
   

      

    

| Kebal suatu pabrik kapa 
hubungan tsiah memesan 4 kapal 
pantai. Gambar: Ir. Dju anda waktu itu menteri per 
bungan setelah menanda -tangani pasanan tsb., 
bat t£ tangan dgn pengurus pabrik kapak 

  

1 Lis ini Na Per- 5 h 
Coaster utk pelajaran 
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atmana Saja Tidsks- Tahu'': 

: bana dgn Wakil Presiden 
! bentukan kabine' baru. Menuru 

pada pers jg telah dibitjarakan 

Na 
S
A
 

SIA
 N
N 

S
N
 

' 

|“ Dan telah ditetapkan, bahwa ,,hea- 
“Pring” diantara Presiden dengan par- 
: stai2-koalisi jl akan dimulai hari Ke- 
“mis tinggal 28-2, jaitu dengan pihak 
Masjumi, selandjutnja akan disusul 

“dengan pihak partai PNI-dll, jai tu 

-binet jang akan datangitu, jaitu apa 
'kah suatu kabin at soal atau suatu 

zaken-kabinet, Wakil Presiden menja 
takan bahwa untuk menetapkan hal 
ini diserahkan kepada kehendak da- 

ri partai2 politik itu sendiri, 

kian djuga mengenai tjara pemben- 

'Ftukan kabinet-baru itu, jakni tentang 

didahulukannja soal formasi -atau-so 
al program. 

emi- 

Sewaktu ajakan lagi apakah 
ia “bersedia mendjadi pembentuk ka | 

binet, Wakil Presiden hanja mendja | 

| wab: ,,Saja tidak tahu". 

  
Antara” 

hanja dilakukan 

Atas pertanjaan 

“hearing” tersebut 

kil Presiden menerangkan ialah kare 
na pemerintah Sukiman-Suwi irjo ti- 

| dak djatuh karena opposisi di parle 
- men, melainkan karena kelemahannja | 
sendiri, jaitu pemerintah sendiri telah 

| meletakkan djabatannja sedang koaj 
Tanya masih ada. 
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: ' Dan bergantung kepada hasil ,,hea 
TG A.ring jang pertama apakah ,.hearing” 
Ke- perlu dilardiutkan, kata Wakil Pre 

—. “siden achirnja. (Antara). 
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ja memnundjukkan mak- 
2 itu pn Nag arah: mata 

annja jg Naa pada ,,Atu- 
'€C PKI tentang pembentukan 

mana antara lain menuntut, supaja 
ti meonolak banbuan MSA. 

| sedang menganijam s.stim kapitalis 
1, iki an me-imperialis itu”, 

5 Bukan sadia kaum komunis Indo. 
jahk: nes.a,- teidpi djuga oraug2 maupun 

" mulongan nasionalis, 805 alis dan 

jai perasaan 'paltiotis 
“semuanja bahwa penerimaan 
Atu berarti lenjapnja kedaula. | 

| dan keme:d.kaan nega:a dan 
t Indonesia dan: telse.etnja In. 

menurut urutan kekuatannja "didalam 

parlemen. Ditanja mengenai sifat ka ' 

kenapa 

| dengan partai? koalisi itu sadja, Wa: 

1 INDONESI 

Haita: Formateur? 
Kata Wk Presi- is 

eni “Bentuk: Kabinet Terserah Pada 
Partai2 Nanti , 

ELAMA SATU SETENG AH djam 2 djam 11.00 ke- | 
maren-siang Pres, Sukarno telah mengadakan pembi- 

Mhd. Hatta mengenai soal pem 
t keterangan Wakil Presiden ke- 
didalam pertemuannja dgn Pra- 

siden itu ialah penindjauan terhadap soal? jg berhubungan de ' 
—rgan pembentukan kabinet baru Indonesia pengganti kabinet 
— Sukiman—Suwirjo jg telah meletakkan djabatannja itu. 

Cochran Di- 
pertahankan 
ME ENURUT AFP W ashing 

djurubitjara  Ke- 
mesiealan Luar Negeri USA 
kemarin menjatakan, bahwa kej 
menteriannja dengan sepenuk- 
nja menjokons Duia Besar USA 
di Indonesia Merle Cochran jg) 
melakukan perundingan menge- 
hai sjarat2 Nu ekonomi 
USA kepada Iudonesia, Ia ban- 
tah kabar » New York Times” 

term 

    

maksud untuk memanggil | kem 
bali Merle Cochran. : 

Maksud itu tidak ada sama se 
| kali kita berpendapat bhw tuan 
| Ceckran telah me akukan pe- 
kerdjaan baik, dan kita akan: 
Sokong dia dalam hai ini sam 

pai achirnja, demikian djuru- 
bitjara tu. Jg dimaksudkannja 
iaah perundingan2 Cochran- 

Subardjo jg achirnja telah me 
njebabkan  kabine: Sukiman- 
Suwirjo menjerahkan mandat- 
nja kembali kepada Presiden, 

(Antara). 

M.S.A. BUKA KREDIT BAGI 
5 NEGARA TIMUR DJAUH. 
Mutual Securi y Agency pada 

dhari Senen telah membuka kre- 
dit sebanjak 520.090 dollar bagi 
Filipina guna keperluan pembe- 
lian alat2 pertanian dan ban- 
tuan tehnik. Djumlah ini adalah 
sebagian Gari kredit sebanjak 
2.548.009 doilar jg telah diberi- 
kan, oleh MSA kepada 5 negara 
Timur Djauh, ja'ni ketjuali F- 
lipina, Tiongkok ' Nasionalis, 
Birma, Indo China dan Thai- 
land. 

