa bintang film tersebut 
masih mempunjai kontrak de- 
ngan maskapai Hughes, Dite- 
yangkan lebih landjut, bahwa 
ia Jean Simmons sedang me- 
ngadakan  pembitjaraan  de- 
ngan Hughes mengenai kon- 
trak tiga tahun, akan tetapi 

pembitjaraan 'ini ' diputuskan, 
ketika pembe'ian sebuah per- 
sil dari suami Jean Simmons, 
Stewart Granger jg. diingini 
oleh Hughes dibatalkan. 

Kemudian kabarnja. Hug- 
hes telah memberitahukan ke- 
pada- studio2 lainnja, bahwa 
Jean ' Simmons . mempunjai 
kontrak .dengon maskapainja, 
sehingga Jean Simons tidak da, 
pat menutup kontrak. dengan 
studio lain. 

eeamaa, 

  

HIBURAN FILM. 

Mulai hari ini untuk selama 
10 hari Staf Penerangan Dip. 
Diponegoro dan D.U.K.T, Terr. 

mengirimkan rombongan 
film kelilinx untuk diputar di 
kamp2 tawanan didaerah 
Terr.. IV.  Maksudnias ialah 
untuk memberikan  menta!e 
omschakeling kepada para ta- 
wanan ALA 

| Gaftaran orang asimg Thai jang 
|baru jang akan berlaku dalam 
| tahan ini. Menurat peraturan 
yu biaja pendaftaran ini akan 
diraikkan dari 200 mendjadi 
400 babi, demikian Cikabarkan 
oleh wartawan , Antara” dari 
Langkek. Dari suraber perwa- 
kilan Indonesia terdapat kete- 
“ranganr, bahwa djumlah. war- 
|galgara Indonesia di 'Thai.ada 
LK, 50.009 orang dar Lk. 560 
kelaarga dikota Bangkok. 

Uang registrasi jang 400 

babt itu harus dibajar sekali- 
gus, tdak boleh diangsur. 
Kaum .rendahan itu rata2 se- 

tahun. berpenghasilan 4.500 
baht, dengan demikian maka 
hampir 10”, jang harus diba- 

jarkan untuk registrasi. Pen- 

daftaran jitu dilakukan tiap 
tahun. Orang . Indonesia di 

Thai kebanjakan bekerdja se- 
bagai.tukang kebun sopir dan 

pedagang2 ketjil, Kebanjakan 

diantara mereka sudah ada di 

negeri in! sebelum perang: ba- 
njak diantara mereka datang 
disin sesudah sementara wak- 

tu tinggal di Singapura. Ha- 
hnja sedikit sekali jang ..datang 
sesudah perang... Orang2 In- 

donesia. ini umumnja tidak 

mempunjai simpanan Sampai 
400 baht, maka banjak dian- 
tar, mereka mungkin akan 
minta bantuan perwakilan In- 
donesia. di Bangkok. 

Biaja hidup di Thai. 
Penghasilan orarg2 Indonesia di 

Thai itu umumnja termasuk .peng- 
haslan rendah bila . dibandingkan 
Gengan -. upah buruh . pemerintah. 
Berhubung dengan tingginja ongkos 
hxiup, menteri keuargan Thai kni 
szdang.. mempertimbangkan untuk 
menaikkan belandjia pegawaf negeri: 
antara 50 dan 100xX. Bajar pegawai 
negeri terendah sekarang ialah an 
tara 300.-dan 450 baht sebu'ian, dan 
ig tinggi antara 3.850 dan 8.000 baht. 
Ini berarti Ik. 10 kali bajar pegawai 
pemerintah sebelum perang, Dalam 
pada 'tu cngkos hidup, misa nja 
harga “beras sadja, sekarang sudah 
35 kali hargania sebelum. perang, 
dan harga pakaian 40 kali. 

Dengan . akan “dinaikkannja 'bajar 
egawai negeri itu dikewatirkan har 

ga barang akan meningkat lagi, sa 
tu dan lai akan berpengaruh lebih 
buruk ragi bagi 50000 orang Indo- 
nesia itu ig bekerdia tidak sebagai 

  

| Bendera Pon dibawa: dja- 

lan beranting. 
Menurut rentjana bendera 

PON akan dibawa dari Djakar 
ta dengan djalan beranting me 
nudju udjung pantai Bantam 
kemudian menjebrang dengan 
kapai keudjung pulau  Suma- 
tra di Lampong, Dari'sini akan 

dibawa dengan djalan kaki 
berant.ng pu. ke Palembang. 
Sampaj kekota Palembang me- 
nurut Gubernur Sumatra Sela 
tan adajah tidak. mena per 
soulan karena sepamdjang dja 

rak itu masih - banjak desa? 
sehingga dapat disusun bari- 

san2 pemuda dari tiap2 desa. 
Untuk terus ke Djambi, dia 

kuj agak sulit kareng sepan- 
djang djarak itu sedikit sekah 
Gesa2. . Tetapi tidak mungkin 
@.lakykan umpamanja dengan 

menjusun barisan dari kota 

Palembang sendiri dan didjem 

put. d perbatasan Djiambi, oleh 

barisan2 dari kota Djambi, .. 

Dari Djambi diduga bendera 

pusaka PON tsb akan dibawa 

dengan AURI ke Padang akan 

dibawa dengan berdjalan kaki 

ranting pula menudju Medan, 

Kedjuaraan pinSpong. 

Regu wanita Djepang : dalam 
pertandingan pingpong di Bom 

bav lelah berhasil keluar seba- 

gai djuara dunia dgn. menga- 

lahkan sa'ingan: terberat ialah 

regu wanita Inggeris dengan 

3-0 Dengan demikian reguDje- 

pang dapat merebut Corb'llon 

sebagai regu bangsa Asia jang 

pertama2 dapat merebut piala 

dunia itu. 
Djuars tahun jl. jalah regu 

wanita Rumania jatng menang 
melawan regu Djepang dengan 

3-2 

Amerika menang. dari 

Swiss. 

Menurut berita UP dari Zu- 

rich, dalam per-andingan  ys- 
hockey kesebelasan Amerika 
utk Olymp'ade telah berhasil 

| mengalahkan kesebelasan Swiss 
| dengan 6-4. Ini adajah kemena 
ngan jang kedua .kalinja. dari 
team atas yegu Swiss. 

Sehabis pertandingan penon 
'on2 bangsa Swiss telah men- 
tjoba merdekati kamar dimana 
pemain2 Amarika . beristirahat 
untuk menggerojok mereka,.ta 
bi sebelum maksud 'itu ter 
tjavai. angao' 82 polisi dan para 
officials#telah dapat: mentjegah 

nja, . 

  
Dalam: Perandingan Kedjua- 

raan Hilat jang “ diselenggara- 
kan oleh Perzis Solo pada tgl. 
31-1 Hingga tanggal 3-2 jl. “di 
S'adion Sriwedari, telah - ke- 
luar sebagai Djuara Pertama 
Kesebelasan .HWM,. sedang 

2 eka 
"HWM Djuara Peysis 

    
Na 

Ha T
a
 

e.3 

"ea 

Djuara Kedua djatuh pada Ker... | 
HW, Adapun kesudahan2 dim. 
per'andingan2 tsb. adalah sbb: 

Tgl. 31-1: TNH-HWM 12: 
Alwathony-PPP 2—1: Tgl, 1-2: 
MARS-IM 2—0: HW-THOR 
21, Td, 2522: MARS-HW   pegawai -regeri dan tergolong orang2 

ig berpenghasilan ketiil, 

1—2: HWM-Alwa'hony 21: 
Tgl 3-22: HWM-HW 6—. 

  

Daftar Kurs 

kurs-menengah: Rp. 31,72 
PEMBELIAN 

TR Rp. 31,64 
zich ANIS 

30 d/zt ALA 
45 d/zt P3 1338 
60 d/zt S1 332 
90 d/zt an ag 
kertasbank ber 

STERLING untuk TSJECHO-SLO 
kurs-menengah: Rp. 31,72 

TE Rp. 31,64 
zicht ME Kate     

SHILLING  AFRIKA TIMUR 
TE NG 

“   

Resmi Mulai 
Tg. 4 Pebr. 1952 

(Sambungan kemaren). 