PERS INGGERIS ANGGAP 
SEPI DJATUANG JA KABINET 

aa kabiret Suk! iman/ 
Suwirjo di gndonesia mendapat 
sambutan ,jang sepi didalam 
pers Inggeris. Demikiari dika 
watkan oleh wartawan ,,Anta 
ra” di London. Kabar i:u di 
mara! dengan pendek oleh em 
pat harian Inggeris Senin jl, 
dan didalsun harian ,Times” ha 
rija terdiri dari enam baris, 

KERETA API NON STOP 
AKAN DITAMBAH. 

Kepala Dinas Lalu-lintas dan 
Perniagaan DKA, Gunari Wi-   am n sa kedalam perang dunia jang 

ai He 

Da. 8 ikian Ir, Sakirman ig “pada 
Unja mengadiak semua parta:2, 
gan2 maupun orang2 patrictis 

iseluruh Indonesa ..untuk bersatu 
| front nasional an i.fas's guna 

dan lain2 persetu- 
n perdiandi'an den kaum 

KL jalis ig merug kan negara lan 
4 rakit Indonesia” (Antara). 

        
             

   

   
    

   
   
    
   
    

   
   

  

    

$ ENTANG DANA MILIK 

Ela URBAN - au js 

koenegorosche Rijk", sebagai 

ah dikabarkan, lebih Jan 

| a didapat keterangan dar 

kalangan resmi, bahwa me- 

mengatur kembal fonds ! 

       
          

. ang dunia agar ia tetap pada tudju- 
kena dan tam : : sewadjarnja. . 

is, sedas | ita mendjadi atjara ' 
   

   

   

        

    
   

  

   

mn bitjarasn da am .sidang2 | 

wan Menteri 'g terachir da- | 

a sidangnja pada ig! 19 Pe- 

: | TN tad | 

riodiroto, menerangkan kepada 
, Antara”, bahwa kereta . api 
Ron-s'op Djakarta-Bardung 
pp. akan ditambah. Pelaksara 
ari rentjana ini kini hahja me 
nunggu penjelesniari kekura- 

  

          

   
      

  

MARI SELAS. 
“malin Dewan Kksoku 

tik Hinata telad melandjat- 
s | kan sidauguja, dan telah menen 

tukan sikapnja berkenaan dgu | 
pembentukan kabinet baru, si- 
Kap mara akan diberitahukah 
Jar ang Tn Tan pada hari Ke- 

1 hearing”. | 
Mena ini Pi-Aneta menda 
pau kabar, bahwa Masjumi akan 

    

  mengatjukan sebuah. Komsag 
| progiam. 

Atas Beban ton senada ke 
tua Dewan Eksekutif Masjumi, 
tuan Moh. Natsir, bagaimana 
Masjumi menggambarkan pro- 
gramma kabinet jg akan dben 
tuk tin nanti, tuan Natsir ha- 

inja bersedia menerangkan, 
| bahwa program itu harus ta 
sifat bersahadja. 23 6 

Ditanja mengenai 

| Masjumi, apakah harus diben 

    

  . kah koalisi-kabinet tuan Nat: 
sr menerangkan, bahwa k rpe 
.gang kepada istilah2 ini akan 
mungkin dapap, 
.kekaburan. 

Mengenai kesediaan. Mastig 
Mi untuk mengadakan kerdja- 
sama Cengan parta?2 lainnja, 
ketua Dewan Eksekutif m 

takan, bahwa kesediaan ini ha 
rus'ah datang darj dua bean 
PhI. 

sa  Pondean an 
P.N.I. 

Di Tni PNI, Pi-Aneta 
mendengar. pendirian, bhw pem 
bentukan suatu kabinet koalisi 
atas dasar jg luas akan lebih 
mudah dilakukan, bila keluar 

   

   

  

  

karang ini dan mempeladjari 

kerdjasama dan hubungan dgn 

  ngan ba'u bara. 

menjetudjui beberapa usul 
Menter! Dalam Nan Ea so- 

1952 sertanggal 22 Pebruari | 
jg menetapkan: Ment tjabut be- ' 
Slit2 Gubernur Djenderal tgi. | 
9 Oktober. 1928 no, 13, tgl, 5 5 

ki! Agung Mahkota tgl 30 Sep ' 
tember 1949 no. 35 dan mene- 
tapkan peraturan? jg menge- 
nai pengurusan Dana Mitk tsb 
menurut garis2 jg lcin dari px 

| da peraturan jg berlaku sebe- 
| fumnia, 

"Commissie van Beheer” jg 

Masjumi merupakan suatu ke- 
satuan jg rapat, apabila kabi- 
“net koalisi jg sedemikian itu ti 
dak terbentuk, maka kalangan? 
ini berpendapat, bahwa susi 
kabinet parlementer dari PNI | 
Gan partai? lainnja di luar Ma- 

sjumi, dapatlah dibentuk. 

Sikap PRN. 
Dalam rapafnja pada hari Se | 

hen sore antara Dewan Pimpi- 
nan, Dewan Partai dan fraksi 
PRN dalam parlemen didalam 
menghadapi suasana politik se- | 
karang ini, telah diambil kepu- 
tusan utk membentuk Pani:ia 
Ke:dja jg terdiri dari Bebasa 
Daeng Lalo, Maridie Danukusu 
mo, Gst. Raka, Rustam St. Pa- 
Iindih, A.J. Kindangan dan Su- 
darjo Tjokrosisworo. Paniiia 
Kerdja ini bertugas utk meng- 
ikuti pembentukan kabinet. se- 

'partai2 lain. , 

  