STERLING untuk INGGERIS dan NEJERLAND 

PENDJUALAN 
Rp. 31,80 beli : flat 

31,80 djual: tambah 
12. sen per se- 
bulan. sesudah 
7 hari 

sn IRR 
WAKIJE 

Rp. 31,80 beli : flat 
an 3500) djual: tambah 

12 sen per se- 
bulan sesudah 

7 hari 
STERLING untuk THAILAND dan BURMA 

€ beli: : flat 
kar 
Wa 

STERLING untuk INDIA, PAKISTAN dan AUSTRALIE 
beli: : flat 

zicht Rp. 31,56 
ag 30-4/at 0 3 
ISP 60. d/at 31,30 

zicht Rp. 31,53 
30 d/zt mu 3lao 
60.d/zt DUA 

STERLING buat HONGKONG dan ZUID-AFRIKA 
zicht Rp. 31,51 

7 dat 31,48 
POND AUSTRALI Rp. 25,44 beli. : flat 

ti, Rp. 25,21 » 2544 djual: tambah 
zicht Karin ' 9 1/2 sen per 

30 d/zt Ke 2alab sebulan sesudah 
60 d/zt an BOH 7 hari 
90 d/zt #2485 2 

kertasbank m2480 M0 25,85 
POND AFRIKAAN SELATAN Rp. 31,84 beli: flat 

Naa Rp. 31,52 ». 31,84. djual: tambah 
zicht 13144 12 sen per se- 

HONGKONG $. bulan sesudah 
7 hari 

Ta Rp. 1,973/4 Rp. 1,991/4 beli : flat 
zicht aa 1,97 1/4 ». 199174 djual: tambah 

Tu a 1,97 1 sen per sebu- 
30 d/zt 5 1,96 1/4 lan sesudah 7 

hari. 
INDIA RUPEE 

Iga Rp3 237 Rp. 2,883/4 beli : flat sa 
zicht eno 3B 1/2 ». 2,383/4 djual: tambah 

30 d/zt Naas 1 sen .per sebu- 
lan sesudah 7 
hari, 

PAKISTAN RUPEE ig 
KS, Rp.  3403/4 Rp, 3,343/4 beli : flat 
zicht 31 3,40 1/4 ». 3433/4 djual: tambah 

s 1 1/2 sen per 
sebulan sesudah 
7 hari 

BUAT ADEN 
Rp. 1,591/2 beli : flat 
» .1591/2 djual: tambah 

3/4 sen per se- 
bulan. sesudah 

Lada 7 hari, 

Na 
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Surabaja. 

kepada pengakuan 
     

kan tidak mau berunding, 

  

   

    

   

| han dan fitnahan.: 

DAERAH BANDJIR MULAI 
AKAN: DITANAMI : 

   

  

2 
     k .met 

   

        

   

     

  

    
6 pa waktu tergenang air, 

: 1 Jo telah mendjumpai | surut sama “sekali, 

grombolan pengatjau terdiri 
dari Il orang diantaranja ber 

3 ta granat tangan dan 
sendjata tadjam, Gerombolan | 
pendjahat tersebut disuruh me 
njerah, tetapi tidak mau, bah 
kan mengadakan perlawanan, 
h pihak polisi terpaksa 
ne'epaskan “tembakan, jang 
mengak batkan seorang penga 

 fjau mati dan 10 orang menda 
pat luRa: achirnja kesemuanja 

tertangkap pula. Ma 
Ternjata jang 

—.. tembak itu adalah Baba 
| berasal dari Djambean Sukore 

sj seorang pendjahat jang 
FO. lama ditjarj polisi. : 

  

   
sing2 dan telah mulai 
djakan tanahnja.     

  

    

  

Rp 3000.— 

Sport 
  

  

| kena 

Rugby.     ngan 11- 0 sedangkan dalam 
pertandingan di Londen 
Oxford Universiteit memper- 
oleh kemenangan 16- 0- atas 
regu Stade Francais. 

-jad. ini. Bis kota « jang akan 
untuk umum “sementara 

ada 5 dan 10 -bus-lainnja- un 
langganan. “Selandjutnja 

Dapat Datangkan" baba tuntu- 
$ tan "umum Djuli 1951 itu berpokok 

'organisasi dan 
| tuntutan kenaikan upah, sebanjak Ik. 

13084... Tetapi menurut SBPP madji-| . 
bahkan 

| menjiarkan bermatanakalka tudu-| 

10.000 ton bibit padi pada: daerah 
1 Pati dan 120.000 ton bibit padi pada | 

“- Demak. Bibit padi tsb hari Saptu 
jbl: telah dikirimkan ketempat-tempat 
bekas daerah bentjana bandjir jang | y 

: Fselandjutnja: dengan perantaraan pa- 
mong-pradja telah dibagi-bagikan ke 
pada petani2. Selandjutnja diterima 

: Hlapuran, bahwa daerah2 jang bebera 
kini telah 

hingga penduduk 
| daerah tsb sebagian besar dapat kem 
bali lagi ketempat kediamannja ma- 

lagi menger | 

Oleh Panitya Bentjana alam telah 
diserahkan uang sebesar Rp 5000.— 
untuk Pati, 1.500 untuk Demak, 2000. |) 
untuk Kendal dan akan diserahkan | 
djuga utk Semarang uang sebanjak 

Pertandingan? 

Pertaningan rugby interna- | 
sional jang d'adakan dj Cardiff 
regu nasional Wales telah me- 
nga'ahkan regu Skotlandia de 

regu, 

  

   
NG SDR. DAPAT BELI DE! 

. Tjap tjai atau Nana pa. 
Semuanja. ini ta' asing lagi Dan Sdr 

Tapi ada satu jang harus selalu di 
paskan lelah, Ta lam madjalah penghibu Att 

RANG BULAN” 
Dengan uang Pn 3.— Sdr.2 akan ka n dari 
12 Pang: aa: dapat mengikuti sajembar. , berhadiah 

Rp. L. 000 
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Bubutan 87 1 "uin 
  

ana anu NN matan aa Dg Ta Tan sh     

    

   

  

Agen: 

GarudaIndonesian 
Airways 

Untuk daerah SURAKARTA 

Pendjualan tickets G.I. Av sak pengangkutan 
barang2 lewat Udara 

— NATRAVO 
(Muka U.P. Theatre Pasarpon) 

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

LL EA Ka aa ma aa 

sg 

Mengurus: 

    

  

    
  , bahwa: perdjalanan bis- 

“2 (Aneka Dj jawa Tengah | 
. Keprabon 36, Solo, 

    

  

ping sar.2 dalam mele- 

hati rindu, 

: Kini dah, dapat. menerima langganan baru. , 
san tempo pert. B| Bari pihak up perur pie Tjobalah berlangganan mulai bulan ini dengan mengirimkai 

hun, ($ magiion voor. ngah telah-mengirimkan  sedjumlah uang sepekan Rp. 9— untuk 3 bulan, (3 nomor) pada: 
Tata Usaha ,,TERANG BULAN" 

        

         

mm. 

LAHIR DENGAN SELAMAT: 
DIDJUAL :: Pada hari Djum'at Kliwon tgl. 
Pekarargan 8443 m2. 1 Febr. 52 djam 12.40 malam, 
Demangan Djokdj anak kami jg. pertama: 

Rp. 8009 —. SUPRIJADI 
A1 am at: Kepada bidan Sie Ing Nio (Sie 

SUDIBJO/ SUMANTRI, Sien. Nio), atas pertolongannja 
Pesiraman djl. 6/259/e. kami utjapkan diperbanjak te- 
Hanap. rima kasih, 

Sutardi Prijoatmodjo 

  

  

  

SALATIGA. 

Pembikinan gula- 

Be mesti- 
ngan Kota Pradjal 

sahakan Sana Pa- 

“ Bagi rakjat didaerah  kawedanan 
Tengaran ja'ni desa Suruh, Rekso- 
sari, Krangdon, Barukan dan Plum: 
bon pembikinan 'gula-djawa itu mer 
rupakan sumber penghasilan jang 
tertentu. Berhubung dengan baiknja 
kwaliteit gula-djawa dari daerah 
tersebut dengan harganja jang tidak- 
begitu mahal, maka dalam beberapa 
hal gula-djawa itu dapat menjaingi 
gula pasir, sehingga rakjat sendiri 
(mitsalnja didaerah Susukan)  ham- 
pir tidak membutuhkan gula pasir. 
Adapun -harganja - gula-djawa ' 
tiap ,,tangkep” rata-rata Rp. 2,50 
sampai Rp. 3,50. 

# Produksi gula-djawa itu pada saat 
jadi pasar Djohar ke-dua. ini kebanjakan dibawa PRkei truck 

4 ' f DI KP. ke Solo dan Semarang, setiap hari 
E ANDANG. sk. satu ton dengan pendjualan. se- 

'Baru2 ini rumah sdr. Karmidi Kp. tiara perseorangan  (induvidueel). 
“Tandang telah kedatangan gerom- Agar rakjat dapat mengenjam buah 

-pendjahat terdiri dari 6 orang pekerdjaannja dgn. baik, maka oleh 
jata pistol. pamong-pradja disana telah diusa- 

engan antjaman gerombolan pen- hakan akan dapatnja menjalurkan 
8. Dag! tsb be 1 ondol ba-'! pendjualan itu setjara - koperatief 

4 Dpr un £ akan tetapi sajang sekali usaha itu 
belum nampak berhatsil oleh karena 
pada umumnja orang2 itu masih di- 
liputi oleh rasa takut apabila dikum- 
pulkan untuk diberi pendjelasan ten- 
tang koperasi, begitulah keterangan 
jang kita peroleh dari Djaw. Kope- 
rasi. 

     

    
    

    
     

    
       

   
   
   
    

    

    

    
    
    

   

    

       
   
   
   
     
    
   

    

  

   
   

   
   
    

      
     

  Na aa Tg Djohar 
itu, di Djurnatan, jaitu sebuah | 

: besar jang kini masih dipa- ! 
'kai sebagai asrama tentera. Asrama 

| Sb direntjanakan djdjadikan Pasar 
Djohar kedua, karena: keknya tente 

5 penuaan kedjadian pindah, 
pihak Kota Pr3tye-segera akan 

Tafangaa perhitungan uang guna 

perongkosan perbaikan . asrama tsb | 

S Semalam, sewakti sdr. L.M.S. tu- 
run dari Setja didjalan umum Gg: 

Bo Swie telah : dipegat oleh 

gkan pistol. Terpaksa sdr. L. 
| menjerahkan dompetnja jang 

berisi Laga kontan sebanjak Rp Ik. 
ke 

Tempat pemberhen- 
tian otobis baru. 

Salah satu langkah jang telah di: 
ambil oleh D.P.R. kota-ketjil Salati- 
ga dalam usahanja untuk memadju- 
kan dan menambah ramainja kota 
jalah pembikinan tempat pemberhen- 
tian otobis baru, untuk mana telah 
dibeli sebidang tanah jg luasnja & 1,5 

  — PERINGATAN HARI 5 PEBR. 2 
Bertempay, di GRI Kp. Gendong 

tadi malam diadakan pertemuan se- 
kedar memperingati ,,Hari 5 Febr.”, 

“jaitu hari pemberontakan  anak2| 
buah dari kapal ,,De Z:ven Provin- 
cien”. Oleh ketua, sdr. Djiran, dite- 

“djawa. 

itu 

PERTIETAKAN 
dan CLICHE 

     S0LO. 
— Sekitar peni jariak 

kawat tilpon. 
Menurut laporan2 dari dae- 

rah2 dalam waktu dua bulan 
belakang ini sering terdjadi 
pentjurian2 kawat tilpon, hal 
mana sangat mengganggu dan 
mendjengkelkan bagi pihak2 jg. 
berkepentingan. Pentjurian2 itu 
jang terbaniak terdjadi didae- 
rah Wonogiri dan Klaten dan 
baru2 ini djuga didalam kota 
Solo. Umumnja pentjurian2 ha-   
hja dengan maksud untuk . STEMPEL KARET.SLIDE (II) 
memperoleh material. . dan ONTWERPEN Ji) 

PURWOREDJO. : 

90.000 ekor tikus 
dibinasakan. 

Usaha memberantas hama 
tikus jang diadakan oleh rak- 
jat tani di Purworedjo, selain 
-mempergunakan obat phosfor- 
djuga dengan membongkar lo- 
bang2 jang mendjadi sarang ti- 
kus. Selama seminggu jang la- 
ju didaerah ketjamatan Grabag 
penduduk sudah dapat membu- 
nuh 60.000 ekor dan daerah 
ketjamatan Butuh 30.000 ekor 
tikus. Dengan 'adanja gerakan 
pemberantasan setjara gotong- 
rojon” itu tanaman padi makin 
berkurang jang masih menda- 

DENTAL kala Tip 1979 - Sma 

  

| diaan dgn. harga pantas. 

     

  

   

Ba enenenenenh 
Perabut untuk Rumah Tangga 
Djawatan, Kantor atau Perusa- 
han dapat di'ever dari perse- 

Toko DJOHAR 
Duwet 60, Semarang, Tel. 1943 
  

pas gangguan 

PEKALONGAN. 
Pendjahat tertangkap. 

Pada tgl. 30 Djanuari 1952, 13 Warta Gepekan 
anggauta Polisi di Bandar Pekalo- : 

INA 

  

  

  

    
    
    
   
     

   
   
    
   

  

   

   

  

   
   
   
   
    
   

  

   
   

  

   
   
   

  

   

  

   

      

    
    
    

  

   

    

rangkan, dalam atjara sambutan pa- 
ra hadlirin harus memperhatikan re- 

ah mp diterima oleh panitya| 
k jang berwadjib, ialah bah 

H.A. dari Oei Tiong Ham-concern 
terletak di Djalan Solo dekat pem- 
berhentian otobis sekarang. Persetu- 
djuan djual-beli telah tertjapai dian- 

dato2 tidak boleh menjinggung tara kedua belah fihak dan belum 

u merupakan tjelaan2 dan. Jabat lama berselang harga tanah itu se- 
utan2 pada pemerentah' kita danj 'i besar. & Rp. 87.000 telah dibajar. 

a lain atau pada lain golor Kini oleh pekerdjaan umum kota- 
: 1 tida boleh dibuat | 

  
up sebahagian dari slokan jang 

talui tanah itu dengan mempergu- 
. -nakan saluran2 (buisleiding) sehing- 
ga djalannja air tidak akan tergang- 
gu. Rumah2 jang berdiri disitu se- 
bahagian besar dipakai untuk tem- 
pat matjam2 perusahaan ketjif dike- 

k kemudian hari akan dibongkar 
dan mereka jang berdiam disitu akan 
diusahakan lain tempat jang lajak 
dengan keadaannja sekarang. Maka 
idzin untuk bertempat tinggal 
apabila kebetulan ada ruangan jang 
ikosong tidak diberikan lagi. 

I Mengingat banjaknja kendaraan 
tontak otobis, otolette, taxi dan dokar jang . 

daerah ana aan Towmakta nampak banjaknja, sehing- 
ugur. itu adalah: ga.tempat jang sekarang dipakai.itu 

1 .prdt IT Kamto,” mendjadi sangat sempit,. maka, apa- 
, prdt IL Mardjo, prdt : bila pekerdjaan ini selesai . menurut 

Supardi, kesemuanja 'rentjana jang dibikin, kota Salatiga 
Bat. 420  Compie - III, akan mempunjai tempat pemberhen- 

I. jg gugur: sersan 'tian otobis dan lain2 kendaraan jg. 

san Sukidi dan prdt 2 |sungguh luas dan indah. 
, Sujadi dan Suki-| Tempat pemberhentian sekarang 

3 'akan dipakai untuk membikin besar 
|upatjara pemakaman . itu- pasar Kalitjatjing jang djuga mein 

2 militer “dan sipil butuhkan # pengeluasan — berhubung 
eberapa orang Me lea Long pengundjung/ pen- 

7 ual setiap hari. 

  

4 Salatiga.telah dimulai dengan ). 

disitu - 

  ngan telah menggropjok rumahnjal & X 
sdr. Situmbu di desa Kluwih dan| Pa 26 Ba ara cM 
dapat menangk:y pemimpin penga- tebal 28 halaman 
tjau bernama Warmad dengan 4| & harga langganan Rp. 7,— 
orang anggautanja, jg selalu membu sebulan (madjalah termu- 
at tidak amannja daerah Ketjamatan rah di Indonesia) 
Bandar dan Tulis. Karena perintah,|« memuat tulisan? hangat 
menjerah dari Polisi tidak diindahkan lagi ditulis oleh ahlinja ma- 
bahkan mereka mentjoba melarikan sing2 
diri, maka terpaksalah tembakan2 - & penuh gambar menarik 
dilepaskan dan mengenai kaki War- tersebar luas diseluruh In- 
mad serta Taadi. | 

Achirnja mereka dapat dibasii ke 
Pos Polisi Bandar, untuk diperiksa. 

donesia dan luar negeri. 
Alamat Tata Usaha 

TEE AE Ama EPA AI tape Apn ALA : 

Roy Rapat 457 

2 Pintu Air 23 — Djakarta 

  

  

  

   
HILLMAN MINX 4 door SEDAN 

Bekleeding Kulit -— Pembikinan serba LUX 
Lantas dapet dilever atas aankobp-vergunning C. ' 

N.V, FUCHS & RENS 
Bodjong 96 — Tilp. 879 — Semarang.   

        

MULAI HARI INI 

kami kirim not a 

peagambilaa suray. 
kabar. Hendaknja 
pembajaran mens. 
rut djumlah pe- 
ngimbi an -? 

dilunasi se- | 
lambat2nj a | 

tangga! 15 ) 
agar kami tidak terpaksa meoghentikan eka 
man koran. s 
Tung o kami . mengutjapkan tagan kasih 

: | Hormat kami, Su 

    

        

    

    

    

  

  

     
      
          

   

    

   

   
   

    

  

   
  

  

  

        

   

    

    

— HANJARp. "3 :      

  

    

    

                  

  

      

       

  

       

      

        

sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka 
li surat . pudjian dari Tuan? jang terkenal, jang 

San sudah disembuhkan Oleh Ban Leng 1nj, dari ma- 
mala tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batja surat2 pu. 

&! Ajian tsb., kamj “bisa kirim sama Tuan, 
2! Ban Leng dapat. dibelih pada semua toko2 Obat 5 DLL: kalau tiada, boleh kirim R. 5.—. Kami Nanti 

kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

   

  

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Djl, Bawean mo. 22 Tilp no. 2207 S, Surabaja.   

    

Radio .SUCCESS“ 
Import — Sales & Baba Duwet IA, Tel. 1995 Smg. 

Sedia: ,MULLARD” 9 Lampu & 6 Lampu, dg. harga 
resmi. 