CHESTER BOWLES ANDJUR 
KAN SUPAJA AMERIKA BE- 
RI PINDJAMAN SEBESAR : 
$ 250 DJUTA KEPADA 
INDIA. ea z 

Duta besar Amerika Serikat di In 
dia, Chester Bowles, menjatakan pa 

dari Senen, bahwa ia telah mengan 

. ri pas 
"kang Legiun sa dan 'pasu- 
|kan2 pajung. 

 rangan2 tath da'am  rombo-" 
AA" ngan2 jg terdiri dari 6 orang. 

ilawan, 

tuk sebuah zakenkabinet atau | 

menimbu: ikan | 1 

  djurkan kepada pemerintahnja supa 
ja memberi pindjaman sebanjak 250. 
000.000 dollar kepada India dalam 
tahun padjak ig sekarang ini. Row' 
les memberikan keterangan tsb” da 
lam konperensi pers di Bombay. ia 
menegaskan, bahwa djumlah pia i'a 
man jang diusulkannja itu akan me 
liputi djumlah pindjaman jang dbe 
“rikan bagi pembelian gandum ' seba 
ajak 125,000.000 dollar, jang scper 
tiga d'artaranja -dibeli di, Amerika. 

JtkMengatur Pemakaian Dana Milik Ma 
dahu u @bubarkan, dan kini te 
2 ditetapkan gusunan Pani- 

F buta enamak yan het Nan J keputusan. Presiden no. 52 th. Haru js “berkedudukan di Sura 
karta, diketiua o.eh residsn Su 
rakarta. Semua  anggotanja 
(dua orang diantaranja ditun 

djuk oleh Mangkunegoro) di 

mang sedjak beberapa bulan | Djui 1917 no. 4 dan tel. (18 Ma angkat dan diberhentikan oleh 
|' pihak pemerentah dirasa | ref, 1948 no. 4 serta besiit Wa | Mer'eri Da am Negert. 

Urusan sehari-hari dil'a'an- 
kan oleh seorang superinfen- 
Gen jg diadjukan oleh Menteri 
Pertanian dan diangkat atau 
diberhentikan o'eh Menteri Da 
'am Negeri, Dalam keputusan | 
tsb diatur pula kewadjiban Jan . 
hak2 Panitya Penjeenggara 

t 4 
' 5 Tan In 

1 : 

1, : mar dd dna Wat baka San 

etan tjis terdepa, jg 
| 2 nyak 260.600.0 

  

: Menurut saah 
seorang serdadu, barisan ter- 
sebut terus-menerus diserang 

oleh pasukan2 “berani mati" 
fihak lawan jg melakukan se- 

Pada suatu waktu kolone tank2 
Sherman “berat terpisah dari | 
induk barisannja. Tn £ 

Rombongan2 penj dn tadi 
demikian banjaknja, 

kan semuanja, sehingga ter- 
paksa tentara Perantjis “minta | 

bantuan dari arileri dan: ang- | 
katan udara. Tak lama kemu- 
dian terdjadi pertempuran se- 
ngli. Pesawat2 udara Perantjis | den 
me epaskan. tembakan2-nia kea 
rah rentetan serdadu2 fihak 

sedangkan — artileri | 
menghudjanj. mereka dengan 
tembakan2-nig pu'a. Berkat 
bantuan ini ko'one tank ig te- 
lah terpisah tadi berhxsil me- 
landjutkan perdja' anannja dan 
Gapat men hubungkan kembali 
dengan indu! haripenga. 

: .sehingga 

“tidak mungkin untuk ditewas- 

  

& 

Penting Hari Ini: Kesibukan? sokitar santa pena 
bentukan kabinet — Dana 
— Kupasan soal boras oleh Doktor 
Saroso — Pasukan2 Kuomintang di Birma — 
pal terbang plastik — Hubungan Israel. dgn N 

ra2 Tabir-Besi dil. 

2 
San PN Ta MEA 

Benar” 
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infiltrasi mela ui perba 
5 tasan timur Muang Thai dgn 
tudjuan menjerang Tonkin Se 
latan- dan Kambodja dan dgn 

demikian memutuskan pertaha 
nan Perantjis. Seterusnja sum 

| ber2 itu membenarkan bahwa 
pembesar? Perantjis sungguh2 
chewatir terhadap kemungki- 
nan 'adan! ia intervensi besar2- 
an Oeh pasukan2 gurela RRT 

'sebagai jg teah terdjadi di 
Korea. Menurut kabar pihak 
RRT ielah memperlengkapi 
kena: 3 divisi Ho Cin Mnh 

dh sendjata sendjata lens 
kap, sedangkan kira2 5000 
“ahli staf RRT" teah memper 
'baiki faktik2 peperangan geril 

ja pasukan Ho Chi Mnh de- 

mikian djauhnja pasukan? Ho 
Chi Minh dapat mengad'ukan 
tidak kurang dari 30 hingga 

      

    

pertempuran sadja, 

'Lima tahun peperangan di 
Indo. China kinjete ah meminta   Komaasipaa tenta 

: ra V ietminh. 

Radio .V istminh pada 'pari 
Se.asa me 'kan, bahwa ten 
tara Vretminh berhasi! membi 
nasakan tiga bataljon tentara 
Peranijis, ketika tentara ini sej 

   

| dang mengundurkan dirj ke ' 
Hanoi SA jan diseki 

. “hng. 

  

tis isabu) pamk kefika tenta 
ra Vietminh men'erang mereka ' 
Gan pada -koridor jg sempit, 
mereka 'dihudjani o'eh temba- 
kan2 tentara kita, demikian ra 
dio V'etminh jg selandjutnia 

pasukan?2 'Peran- D3 

menjiarkan, bahwa artilerinia 
berhasi membinasakan pe ba- 
gai satuan tenfxra Perantjis. 
Achirnja radio tsb menitarkan 
pula bahwa dus diantara 3 ba 
taljon Perantjis jg sedang me! 
njeberangi sungai Hitam telah 
dapat dihantjurkan. 