PHILIPS — ERRES — MINERYA dll. 
TL BUIZEN (NEON) 20—40 Watt, Harga E.Z. 
INFRAPHIL, Kipas-Angin dll. 
GRAMOPHOON ,,GARARD”- 10 pi. 
na untuk Didjual lagi dapat korting banjak. 

5 

PL ama ma Dn 

    

Kn $ Sana 25 
: : n 2 Sdr. keluarkan, Sdr. telah dapat memperoleh 21 ma- Ob at Batnk Caterine Siroop tjam Ilmu Pengetahuan, baik mengenai Tata-Negara, | : Te an maupun Kesehatan, Pendidikan, Ekono- Up 

Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk TN : 
seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit Hn ke up baru, Teknik baru, isi lebih banjak dan leher, suara serak, asthma dan sakit tenggorokan d.l.I. Demikian : 2 

Harga per botol R5— SAR 
Pusat pendjual: 53 # 

0 Toko obat Terbikin oleh: «.. #No. 7 jang terbit dalam bulan Pebruari ini jang serba NGO HOK TONG SENLO Co, baru dan memuat tulisan2 para tjerdik pandai kita, dian- | Gang Pinggir 1 Semarang. HONGKONG taranja: | Telp. 1658. Mr. Sjafruddin Prawiranegara 
Mr. Moh. Yamin 
K. Hadjar Dewantoro 
Prof. Mr. Sunario 1 -— 4 . Prof. Ir. Harjono Danusastio 

, Dr. J. Sulianti 

Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk paru Berhubunganlah dengan alamat: 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. 29 Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. »9 ARI an Tg ne, dapat Tg Nae dengan digosok- 1 s b a. Apabila merasa lelah -ai lah urat, d 

An Sport atau djatuh dapatlah Ban aan Misosokenn Troso S3 an sja (dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 

Pa ALL NA 

BLAUPUNKT jang mengagumkan basnja (Onderdseel ( 
disediakan) i 

      

       

     

   
    

    
     

  

   
       

    
   
    
    

   
   

   
   
   
   
     

      

  

  

Jatnngna 

  

CITY CONCERN CINEMAS PN 
LUX 5.—7.—9.— Isi Malam penghabisan (segala um.) ' 
Bintang Swedia baru NILS POPPE dgn INGA LANDGRE dim 
sSoldaat BOEM' Kotjak dan lutju, tanggung 

terus ketawa 

BESOK MALAM 5.— 7. 9.— (17 tahun) 
Bana aan » Where Danger Lives” 

Ini Malam, PREMIERE (17 an) 

  
ROYAL 5.—7.—9— 

Robert'Mitchum — Faith Domerigue 

Where "Danger Lives" . Heibat” “Sik 
Semper 

GRAND 5.—7.—9.— Ini Malag D.M.B. (47't 
HEDY LAMARR — GEORGE SANDERS Louis HAYWA 

»STRANGE WOMAN“ 
Prempuan dengan 2 muka femahs “lembut-bersukma' aa 

Akan datang: Women are perfume dd dynamite! . .. 
Marylin Maxwell “ 
Richard Binebari »Outside 'the Wali" 

An. R " a an INI MALAM Penghabisan U tahun) 
A i tx film Indo- Sa Mera Kusuma Hati bim Indo, 

  

os
 I
S
 

   

  

    
    Sri Murniati 

  

  

  

Du 
a) Losman's Vigosen Tableis. 

rah sungsum, manik dan napas, 
Obat ini menambahkan da- 

terutama memberi te 
naga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Pe- 
rempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

b) Losman's Emmenagogue Tablets. 
Obat pendapatan baru untuk: Orang perempuan datang 
bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa ss- 

kit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang 
“linu pagal! Awas! Persmpuan hamil dilarang minum. 

2) Losmar's Leucorrhoea Tabiets. 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay) 

d) Losman's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

») Losman's Santal Cystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing) 

I) Losman's Chocolate Laxative Pil. 
Obat urus2 jaig muda dipakainja untuk bersihkan kotoran 
dalam perut. 

8) Losmar's Hemorshoidz Pi.     
  

Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 

  

    
   

   

   

     

    

Royal Besok Malam Premiere Indr a 2h 
4.45-6.45-8.45 fu. 17 tahun) 515-7.15-91 
Kasma Booty — Rokiah , 66 Menari) 
N. Yatimah—P. Ramlee 99 S Cc d J Oo | i Gempa r! 
  

Roxy 7.—9.— Ini Malam PREMIERE (Segala umur) 

Wu Hu Dian Wun Tjhiang 
(DJAGO SILAT THIAN Lana 

  

-ORILON- Ini Malam PREMIERE ,METROPOLE" 
5.00-7.00-9.00 : (13 tahun) 5,30-7.30-9.30 

. WWDwaRk BA. 
  

GARY & 

RRILL 
DANA 

Avorews I         

         
   

  

Tjerita jang sangat luar biasa dan mengherenkan dari Uncle Sam cobia 
comando didalam aer selama petjah perang dunia ke dua. Actie beserZsn 
dan pertempuran dahsjat diatas maupun dibawah aer membasmi tentera 

Djepang di Lautan Teduh. 4 
Lain dari jang lain. Film perang jang serbah baru, 

  

INI MALAM DAN MALAM BERIKUTNJA: 

.Rex" 5-7-9.- (13 tah.) »DJAGALAN“ 7.- 9.- (17 thl 
Ronald Colman — Frances Dee Cbin Yeun Ch'in Yi 

sIf 1 Were King" .SBIA CBIA TI AY CBING” Ag 
Avontuur — Romantiek Film Tiongkok Paling Baru, 
  

  

SEN KOES   h) Losman's Calosion Tablets. 
. Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

ih) Losman's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

HD Losman's Anti Pollution Tablets. 
Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil. 
Obat untuk orang tuli atau kurang pendengaran. 
Losman's Rheumatic Pil. 

Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 
ghwa, 

D 

Bisa dapat di Toko2 Obat 
Semarang: TIK SING TONG, Pekodjan: Djokjas TIK AN ' ONG Petjisan 
SOLO ian SENG Hoo, Ketandan 15: Salatiga: PO NING TONG 

PLN TA aa ALL ca II ALA SN LA ON 

  

      

   

TES SEE... ROCKJAW TOLD ME 
TO DO SOMETHING, BUT WHAT ? 

  

225 Pn ang pe 
TOLD ME TO 
BREAK yana DROPPED/ 

      

— Tjobalah — “ Two.Shadow! Rocklaw me aku berpikir se 
njuruh aku memukul kepada bentar... Rockjiaw telah me 
mu, Ow.w!! njuruh kepadaku, mengerdja 

— Maaf Roy! Zat ratjun jg kan sesuatu,... tetapi apa? 
telah- ditusuktan oleh Rockjaw 
kepadamu. telah membuat erg 
kau menurut akan perintahnja 
ki? .dalam waktu Ta me 

Bea ds Jala 

Aku telah Iupa, 
-— Aku membutuhkan perto 

longan. Ambillah sendjata tx 
telah didjatuhkan oleh Ox tadi! 

    

    

   
   

“ 

         PA Gua 2 ad al 

Cenee ROCKJAW / 
RUN, 4 

NOw 
REMEMBER, 
TWO-SHADOW ! 
Ma SUPPOSED « 

IT IS TOO LATE, 
ROY ! WE'RE 

aa "AV 
BEEN HIT 

SCAPE | ri An na 
        2 

SA 

COPR, tvS1, KI:     K5 FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD MEA 
  

OR aka Mob! — | Sekaran g terirgat iagi 
— Ox sekarang tidak akan aku Two.Shadow. Kita bermak melawan lagi ..., tetapi Rock sud melarikan diri!! jaw masih ada!! 
Larilah Roy, lari!! v , Sudah terlambalt sekarang, Roy. Kita tak mungkin melari 

kan diri, 
Akupun kena tusukan ratjun! 

e nd 

  PGN WA KN 5 

| kentjang 

"Rp. 8,—VITANOL PILLEN Rp 12.— 

     

  

Tg. 5-6 Feb. 1952 
Diam 3-5-7 

    

Film Tiongkok Paling Baru 

,A NIGHT TIME WIFE” 
(Ohin Far Chi) , 

Shia Mung — Han Fei 

Tg, 7-11 Feb. 1952 Dj 355-7” 

Warner Bros' Techricclor 

MONTANA" 

Errol Fiynn — Alexis Smitli 

Teks Indonesia. 

  

  
- 

UANG Rp. 16— 1 

Kp. 9— 1/4 Rp, 5— LOTERIJ BA. 
KANG VUJUCJA Rp. 9— Tiskkl. & 
porie VRIJ. BUAH DAPA LEM 
buk? BUSTEKRIN PILL, dapat b,kin 

dan montck 
57, — RENA Pipis. 

58.— 

LOTERIJ 

       

   
   

      
    

PAUL 

wis 
LINDA : 

seger 
Ik, 40— 3 As. R. 