. Pendapar2 kebai 
ig. mengetahui. 

Ka'angan2 jg mengetahui di 

/kerugian 51000 serdadu Uni 
jg tewas, luka2 atau hi'ang de 

ngan perongkosan lebih dari 
“100 djuta dollar jaitu suctu 
djumlah jg meleb' hi seuruh 
bantuan Amerika kepada Pe- 

“ rantjis sesudah perang. Demi- 
| kian sungber2 tsb. 

. (Anjara-UP). 

"YR. SARTONO AKAN 
(DIOPERASI 
   ara pengumuman 'sekre- 

| Haris-djenderal! DPR RI, ketua' 
parlemen, mr. Sartono mulai 
tg. 26 Pebruari ini untuk sata 

: aja perlu Girawat 
dirahah sakit di Diakarta, ka- 
rona sidang mendijalani operasi 
pada aa 

Pendapatan 
4 Russia 

"Daging Tahan-Lama” 
Dgn Sinar Uitra- Violet 

kem, URAT? KABAR Sovjet 
3 hari Selasa Inengaraum 

“kan tjara bara untuk menijadi 
kan caging tahaa lama, 
yu tjara baru ini, jang ditjipta 
kan oleh Lembaga i 'erdagangan 

      

  Paris menerangkan pada hart | 
Selasa, bahwa Perantjis mung - 

kin akan terpaksa menjerah- 
“kan seluruh bagian utara dari | 
Indo China kepada tentara ' 
Vietminh. Ka'angan? resmi me i 

njatakan pendapainja, bahwa 
“pengunduran tentara Perantjis 
kearah se'atan jg bergerak 50 
Mil “tu merupakan puku'an per | 
tama bagi danig ig anti komu-' 
n's, Benar tentara NeAAn| 
akan dapat mempertahankan | 
diri dibagian Indo China Jang 
semp" itu jakni Annam, jg le- 
barnja 150 mil dan penuh dgn 
pegunungan2 akan tetapi per- 
tahanan 'ini akan merupakan 
“kedudukan jg terachir", Pe- 
ngunduran tentara Perantiis 
darj Hoabinh tersebut menun- 
djukksn akan kedudukan sulit 
jg dewasa ini dihadapi oleh Pe 
rantj's di Inch China. Ketika 
almarhum djenderal Jean de 
Lattre de Tassignny berhasil 
merebut kota. Hoabinh tsb, ia 
mengatakan bahwa kota stra- 
tegis ini akan dapat  diperta- 
hankan untgik selama-lamanja.   
dan Superinte enden pertanggu- 
ngan-djawab atas pekerdjaan- 
nja dan pengesatan periang- 
gungan djawiab Ity oleh Men- 
teri Da'am Negeri. 
.Diserangkan  selandjutnja, 

bahwa pasal lain menentukan 
djum ah persentage untuk apa 
keuntungan bersih daripada 
Dana Milik itu harus dipergu- 
nakan. 

Mengenai pegawai diterang- 
kan, bahwa apabila pegawar2 
itu menirk kedudukan dan si- 
fat pekerdjaannja memang ha 
rus digasl1 dari Fonds, maka 
tidak ah perlu ada kechawati- 
ran. Tetap) sebaliknja dengan 

Tang: Sta ya Pan aa 

Gone 

ngkunegoro 

'merentah diwaktu jg lalu. Ber 

“Leningrad, setelah disinari tja 
haja ultraviolet selama 5 menit 
daging dapat tinggal baik 5 ha 

dan djika berupa ,worst” 
|Sampai-26 hari den tiaskc usah 
| disimpan dalam suhu jg dingin. 
| Diwartakan bahwa semua toko2 

» js besar kini mempunjai 
perlengkapan lampu? ultra vio 
let #sb. (Antara) 

asn Br akan mela | 

- 4 

    
Minta -io drag sen   

40 ribu serdadu dalam satu . 

' mempunjai 

  
Menu | 

ALAM RAPAT 

kemaren ini 
ts». 

sArnuara”. 

Atas pertanjaan, apakah 

penghargaan Wu seharusnja be 
rupa pembagian porlofoilo jg 
jajak didjawab, bahwa soal 
poriofoJo belum mendjadi pem 
bitjaraan jg penting Ga.am ra | 

ps4, fraksi ham itu, tetapi peng : 

haxgaan itu terutama harus ' 
merupakan kebebasan bagi PIR - 

guna menetapkan orang2nja : 
Iidlika diminta duduk da am ka 
binet, djanganlah seperti jg su 
dah2, orang2 jg sudah diiun- 
djuk o.eh. PIR sebagai menieri 
lau ditolak oleh partay lainnja 

Atas perianjaan apakah be- 
nar PIR sebagaj Sarat mutak 

akan: meminta portofolio Ke- 

menterian Dam Negeri djika 
diminta dudak dalam kabinet, 

M. Sadak disamp:ng menerang 
kan, bahwa soa! tsb #dak be- 

nar, mengaiakan pula bahwa 
partainja memang  banjak 

tenag, jg pantas 
mendjadi kandidat Menteri Da 
Iam Negeri. 

Achirnia Gkemukakan pula 
o'eh Moh. Sadak, bahwa seper 

ti partai2 lamnja, tentunja bs 
gi PIR pun factor program k: 
binet akan mendiadi soa! j: 

| terpenting untuk menentukar 
turut atau tidak "rutnja par: 

tai tsb dalam' kabinet, 
(Antara) 

PERNJATAAN PRERSAMA 

3-BESAR TTG. AUSTRIA, 
Menteri? luar negeri Amerik: 

Amerika Serikat,  Teggris dar 
Peranyis hari Senen netanr 

mengadakan pembifjaraan, se: 

sudah persitangan ke-9 dar 
Dowan Atlantik hberachir. Per 
r 'afaan-bersama 2-Besar meng 
pai Ansfria dinantikan nana 

mumannja pada hari Selasa ini 
  

Resolusi Hutomo/ 
Pembentukan Kabinet Supaia Dise:ah- 

kan Kepada Oppssisl. 
LEH HUTOMO SUPARDAN c.s. dari fraksi PKI padc 
hari Selasa telah diadjukan sebuah vjul resolusi meng: 

nai prosedure pembentukan kabinet baru/ ini. Pertimbanga. 
uk mengadakan resolusi ini ja:ah tiadanja suatu keftentua 
mengenai ijara (sistim) dala penundjukan pembentuk kab 
net seperti jg dimaksudkan dlm pasal 51 ajat 1 UUD semont: 
ra. Dalam resolusi ini diminta 
pemben ak kabinet djadakan 

ana kabinet bubar karena mosi | 
tidak pertjaja dari parlemen, baik ! 
terhadap beleid seorang menteri mau 
pun terhadap beleid seluruh kabinet, 
maka 'supaja pembentuk kabiret di 
fundjuk dari partai Oposisi jg garis 

tindakan Meriteri Da am Nege- 
Tj Hu dapat diteliti recima- 
tigheid” dari semua pembaja- 
ran. Seal pegawai ini tidik da 
pat dip. Sahkon dari ketentu- 
an2 jg telah diterapkan oeh 
pemerentah Republik Indonesia 
(Jogja) dahuu dan kewadji- 
ban mendaf'.arkan seper'i jg 
teah mendiad. keputusan pe- 

dasarkan ha' 2 itu dapat nanti 
diperiksa kepada siapa semua 
tindakan “dan pembajaran jg 
“onredimatig” 1ty harus diper 
tanggung-Tawabkan.  Demiki- 
on keterangan dari ka'angan 
resmi, (Antara),   

antaranja agar penundjuka: 
menurut keteniuan? sbb.: 

politiknja bertentangan dgn 
jang butar. 

Djika kabinet bubar karena tia: 
nja homogeniteit Jagi dalam kabir 
supaja pembentuk kabinet. ditunda 
dari fihak oposisi djuga baik jar: 
telah duduk dalam kabinet, maupi 
jang belum, 

Dalam hal seperti diatas itu, mak 
hendaknja pattai2 jang duduk dk 
lam kabinet jang “beleid menterinj. 
tidak disetudjui, baik oleh parlemeu, 
maupun oleh menteri2 lainnja dalari: 
Kabinet jang telah bubar, tiada da 
pat preferensi untuk ditundjuk seba 

| gai formateur kabinet. 

Anggota -parlemen lainnja jg iki 
menandatangani usul resolusi itu i 

lah I. R. Lobo (Permai), A. Tjokr 
aminoto (PSITI), Sudyono Diojop: 
jitno (Murba), Mustafa (Partai Bu- 
ruh), H. Siradjuddin Abbas (Perti), 
Mr, Iya Kusuma Sumantri (tidak 
berpartai), K. Werdojo' (Buruh). 

kabi: 

    
     

   
    

milik Mar 5 

( Ekonom 

  

Setelah berkundjung ke Sumatera Utara selama 5 ha . 
Wakil Presiden Hatta pada tgl. 25-2 sore hari tiba 
pangan terbang Kemajoran, Djakarta: beliau disambut 
antara lain oleh P.M. demisioner Sukiman. | 

21 2 fa 
net Dibestuk: Jg Lebih Dana 

Dalam-Neageri | 
FRAKSI PIR 
telah dida pat ka 

menghendaki adanja suai 
ambil bahagian dim kabinet jg 
dak fraksi tsb ialah setu penghargaan js ser 
tai? lainnja jg turut Guduk dira kabinet 
kian keterangan Moh. Sadak wakil ketua fraksi PIR kepa. 

      

    
basa Han 

Hatta — 
Sukiman 
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F na 
3 
cigi 

ta sep: Tian bahwa 
u kabinet koalisi dam utk . 
. Gemikian Hu, menurut ke : 

a'dinja dari pare 
terhad ap PIR, d 

ig 
.»   

    

Sedia Berun- 
cing Dgn . 
Vietminh 

Tetapi Perastjis Tak 
Akan Adakas Inisiat 

Lebih Datu. 

Fi ENTERI PERAN ISIS 
tuk mogara? serikat Ih 

do Chius, £ 
pada hari 
Daipoa er 

  

        

   
    
   

   
    

   
    

     
      

   
    

    

  

     

    

    

    

tak mengachki per rtempurang di 
Indo Ohina. fa isonorangkan sa 
lanejatnja, bahwa Gapat di. 
rinja perceepuran? di Indo 
ag itu harus melalay djaian 
llik dan bukan dga djalan ke- 
kerasan. 

Feranijis tidak akan m en 
22K PU unuk menga 

SE ungingan? Gengan 
mina, akan telaph bagain 
un dju ta Peranijis Wuak. 

mengarpi inis.aiif peri 1 PN 
arah ini. Angkatan “perang Pe 
tanijis-Vletnam tidak akan 
pet Mena Ber 

3 Nan 

tempuran. 
se alu dipas 
Jepat sekai 

Aan mefar per 
Tentara Vieiminh 
bergerak dengan 
sedangkon k 

'er'ebih kls harus menge 
ahui benar2 dimana . terdapat 
semusatan tenfara Vieiminh 
is besar, sebe'um Tenan 
kukan, serangan, 1 

   

FGA ORANG DIMAKAN 
LUABA: 

Dalam bulan Pebruari ini &« 
nga Bango, Banjiwangi te. 