Garaig bulan tdak beres R KN 

SUIRINE tangg. baik kentjing 1 
la.njei-eiw.,t, mertstsen R. 20,— | DARNEL FI Para 4 

as. R. 57, AI 
SAKIT KENTJING?? Dalah nanah, 

kentj up sedikit perih, dan sak | CELESTE 
URUNOL tangg. Gapat tulung f 12.— 
besar £ 20.— DARAH KOTOR?? 
Bisu. luka gatel dil. CERENOL da- 
pat bikin baik f 12— besar f 20.— 
#ALF £ 

BATUK KERAS?? VOCANOL tangg. 
bisa lekas HK n baik Rp. 12,— h-sar 
Rp, 20— OBAT KOEKOEL BESAR 
BRONTOK besar Rp. 20—  ZALF 

TUM -D0E5 IT 
CHA RLES $ Directed b 
CORURN 8 EDMUND, Covuoina f 

| KUNwALiY Johnson 

5S LGNKEU PE 
besar Rp. 20— badan lemah uirgn, 
lekas tjape, (sexusle zwakte) tu. 
lang2 sakit. pinggang pasel 
Ongkos krim R2—  Prijsc. gratis 

THTO GIok GIEM, 
Gang Tengah 22 — Semarang 

  

  

Dfuk, VII No. 58WIL/A Tea



   

   

  

pe 
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bah 

   

  

atans. 

| Pengikut Bevan 

ANGGOTA PARLLEMEN 
Inggeris jan Mikarde dari 

   

  

semuanja menundjukkan 
bahwa Amerika Serikat. kini 
sedang persiapkan diri 
U:tuk berperang dengan Viong- 
kok an. ban Ya IT mente- 

— Fk Ch Hi - mengetahui ten- 
tang maksud Amerika itu akan 

ET tetapi tidak menentangnja. Di- 

» 
S
a
 
W
a
 

f - 

  

njatakanpja, bahwa bukti2 jg. 

Se 

s ifil c itu adalah bersifat mem- 

  

   

    

"orang mendapat luka2. 

“1 Matjam mana perang jang 
#pdak dlakukan oleh Ame- 
fikg Serikat nanti? Demikian 
kata Mkarde. Satu2nja ke- 
mungkinan jalah bahwa kota2 
Yiorgkok akan  dihantjurkan 
cleh pesawat2 pembom djang- 
ka djauh dari Amerika, akan 
tetap: Gia tidak mungkin 
menghantjurkan" Tiongkok da- 
ri udara, Seperempat djuia 
manusia boleh tewas dan men- 
dapat luka2 akan tetapi pem 
boman2 demikan tidak mung- 
kin mengalahkan Tiongkok 
dan nama bangsa kulit-putih 
akan terkutuk di Timur 
Djauh. Penggunaan bom atom 
untuk memberantas komunis- 
“me sebaiiknja- akan ' mengaki- 
batkan bahwa seluruh Asia 
dalam waktu jang singkat 
mem'hak. pada komunisme. 
(AFP). 

ak” 

  

   
'“pelai (wexel) hari Senen 

telah merintangi keberangka- 
tan sebuah 5 emotonat ane 
penumpang pangan terbang 
internasional di New York sda 
ma 18 ujam. Binatang? js ke- 
tjil fu. dapat kelsar dari sang- 
kar, . dan menjerihg. setiap 
orang jang hendak masuk ke- 
dalam pesagvat terbang,” Baru 
setelah keensm ekor £jerpelai 
ita dapat digiring kembali ke- 
da'am sangkarnja, pars 
numpang dan anak buah,dapat 
ntasuk pesawat terbang, 

- 

(4— Ketika : hari Mmzgu te- 
lah .timbul kerusuhan? . dikota 
Belo Horizonte, Brasilia timur, | 
sebagai protes. terhadap me- 
hingkatnja harga2 barang ke- 
perluan sehari2. Ketika bebe- | 

pendjual Safing mu- ! 1 : aa aapa.toko peng oar Caking | Serikat, serta hal? jg berialian 
17 ' dgan. presetudjuan itu atau per- 

) 
lai digedor, polisi terpaksa ber- 
tindak, hingga akibarnja 

  

Kubu pertahanan Ing 
geris di Ismail'a. Dari 
balik guni2 pasr jang 
bertumpuk2 itu serda- 
du2 Inggeris bertahan 
diri sambil melepaskan 
tembakan2nja kearah 
kaum gerilja Mesir. 

  

(RRT 
Aa EA NM PA AR AA Anand | “Tudahan Seorang” 

“partai burah (an pengikut Be- 
“Yan mengatakan Gala pidato- | 

di Readi::g, bahwa kenjata ! 

  

  2 

  

  

penduduk Ismailia di Mesir.   geris menodong-nodongkan 

  Dlm Peti 

nPrang/ 
Pan 5. 

  

Perlakuan jg menghina dan menusuk perasaan tiap orang 
Timur telah didjalankan oleh pasukan2 Inggeris terhadap 

daerah tadi, penduduk laki. perempuan, 
dikumpulkan dipinggir djalan dan tangan harus diangkat 
keatas, sedang setjara sombong angkuh peradjurit2 Ing- 

tadi 

       

  

     

Haha aa 

Ismailla & 

Waktu diadakan razzia di- 
anak2 digiring   sendjatanja kearah orang2 

Mening- 
2 

galkan Hongaria 
Karena Dituduh Mengeluarkan Su- 

raikabar Subversif 
Isteri Tidak Mau Ikut Lari Kalau Harus Tinggalkan 

and jirgi 
KORANG PENJIAR 
dalam wjapannja 

wa ia bersama isueri dan 
diri dari pengadjaran polisi 
G:dalam peti jang 

ngatakan selandjutnja, bahw 

reka karena 

Untuk dapat lari dengan   
Lkin 

NAM RKOR biratang ijer- ' 

  

dja an basa sudah tidak" mung 
semenjara potretnja San 

potret ic-.erinja berada ditangan 
tiap2 polisi, Kepada Internatic- 
nal News Serwee  Dessewffy 
memberikan uraian seperti d'- 
bawah ini: 

,Dengar perasaan  ketjewa 
kami merer ma usul dari se- 
orang sahabat untuk mentjo- 
ba meloloskan diri keluar Hc- 

Adenauer: 
Sebelum NATO Dan 

  

Saar Beres Djerman 
Tak Mau Kontrak Dgn 

Serikat 
PERDANA MENTERI Djer- 

man Barat, Kenrad Ade- 
nauer, menjatakan pada malam 
Selasa. bahwa ia tak akan berse 
Cia menanda tangani persetudju 
an kontraktweel dgn, negara? 

setadjuan mengenai masjalah 
pertaharan Erepa, sebelum tun 
tutan2 Djerman tentang Saar 
dan masukrnja Republik Fede- 
rai Djerman dalam Paki Aflan 
tik Giselesaikan, Adenauer me 
ngemukakan perrjataannja itu 
kepada para anggauta2 parie- 
men Cari Pertaj Kristen D2mo 
krat jang dipimpinnja. 
  

  
  

. Akan Berobah?' 
Politik Amerika Thd Taiwan 
ERITA2 BAHWA kementerian luar negeri dan kemente- 
rian pertahanan Amerika membitjarakan Status netwal da 

diterima dim kalan gan2 Tiongkok nasionalis seba- 

B 
ri Taiwan, 

gai suatu hal jang tak terduga. Kalangan? ini menjangkal, bah- 
wa suatu perobahan politik Amerika mengenai Taiwan telah di 
itiarakan selama perundingan jang baru? ini 

Manna armafa an laut ke-7, laksamana Martin 
diadakan ko- 

Ggm. : 

pembesar? Tiongkok Nasionalis. 

Penindjau2 luar negeri dju- 
ga tidak mengharap akan ada 

inja pesobahan politik Ameri- 
ka terlebih lagi kalau orang 
memperhatikan  pedato Win- 
ston. Churchill dimuka kong- 
re3 dalam manga. memudji 
pendirian Amerika « terhadap 
kenetralan Taiwan... Beberapa 
kalangan  sebaliknja merasa 
chawat'r, bahwa setelaf mu- 
sim budjan  berachir. akan 
terdjadi lagi serangan Oleh 

RRT atas pulau. itu, karena 
telah d'terima laporan? bah- 
wa dalan bulan2 belakangan 
ini sedjumlah besar balahan- 
tuan RRT te'ah datang ke 
Fukien dan Chekiang. Suatu   

perobahan jang sesungguhnja 
dari 'politik Amerika terhadap 
Taiwan. akan diterima ditem- 

pat tersebut dengan terkedjut 
dan rasa tjemas. (AFP). 

Attlee: ., Apa Jg Dirundi 
AUM OPPOSISI dalam 
madielis rendah Ingger's 

akan mengadjukan tuntutan 
kepada perdang menteri Wins 
ton Churchill supaja mendje- 
Iaskan rundingannja. di Wash- 
ington mengenai soal Timur 
Djauh' da'am debat so#l2 luar 

negeri demikian diberitakan 
oleh wartawan Press Trust 
of India”. 

  

i peric engan men 

bana aa 

radio bangsa Hungaria menjatakan 
dimuka fjoreng radio baru? ini, bah- 
andjin gnja telah berhasil melupufkan 

Honggaria dengan bersembunji 
lai diangkut keluar negerinja. Jan Dessewtify, 

demikian nama orang itu dansekarang bekerdja sebagai ke- pala bagian siaran Hungaria darj Radio Eropah Merdeka, me 
2 « Aa ia dan istirinja terpaksa me- 

larikan diri oleh karena polisi Hungaria sedang mentjari? me 
dituduh mererbit kan surat kabar dibawah tanah. 

ngaria dengan djalan bersemby 
nji &m peti. Seorang sopir 
truk jang bersimpati kepada ka 

mi telah sudi pula urtuk merg 
angkut peti2 tempat kami ber- 

ma-suma dengan peti2 jang 
berisi ban oto: Peti2 jang tju- 
kup besar untuk kami bersem- ni 
Yu 
    . Dindnge peti itu diberi 

untuk memasukkan 

Suli:nja isteri saja berkeras 
pula untuk membawa serta an- 

| Gjing kami Saja tjoba mengin- 
isjafinja bahwa ini tidak mung- 
ikin lan sanga'i berbahaja. 
| bab kalau andjing itu menjalak 
panti sudah tentu tempat per 
sembunjikan kami mungkin di- 

| ketahui oleh polisi Hungaria. 

  
Se 

  Tapi isteri saja tidak mau 
'berangkat kalau andjingnja ti- 
'dak dibawa ikut. Saja terpaksa 
' mengalah. Lalu kami masuk ma 
|sing2 kedalam satu peti dan 
Ikemudian dipaku dari luar. Sa 
ja masuk dalam satu peti, se- 
mentara isteri saja dengan an- 
djingnja masuk kedalam satu 
peti pula. Peti2 ini lantas di- 
naikkan keatas truk jang 'me- 
ngangku.: peti2 ban oto tadi 
dan kamipun “alu berangkatlah. 

Dalam gelap dan sempt Itu 
saja menahan napas setiap kali 
ruk itu berhenti chawatir ka- 

lau2 andjing dipeti isteri saja 
akan menjalak, Tetapi untung 
andjing ilu tidak mengeluarkan 
suara dan kamipun sampailah 
disabuah kampung dekat perba 

'tasan dengan tidak menemui in- 

Isiden apa2. 
Tapi malang truk itu tiba2 

mendapat kerusakan. Saja be- 
lum pernah mengalami saat 

  
| jg. penuh kechawatiran seperti 
'pada ketika itu. Sedang supir 
:asjik memperbaiki 
| truknja, 

kerusakan 
tiba2 datang satu 

truk berisi polisi dan berhenti 
untuk bertjakap-tjakap dengan 
Supir truk kami, 

Saja dari dalam peti berke- 
ringat ketakutan, chawatir ka 
lau2 polisi mendengar napas sa 
ja. Isteri saja mentjeriterakan 
belakangan, bahwa ia sendiri 
hampir pingsan lantaran keta- 
kutan, Bahkan andjing kami 
sekalipun merasakan saat jg. 
krisis itu, sehingga ia djuga ti 
dak mengeluarkan suara sedi- 
Ke jupe aan 

Achirnja sunir itu berhasil: 
djuga memperbaiki kerusakan 
itu dan perdjalanan kami menu 

dju kemerdekaan segera dite- 
ruskan. 

Dekat waktu pagi kamipun 
sampai diperbatasan dan polisi 
perbatasan jg. masih mengan- 
tuk tidak begitu teliti melaku- 
kan pemeriksaarnja atas peti2 
itu. Perdjalanan - dilandjutkan 
sampai ke Wenan, 

Disin! sesudah 24 djam di- 
' . . 

: dalam peti itu beberapa orang 
sahabat datang memberikan 

tot: geluarkan ka- 
mi dari peti2 persembunjian 
katai.” 

Churchi.l dan Anthony Eden 
akan berbitjara untuk peme- 
rintah, sementara Attlee, Her- 
bert Morr'son dan Kenneth 
Younger merupakan pembitja 
ra terutama dari kaum oppo- 

sisi, Sebagai d'ketahui. kalang 

ar partai Buruh Inggeris me- 
njatakan tidak puas dengan 
keterangan Churehill minggu 

  

'nja-djawab dengan para warta- 

| tadi mengundjungi menteri Jual 

     

  

nota? dari 
kepala Perdara Menteri Mesir 

an jing patut dipertjajy pada, malam Selasa, nota? tadi ber- 
falian dengan aul Mona (erat 2 
bia guita menjelesaikan masatah 
dan Mesir. .....- : 

Sementara itu UP mewarta- 
kan dari Washington, bahwa 
dutabesar Mesir di Washington 
Kamil Abdurrahim Bey pada 
hari Senin menjatakan bahwa 
sesudah ada pernjataan2 dari 
menteri luar negeri  Inggeris 
Anthony Eden dan PM Maher 
Pasha dari Mesir achir2 ini, 
timbul suasana jg baik sekali 
antara kedua negara. Dalam ta 

wan, sesudah: dutabesar. Mesir 

negeri Amerika Serika: Ache, 

son Abdurrahim Bey menging- 
kari pertanjaan' apakah ia: te- 
lah mengadjukan sesuatu usul 
resmi kepada Acheson. 

Atas pertanjaan, apakah 
Mesir akan menerima baik 
mediasi Amerika dalam .seng- 
keta Inggris-Mesir  dutabesar 
Mesir mengatakan bahwa A.S. 
harus melakukan - peraman 

jang sangat penting, “ karena 
negara ini melakukan peranan 
Sebagai pendekar kemerdeka- 
Oak 

Dalam pada. itu Abdurra- 
him Bey mengemukakan bhw. 
dalam konperensi pers ketika 
mingfu. il., Ackeson mengata- 

kan bahwa Amerika tak: ber- 
maksud untuk bertindak -se- 
bagai perantara resmi dalam 
penjelesatan sengketa Mesir- 
Inggris, walaupun. Amerika 
sanggup memberikan djasa2 
baiknja. Atas suatu pertanja- 
an Iainnja, Abdurrahim  Bey 
mengatakan tidak tahu-mena-   

sembunji itu ke Wenan bersa-. 

ji itu lantas dibuat dan di 

| berada dim, daerah Tiongkok, 

hu tentang berita2 jang  me- 
ngatakan bahwa Radja Fa- 
'Touk mungkin akan “ditawari 

| kedudukan. sebagai: kepala 
komando Timur Tengah, apa- 
bila ia sanggup ikut serta dd- 
lam persekutuan... pertahanan 
tadi. 

Inggris memprotes dan 
tuntut kerugian. 

Sementara itu berita.AFP da 
ri 1 menga akan, mente 

ri luar negeri Inggeris Eden 
hari Senin mengumumkan dim 
Madjelis Rendah, bahwa duta- 
besar Inggris - di Kaito telah 

Lendaen 

Pasukan2 
Dj. Li Mi. 

kan UIk Ls - 
Inggeris-Mesir Walau"USA 

andi, TakiSedia Djedi 

PA Sha Sa san MERK 

mengadjukan sebuah piotes ke 
ras kepada pemeiniah. Mesir, 

warganegara2 Inggris jang be- 
kerdja pada pemerintah Mesir. 
Diterangkan oleh Ede 
djutnja, bahwa pemerintah Ing 
geris menghendaki supaja Me- 
sir membajar pengganti kerugi 
an, berhubung dengan pemetja 
TaN2 tadi 1 Me er Meh 

takan, bahwa kementerian da- 
lam negeri Mesir hari .Senin te 
lah melarang import berbagai 
Suratkabar asing tertanggal 28 
Januari, karena suratkabar2 ta 
gi menjiarkan ,,berita2 jang ti 
dak sama sekali benar” menge- 
nai kedjadian2 di Mesir. 

  

naa Lag akta dak 
Perun- 

aa SPA Ia 

ntjarkan 

AP . “ea, 

at RP 

“Ibrahim il, har Senin j- 
3 intah mereka masing? 

aher Pasha. Menurut kalang 

taraan) Irag dan Saudi Ara- 
-persengketaan antara Inggris 

berhubung dengan pemetjatan 

selan- 

ag eat P3 

Beberapa surat kabar 
(asing dilarang. 

Berita AFP dari Kairo menga 

Suratkabar2 (tadi ialah ,,le 
Monae”, “ Tn 2 On, 

Daily Mail” New York He- 
rald Tribung” Gan Daily He- 
rald. 

Seterusnja U.P. mengatakan, 
bahwa ' menteri dalam negeri 
Masir Murtado al Maraghi ma- 
lam Selasa.mengumumkan, bah 
wa hasil penjelidikan dari keru 
suhan2 di Kairo ketika tanggal 
26 Januari itu sangat memuas' 
kan”. . 