1 tiga, kali orang hilang dima 
9n' buaja Pirak iang berwa" 

iib mencanduae makend utk 
onoirangi djumlah buaja 6 

ali Bango itu, 
menahan 

    

  

  fe Konp Ekom 
nomi Moskow 
Uu. 

Tanes 

    

        

     
   

NTUK menjambut Kon 
perensi Hkonomi Inter 

1onak di Moskow tanggal 
#10 April ja.d. teluh dibewuk 
Panitia Persiapan Delegasi ke 
“0tperen si Bkonori ita terdiri 
1nd Ik id orang, Ketua pan. 
Ih ial ah Suca (Tedjasukma- 
ya, wakil ketus”T dan II: Ix. 
Zahir Tajih dan Adam Malik 
dan sekretaris at Uimpin Sudar 
120, dari Kemniie Fusat Pembela 

   

G 

Pertamaian Dunia untuk Indo      

    
   

    
   

    

niesia, Kantor Bekrofariat. Pani 
Ha Periapan Hu ada di Djl. Mo 
djopahit 10. 2 Djakarta (atas) 
jaita dikan'ow D. Pp LP, 

Djuga beberapa part tai po'i- 
tik menaruh perhahan, besay 
ala8 Konperensi Ekonomj In- 
ternaston - in dan ada pua 

  

  Menurut keputusan Panitia permu- 
sjawaratan jang bersidang hari Sa'a 

psa pagi, pembitjaraan mengenai usul 
(resolusi itu akan dilakukan besok 
pada hari Kemis pagi dilam suatu 
sidang pleno terbuka dari DER. 

(PIA). 

  

    
   

    

     

    

  

18 telah bersedia untuk mengi 
Sg n 3 ia “da Gm ekono- 
mean keuangan, Demikran ka 
ha: : ari Komite Perdsma'an 
disini je lam jg sung bersangku- 
ten dengan usaha? persiapan 
delegam? itu. 
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   | Gentlemen 
n kabinet, banjaklah di- 
mamakah jg lebih uta- 
an tugasnja dengan 

pada koalisi-kabinet, atau 
.“Bebab, demikian pehdapat 

a'jam inilah jg sendiri- 
artij2, dan sendirinja pula 

Ukan tindakan-tindakarnja. Dgn. 
lah jg akan ber-usia pandjang 

akan programnja dgn sempuma. 
suara2 lagi lebih tjenderung rada matjam 

' Dus suatu kabinet jg terdiri daxi para. 
menugaskan diri mendjalankan 

a bermanfaat utk negara: zonder terlebih 
memusingkan atau mengikat diri pada pro- 

menengok sepintas lalu ke belakang, 
impir segenap kabinet2 jg terachir itu 

a. Agaknja bentuk sematjam inilah 
nggap sudah ,,tried and true”, ,,su- 

n ternjata baik”, hingga setiap kali akan 
u bentuk itulah jg di-ingini. Memang sua- 

pun suatu partijen-kabinet, apa lagi jg 
eh dianggap mempunjai backing dari 

menarik sekali. Tetapipun banjak pula 
sudah sering2 terbukti dim sedja- 

    
    
    

    

   

  

    

   
   
   

            

    

   

            

   

        

  

            

  

      

ahan besar jg selama ini selalu di- 
yalisi, ialah tidak adanja homogeni- 

Tiap menteri jg duduk didalamnja, tidak 
g sebagai salah satu anggauta team 

i jg menempatkamnja didalam kabinet 
tu partai bentrok dgn kabinet, selalu 

mundur menterinja, hingga sen- 
ikian itu, susunan kabinet akan 

' bisa menjebabkam ,,adjal”-nja 
ng, belumlah tampak tanda2 jang 

t tidak adanja homogeniteit ini jg. 
-kabinet sudah lenjap. Akibat 

da kepastian, bahwa djika manti terbentuk 
ket ipun akan selamat, pandjang usianja 

guan penjakit jg selama ini merusuhi 

at segala itu, kita berpendapat apakah 
ta tjoba bentuk zaken-kabinet: sua- 

1g2 ahli jg tahu apa jg akan ia ker- 
ja selalu berpedoman kepada ke- 
elulu, zonder di-ikat dan di-bising 

apapun. Satu ,,government by 
itahan jg terdiri atas manusia2-perwi- 
| tanipuk pimpinan peperentahannja 

nengabdikan keahliannja untuk ke- 
bentuk peperentahan sema- 
ketenteraman-kerdja lama 

ebih terasa dam dapat lebih 
bersama. 

  

  

  

  

  

   

   

  

   

    

   

            

   

    

  

                    

   
       

bak mna sami 

HARI DOA SEDUNTA. : 
Tgl. 29-2 jad. bertempat di 

' Gered'a Koepel Purwodinatan 
Smg akan diadakan djam sem 
bahjang, mulai djam 17.00. Se 

uga sdr. kaum Masehi, dha- 
x' rap kedatangannja untuk ber- 
“doa bersama2 seluruh kaum | 
Masehi se'uruh Juna. 
DPR PROP. 1 TAHUN. 

.'Fgl. 13-Maret j.a.d. ini D.P.R. 
jawa Tengah akan mengada- 

“kan sidang istimewa, jaitu berhubung 
€ n satu tahun berdirinja D.P.R. 

jitu akan diadakan sekedar j 
peringatan dan chabarnja perajaan | 

| peringatan itu akan dilangsungkan di 
Kabupaten Semarang. 

| 439 KG BERAS DIBESLAH. 
- Oeh polisi bag. Pengendali- 
an harga kemaren teah “dibe- 

pu Siah pada seorang pedagang 
» beras di Bulu, sedjum'ah 1.439 

Kg. beras. Beras tsb menurut | 
24 keterangan akan dibawa ke- 

'pe luar kota, pedagang ternjata 
tidak mempunjai surat izn utk 
mengeluarkan beras itu. 

SEKRETARIAT MARDI 
WALUJO PINDAH. 
“Kita diminta mengabarkan, 

K bahwa sekretariat, Mardi Wa- 
3 Jujo, dulunja beralamat , Ga- 

|djah Mungkur 2 (kediaman Bu 
Milono) k'ni telah pindah di 
Randusari 24. Jang berkepen- 

| tingan supaja mengetahuinja. 

  

  

  

  

   

  

    

    
   

  

  

|sia Indonesia sekarang. 

| DI KARANGSARU. 

| yangsary telah didatangi pen 

    

Perbesar usaha 
aN . pertanian 

Pada pertemuan dj Brastagi 
dengan para pemimpin rakjat 
dan pamongpradja dikabupa- 
ten Karo, dalam pedatonja, 
Haita andjurkan supaja pro- pinsi Sumatera Utara memper:: 
|besa, usaha pertanian untuk Selekasnja mentijukupi. maka- 
nan. yakjat cfdaerah jni. Kata- 
aja ada ah memalukan sekali, 
bahwa Indonesia jang begini 
Subur dan luas masih perlu me 
ngimport beras 600.000 ton 
tap tahunnja jang berarti se 
tahunnja menghamburkan ds 
viezen saty miljarg rwpiah. Di 
kemukakannja Djepang seba 
Sai tjontoh jang djuga mempu 
njai penduduk sama banjak 
aja dgn Indonesia, tapi Inas 
tanahnja djauh lebih ketjil da 
ri Indonesia, bahkan dapat self 
Supporting dalam soal “bahan 
makanan. - 
Seandjutnja Wakil Presiden 

andjurkan supaja  memperba 
injak sekolah2 terutama seko 
lah2 vak untuk mendidik tena 
3a2 ahli. Disekolah2 jang ada 
sekarang, seperti S.M.LA. hanja 
Tadjarkan teori sadja, sedang 
Sita memerlukan daja kreatip. 
cata Hatta dan disamping itu 
iiundjukkan pula dalam masa 
pembangiiman sekarang tentang 
pentingnja arti koperasi dima 
na diperlukan persoonlijkheid 
dan individualiteit, 32 

Zaman romantik sudah 
lewat. 

Mengenai pantjasila ia kata 

berapi2 ketika melawan  Be- 
anda, sesudahnja kita mer- 
-€Ke tidak akan mentjapai se- 
suatu apapun lagi dimasa jad. 
Zaman romantik seperti itu 
teiah liwat dan Sekarang kewa 
djiban kitalah jang perlu kita 
kemukakan. Tuntutan? jang 
kemukakan kepada pemerin- 

kemauan kita jang lebih besar 
Cari pada kesanggupan kita | 
sebenarnjg. Karena itu Hatta 
andjurkan, agar rakiat Indo- 
NneSia perbesar kesanggupan- 
nja untuk bekerdia dan . per- 
baiki tjara bekerdja itu -sendi- 
Y1. e wah

 

Djangan rebutan kursi 

nama dan uang. 
Hatta andjurkan pula kepada wa- 

Ta, pemimpin. supaja dalam Indone 
Sia merdeka sekarang ini djangan- 
lah hanja bertiita2 hendak rebut 
kurtsi2 di DPR. nama dan “uang sa. 
dia, melainkan wadiiblah memb m. 
biNg rakjat untuk mentjapai kemak. 
mutan Kepada kabupaten Karo Wkl. 
Presiden 'andjurkan, supaja lebih 
bahjak menanam pohon? tusam di- 
radang2 tandus disampinz memper. 
besar usaha pertanian. sebab pohon? 
tusam adalah: bahan  pembikinan 
keitas jang sangat diperlukan Indo. 
nesia untuk buku? pengetahuan ' ig 
mendjadi santapan otak bagi manu 

  

Pernah dikabarkan, bahwa : 
pada kira2 tg. 27 Okt. 1950 ru 
mahnja keluarga OLK di Ka- 

djahat, terdiri dari 15 orang, | 
clengan menggunakan sten-, 

brengun dan 2 granat tangan. 
Mereka itu telah berhasil meng 
gondo! barang2, antaranja se 
diumlah barang2 perhiasan dan 
lainnja lagi, seharga Rp 11.936, 
50. Ke- 15 terdakwa ig tersang 
kut dalam perkara ini kema- 
ren oleh hakim Smg telah mu 
lai dipriksa perkaranja. 

Sebagian besar dari terdak 
wa2 tsb menjatakan tidak me 
rasa berbuat demikian. Peme- 
riksaan tsb dilakukan satu per 
satu terhadap terdakwa2, hing 
ga memakan waktu lama seka 
li. Dalam pemeriksaan kema- 
ren itu, belum lagi didengar 
keterangan saksi2, hingga di 

xan, bahwa sembojan2 jang 

tah hanja tundjukkan adania 

| masukkan apa jang baik dari 

idak p ji Adat-isti- 
Ki : S dah tidak patut lagi. A 
PERKARA PERAMPOKAN : daf iang bertentangan: dengan 
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Pemerintah Har 