Persendjata- 
an Djepang 

Dipelopori Oleh Uja- 

go Kanan Ashida 

PE 

s2 

  
— Test Psycho-Analyse 

ma. kalinja. Gambar: G ubernur 
| Lagi gambar corvet ALRI "Patiunus” waktu ti ba di Palembang untu 

Dr. Isa dan kolonel B ambang Utojo sedang 

  

lihat dalam kapal itu. 

perta 
erihat-   

api 

Perlu Dilakukan Terhadap Anak2 Sekolah Utk 
Mengukur ,Intelligentie-Ouotient'-nja 

Agar Pendidikan Jg 

P ADA PERTEMUAN wupatjara Dies Natalis ke-4 Uni 
Sabtu ji, Prof. Dr. Slamet Imam Santoso (ahli ilmu d 

Sempurna Dan Sesuai Dgn Bak « Si-Anak Bisa 
Ditetapkan. 

Prof. Johannes — mengupas satu facet daripada vak keahiian 
kolahan, jaitu sebagai tempat penuidikan 
Prof. Santoso mengemukakan 
das dalam sekolahnja dan djalan utk. mengatasi segala 
dari kekandasan tsb. Banji 
masjarakat ntenurut nilai 

Prof. Santoso berpendapat, 
bahwa kalau hanja harus me- 
menuhj kebutuhan masjarakat 
sadja menurut pengertian 
umum jang berlaku sekarang, 
maka ada bahaja anak2 ke- 
juaran sekolah itu akan hidup 
setjara automatisch dan sta- 
tionnair sadja, Maka untuk 
mefantjarkan kemadjuan ma- 
Sjarakat Setepat-tepatnja, se- 
baiknja “dusahakan  supaja 
djuga orang2 jang kandas da- 
lam sekolahnja toch bisa men- 
djelmakan ,,optimum presta- 
tie” (prestasi sebesar-besar- 
nja) dan b'sa hidup sebagai 
anggauta masjarakat terhor- 

mat, bisa bertahan diri dan ti- 
dak mendjadi penganggur dan 

paras et masjarakat.   EKUMPULAN - pemimpin 
s politik sajap kanan Dje- ' 

pang hari Selasa kemaren telah 
mengumumkan rentjananja, un 
tuk mengadakan  kampanje 
»persendjataan kembali guna 
pertahanan”. sekuat?nja. Tu- 
djuar golongan jg. dipimpin 
oleh bekas PM Hitoshi Ashida 
(Partai Demekrasi/ ini ialah 
untuk membuat rakjat Djepang 
»lebih sadar akan kepentingan 

Menurut pers Djepang, ,Ashi 
gg ingin menarik bekas pemim 
pin Partai Liberal Ichiro Hato- 
yama, bekas menteri keuangan 
Tamzan - Ishibashi dan bekas 
orang kuat” “Partai Sesialis 
Suehiro Nishimo kedalam gera- 
kannja tadi. Gerakan ini tim-   MemargDitugaskanDi- 

daratan Tiongkok Ber- 
hubung Dgn Keadaan 
InternasiosalDewasa Ini 

SEOKANG PEMBESAR pa- 
Ia kementerian pertahan 

nar Amerika pada alam Se- 
lasa menjangkal berita2 bah- 
wa Amerika telah minta kepa- 
ca Tiongkok, Nasionalis supaja 

. menarik kembali. pasukan?nia 
Sari wilajah Burma. Ditambah 
karnja, bahwa pasukan? djen- 
Ger2) Li Mi tidak ditempatkan 
Gi Burma Gan bahwa harnja se 
bagian dari pasukan? itu sadja 
jang terpentjar sepandjang da- 
erah perbatasan Burma. Dinja 
takannja, bahwa Li Mi menda- 
pat perinyh jang tegas supsja 
mendjara pasukan2nja te!ap 

  
berkenaan dengan keadaan in- 
ternasional dewasa ini. 

EDEN TENTANG KONPE- 
aga EKONOMI MOSEKOW 

Menteri luar negeri Inggeris, 
Anthony Edan hari Senen me- 
ngatakan dalam madjelis ren- 
Fah, bahwa pemerintah Ingge- 
ris belum dimirta untuk  ber- 
buat sesuata berkenaap Cengan 
korperensi ekonomi jang akan 
Madakar di Moskow dalam bu- 
lan April jad.  Dinjatakannja, 
maksud sebenarnja dari konpe- 
vensi tsb. jalah untuk berusaha 
supaja rakjat di negeri? bukan- 

“bulnja ari perasaan tidak pu- 
as dikalangan kaum kanan, ter- 
hadap usaha2 PM. Yoshida utk 
melakukan politik jang tam- 
paknja sebagai poliik djalan 
tengah, antara golongan jang 
menghendaki ersendjataan 
kembali terang2an dan golo- 
ngan jang menghendaki netra- 
litet:jang tak bersendjata. (Ant 
—UP)-.-- 3 15 & 

Pembitjara- 
an2 Di PBB 
Akan Di-perpendek 
KIDANG UMUM PBB hari 
S' Sein ji. berdjandji ane 

  
pepe : ndek Sidang tsb. dgn pen i tsb. dgn, per 

| : suara 44 jawan 6 dan 

5 2 NN an 
2 

jg. menghendaki panitia menge 
nai soal kedudukan kagm Sani ta meneruskan pertemuannja se 
tahun sekali. . 2 w 

Dalam resolusi ini dikatakan, 
bahwa pekerdidan- panitia terse 
but masih -belum selesai oleh 
karena prinsip persamaan hak 
utk kaum laki2 dan wanita ma 
sih belum diakui dengan umum 

       
   

   

     

    

   

  

    Komuris menentang pembata- 
san? mengenai eksport bahan? ! 
strategis ke Sovjet sekarang 
pi dan pula supaja menentang 
rentjiara pertahanan dari ne- 
geri? Barat. 

Menurut berita ,,press 

Trust of India”, Patanjali Sas- 
tri telah diangkat mendjadi 
presiden mahkamah tinggi In- 
dia, sebagai. pengganti Hiralal   

  

Kania jang beberapa bulan j.l. 

ngkan 
ig lau dalam madjjelis ren- , 
dah, terutama jg. mengenai so 

al Tiongkok. 

'Church'1 menerangkan di | 
minggu jang lampau itu, bah- 
wa soal apa jang harus dila- 
kukan djika perletakan sendja 
ta dilanggar oleh kaum 'Komu 
ns di Korea, telah dibitjjaras: 
kan dengan Amerika Serikat 

Reuter). 
    

  

i 

disemua negeri2. Panitia ketjil 
mengenai Soal membanteras dis 
kriminasi telWi diminta supaja 
meneruskan pekerdjaannja dgn 
djalan mengadakan sidang ta- 
hun ini, Tetapi Sidang Umum 
PBB tadi telah mentiadakan pa 
nitia perkembangan ekonomi 
dan perburuhan jang dibentuk 
Jengan maksud memadjukan ke 
tetapan- ekonomi, miembanteras 
pengangguran dan memperting- 
gikem tingkat hidup. (Antara 

manisan enssnban     

dan 'negara2 jang bersangku- 
tan sebelum,ia bertolak untuk 
Washington. Pelbagai soa- di 
tindjan, tetapi keputusan  4- 
dak diambil, Seterusnja dinix- 
takannja, bahwa dalam sosl 
ini tidak terdjadi perobahan 
apa2 Sewaktu ia'berada di 
Washington. Mengenai tja, 

  

annja, bahwa djika “gentjatan 

P3 2 

k swag (Naa u 

Menurut pendapat Prof. San 
toso kita djangan mentjipta- 
kan systeem sekolah2 jang 
mendjepit anak2, seperti 

anak2 jang sudan berulang2 
tidak na'k, terus dengan pel- 
bagai bijlessen disuruh menge- 
djar2 tingkatan peladjaran- 
nja jang toch nantinja me- 
ngetjewakan . djuga karena 
anak itu tidak tjerdas otak- 
nja, tapi harus adakan sy- 
steem jang elastis. 

Menentukan intellegentie- 
guotient. 

Selama sekolah, murid9 itu 
harus diperiksa setjara psy- 
cho'og's, bagaimana intelli- 
gentienja, bagaimana handig- 
heidnja dan bagaimana bakst- 
nja. Mungk'n ada arak jang 
tjerdas otakja tapi technische 
handigheidnja kurang, atau 
sebaliknja. Pemeriksaan atas 
ketjerdasan jang sebetulnja 
tidak lengkap itu berputar pa- 
da soal perbandingan antara 
ketjerdasan anak itu dan 
umurnja. Dengan perbandi- 
ngan itu maka akan terdapat- 
lah suatu: ,intelligentie guo- 
tient”. 

Menurut has1 pemeriksaan 
dinegeri Ercp4 dan Amerika, 
Hap oreng mempunjai /ntel- 
ligentis guotient”nja sendiri 
dan hanja bisa mengembang- 
kan katjakapannja dalam ling- 
kungan  ,,'nte'lligentic guo- 
tient”nja itu sadja. 

Intelligentie-guotient 
dan keijakapan. 

Diantara penduduk sesuatu 
negeri terdapat. prosentase 
ketjii penduduk jang hanja 
mempunjai. intelligentie guo- 
tient 70 atau kurang. Mereka 
ini adalah orang2 jang imbe- 
ciel, otak miring dsb.nja. Pro- 
Sentase agak besar penduduk 
mempunjai intelligentie  guo- 
tent 70 sampai 90: mereka ini 
bisa sekolah tapi tidak bisa 
tamat Sekolah Rakjat, dan 
biasanja. mendjadi apa jang 
biasanja disebut kuli atau me- 
ngerdjakan 'pekerdjaan kasar. 
Prosentase lebih besar lagi 
penduduk punja  intelligentie 
guotient. antara 90 sampai 
110, mereka bisa tamat Seko- 
lah Rakjat walaupun sering 
tidak naik ke'as dan mendja- 
di pegawai rendahan. Se'an- 
djutnja prosentase penduduk 
agak besar mempunjai intel- 
ligentie guotient antara 110 
Sampai.130: mereka ini bisa 
tamat SMP, SMA walaupun 
sering tidak naik ke'as, mere- 
ka umumnja termasuk mid- 
denstang, tapi tidak merupa- 

IDi W'ton?” 
-sendjata di Korea dilanggar 
kembali akan diambil tindak- 
an2 dengan ,segera pasti dan 
effektif”, Churehill menerang- 

kan bahwa hal itu diutjapkan 
dalam artian umum. Itu ada- 
lah soal2 jang kaum oppos'si 
menghendaki didjelaskan oleh 
Winston Churehill, (Antara- 
Reuter), Ta. 

  

dikan Ssupaja anak2 dja 
Soal? jg timbul dalam masjara 

keke 
orang berkata. bahwa sekolah2 

maSjarakat, j 

kan pelopor. Selandjutnja ada 
prosentase ketjil jang 'punja 
Incelligentie guotient antara 
130 — 150 mereka itu bisa lu- 
lus udjian universiteit dan 
baru presentase jang lebih ke 
tjil lagi jang mempunjai intel- 
Lgentie guotient lebih dari 
150, bisa pegang pimpinan jg. 
mendorong kemadjuan  ma- 
sjarakat. 

Perlu psychologi- 
sche test. 

Sekolah dalam. functie sa- 
ringan ternjata tidak memper- 
timbangkan nasib andk2 jang 
tidak bisa turut ndik kelas, 
karena hanja terukur  menu- 
rut intelligentie sadja, sedang 
kan mungkin sekali anak2 ter- 
sebut mempunjai ketjakapan 
dalam lapangan lain jang ti- 
dak begitu membutuhkan ke- 
tjerdasan. 

Berdasarkan pertimbangan? 
tersebut, Prof. Santoso meng- 

|hendgki  discriminatie bagi 
| anak2 . menurut pembawaan- 
'nja masing2 sehingga anak2 
itu bisa berkembang menurut 
bakatnja dengan tidak usah, 
mengalami keketjewaan2 ter- 

lebih dulu. Untuk menetapkan 
tu Prof. Santoso mengandjur- 
kan supaja diadakan psycko- 
logische test bagi anak2. 

  
kaum intellectueel. 

Dalam pada itu ia tidak se- 
tudju dengan ,mode” dikala- 

ngan kaum intellectueel ten- 
tang. pembatasan anak. Ditin- 
djau darj sudut masjarakat 
mode itu mengandung bahaja, 
bahwa diumlah kaum  tjerdik 
pandai akan makin berkurang 

kurang 
nja t'dak mengenakan kinder- 
beberking hingga dengan  de- 

mikian djumlahnja pun ma- 
kin hesar. 

Anti pembatasan anak : 

Ver site Indonesia di Bandung hari 
jiwa) — setelah pidato lapopan 
nja, Dimulai dengan functie sex" 
di pintar dan sebagai , 
kat mengenai anak? Le dan 
tjewaan? jang mendjadi akibat 
ita harus memenuhi kebutuhan 

Pemburu 
“Amerika 
Lebih Baik iDari Pe- 

  

ENTERI PERTAHANAN 
Amerika Serikag Robert 

Lovett, bari Senen mengatakan 
bahwa Am ika mempunjai pe- 
sawat pemburu jg. lebih ung- 
gul dari pada pesawat MIG-15 
buatan Rusia jang kini dipakai 
dalam perang di Korea. Lovett 
memberikan keterangan tsb, ke 
pada anggota? Kongres jang 
mempeladjari anggaran belan- 
dja Amerika Serikat untuk ta- 

tidak mau mendjelaskan apa- 
Kah pesawat? pemburu Ameri-   

|Iebih unggul dari pada pesawat 
| pesawat jet buatan Rusia tadi 
(Antara-AFP): 

DULLES AKAN DJADI MEN- 
TERI LUAR NEGERI. 

enator Alexander Smith ha- 
ri Senin il. meramalkan bahwa 
fohn Foster Dulles akan . di- 
angkat mendjadi menteri luar 

  

   

negeri, djika seorang republi- 
kein-terpiih-mendjadri presiden 
dalam pemilihan jang akan da- 
tang. Kata Smith: ,,Di sefuruh 
Amerika kita tidak mempunjai 
lasi orang terkemuka seberti 
Dulles'. : 

  

Prof. Slamet Imam Santoso 
menutup pidatonja dengan me 
njatakan, bahwa ' psyehologi- 
sche test demikian mungkin ' 
sekali dapat membawa" kita 
keluar dari kekatjauan seka 

| on the wrong place, Mie wrong 
| man on the right place dan 
"th 
D'are”. 

  

  
Didalam keterangannja ike- 

pada sidang panitya2 gabu- 
ngan Kongres, jang pad, wak 
tu jini 
anggaran belandja untuk ta- 
hun padjak iang akan datang, 
Lovett menjatakan, bahwa, di- 
kuranginja begroting  kemili- 
teran sedjumlah 59 miljard 
dollar itu akan ' merupakan 
penghalangan bagi ,,usah4 'per 
sendjataan kembali dengan 
setjara jang lebih luas dalam 
waktu dua tahunojang akan 
datang ini”. 

Menurut AFP para pemim- 
pin partai Demokrat maupun 
pihak oposisi partai Republik 
didalam Kongres Amerika 
itu memang dari dulu telah 
menjatakan akan berusaha 
untuk mengurangi jnggaran 
belandja jang diusulkan oleh 
pres'den  Truman sedjumlah 
total 82 miljiard dollar itu de- 
ngan sedapat-dapatnia, 

Sebagai pendjelasan  terha- 
| dap keterangannja itu, Lovett 

    

Djangan Dikurangi 
Peringatan Lovett Kepada Konggres 2 

| Utk Djangan Memangkas:.3e- 
groting Angk Perang "USA. 

EKRETARIS Negara urusan pertahanan Amerika 
kat, Robert Lovett, pada hari Senen telah mempering 

kan kepada Kongres, bahwa suatu pemangkasan atas dju 
pengeluaran untuk keperluan persen: jataan kembali 
lah diusu'kan oleh pemerintah itu, akan berakibat - bertan 
Meja a aka jang telah dipertimbangkan dengan Saksai 

sedang ' mempeladjari | 

  

Seri- 

    

    

Ka 3 Kia 

Amerika Serikat negara, m 
ngadakan mobilisasr sebaha- 
gian. ,Sedjauh ini, usaha pers 

| serdjataan . Amerika: belang 
pernah didasarkan atas: : . 

| duksi jang setinggi2nja mau- 
pun jang sekurang2njd, . dalam 
mana masih harus  dipersoal- 
kan, apakah perang akan 
tjah atau tidak. 

Kekuatan angk. Pes 
rang diperbesar. 

Didalam tempo delapan be- 
las bulan jang. terachir ini, 
kekuatan angkatan darat jg. 
mula2. meliputi Na orang 
terbaik didalam 10 divisi dan 
11 resimen, telan Mperinas 
mendjadi 1.570.000 orang, jg, 
terbagi didalam 18 divisi “dim, 
18 resimen. Pe Ne 

sn ng s 

Pada, angkasan Tanut, kekua- 
tannja" telah. “diberuas “gas 
380.000 orang din 288 budh   
kapal. mendjad: 790-000 orang” 

dan 400 buah kapat. Djumlah 

paSukan2 marinir telah di- 
menjatakan, bahwa dalam me- | tambah, dari 74.000 orang sam. 
netapkan anggaran belandja 
mil'ter itu, pemerintah telah 
berusaha untuk sebanjak mung- 
kin memperhatikan ,perkem- 
bangan2 dilapangan ekonomi 
dengan getjara jang bebas dan 
sehat” 

Sekretaris negara kemudian 
menerangkan, bahwa baru se- 

kali inilah didalam  sedjarah 

| pai 219.000 orang”, demikian 
Lovett. Mengenai angkatan 
udara ia memberikan angka? 
sebagai berikut: kekuatamnja 
jang dua tahun jang lalu “mes 
liputi 411.000. orang dam 48 
buah eskader pesawat? . penem 
pur, kini telah bertambah men 
djadi 900.000 orang dan. 90 es 
kader, 

, basah aa KU 

a 

sawat ' MIG Russia?ef 

hun fiskal jad. Akan tetapi'ia ' 

ka jang kini dipakai di Korea | 

sedang djum'ah golongan jg. ! rang dan mengi indarkan : kita 
intellisentie guotient- | dari Keadaan ,,the right man 

e wrong man on the wrong 

pe- sai 
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