Uu NTUK SEBAGIAN 
i han makanan jang t 

bahan makaran 
oleh karena itu dji 
utk. pembelian ba 
penti 

- 

Djika harga jg lebih tinggi 
menjebabkan, bahwa -banjak- 
nja beras jg biasa d'makan 
harus dikurangkan, maka ke- 
kurangan ini biasanja diganti 
dengan 

ganti jang nila'nja lebih ren- 

lah manda. diserahkan 
residen ada para 

ng nja ka- 

    

  
  

Dan Lezat: K: 
Djangan Oper Begitu Sad 

saSiz kebudajaan 
Dewantara telah 
arah persatuan kebudajaan”. $ 
sebut kebudajaan, Ki Had 
»apa Sekarang sudah ada ke 

berpidato de 

bersata dan memang ba 
budajaan jg. « 
Jaan daerah, 

soalan bagaimana  menjatu- 
kannja ki Hadjar memperingat 
kan 'supaja memperhaukan 

faktor2, jang sekarang ada 
dem kian Ki Hadjar, saja opti 
mistis gkan dapainja dibemuk 
kesatuan kebudajaan. #' 
Tentang ini dikemukakannja 

bahwa ka-au dahu'u satu dae- 
rah dengan lainnja sukar seka 
h mengadakan hubungan seka 
rang perhubungan. itu sudah 
sangat mudah misa'nja dgn pe 
sawat radio sehingga kebuda- 
jaan2 daerah itu satu sama 

lain pengaruh mempengaruhi. 
Disamping itu menurut Ki Ha 

pemerintah kearah mempersa: 

tukan kebudajaan  Indonema 
sudah ada dan dalam pada itu 
rakjat sendiri sudah mempu- 
njai dasar2 persatuan. Drtjon 
tohkannja pula penghargaan 
rakjat terhadap pemimpin2 per 
djuangan jang sudah tidak Ia 
gi membedakan kedaerahanja, 

| misalnja terhadap Pangeran Di 
ponegoro,, Tuanku Imam Bon- 
Ijol JL | 

Jang pada waktu sekarang 
sudah dapar, dianggap nasio- 

'ain ialah puntjak2 dari kese- 
nian daerah dan untuk mentiip 
takan kesempurnannja masih 
harus ada usaha2 kearah pem- 
bentukan kesenian nas onal 1g 

kemudian akan ditentukan sen 
diri oleh rakjat. | : 

Masukkan jang baik, 
buang jang djelek. 

Djangarlah mengoper dgn. 
begitu sadja kebudajaari asing, 
kata Ki gag ea pesan 
menegaskan, hwa memar 

kena sadja boleh tapi wadjib 
ta mengambil apa jang “baik 

bagi kebudajaan kita. 
Menurut Ki Hadjar  sunaja 

kebudayaan kita dapat dikem 
Kaban mala wani Tita mo 
kebudajaan asing, Tapi disam- 
ping ita harus pula djangan 
takut? melandjutkan apa2 js. 

baik dari kebudajaan kita di 
diaman lampau jang masih 
akan dapat disesuaikan dengan 

    

0 sevonooe || 

u (Beras Indonesia Asli. 
e- |Luar Negeri Tertjipta 

Tapi Ambillah Jg Baik. 
“ 1 2 

ALAM PERTEMUAN bertukar pikiran antara , Badan 
Pertimbangan Kebudajaan 

jang berlang ng di 
ngan atjara ,,Perkembaryan ke- 
Se/elah meng 

jar Dewantara mengupas 
budajaan nasional?” 

Hadjar: belum, tapi sudah njata terasn adanja hasraf unuk 
ngsa kita sekarang harus memilikj ke- 

satu. Jang sekarang sudah ada ialah kebuda- 

Ketika mengemukakan 'per- | 

faktor2 jang ada, Berdasarkan | 

Jah: im mempunjai akiba, jg 
kurang baik kesehatan rakjat 
untuk tenaga rakjat dan jang 
mengakibatkan: kurangnja 
produksi . Dalam perhatian 
sca 2 masjarakat maka Peme- 
rintah harus memberi perha- 
tian sepenuhnja kepada. kea- 
daan beras dan berusaha sepe 
nuh tenaga untuk memperting 

| gi banjaknja beras dan bahan? 
makanan lain seperti djagung 
gaplek dsb. : 

    
     

   
dsn 

z    

Pemakaian melebihi 

produksi 
Ahli pertanian menaksir 

banjaknja produksi beras 6,3 
djuta ton. Pemakaian ada kira2 
1 djuta ton, oleh karena mana 
ada kekurargan besar jang ha 
rus diambil dari lain? tempat. 

ja Kebudajaan Asing 

  "dan pemuka? dari organi- 

surg di Bandung, Ki Hadjar 
  

menguraikan apa jang di Ftu ini sudah terasa kesukaran? persoa.an | seperti kekurangan keamanan 
Menurut Ki 

kurangaja ala? pengangkutan, 
oleh k 

! h aa lah padi dihasilkan dan dibek : Dalam Wagon2 Kereta- itu penggiling jang aa Api Amerika, Andjuran pekerdjaan penggilingan padi oleh ne Pengapusan karena mana beras itu dapat dima- Bea Pa kan. Indonesia mempunjai kira2 
650 penggilingan beras dari 
540 ada di pulau Djawa. 
produksi seluruhnja tiap tahu 
lah 1.3 djuta 

KET #ERIAN DALAM 
AI. begeri Annerika Serikat 

hasi senen , telah menjalakun 
mupakai dengan renijara un- 
dang? untuk melarang dilaku 
kannja politik membeda?kan 

n ada- 
ton di Djawa,   

- hari setahun. 

2 garuhl?Segala Kehidupan P' 
Ongkos2nja DI Indonesia 
us Berikan Perhatian Sepenuhnja Thd Soal Beras. 

(Oleh Dr. Saroso:, Copyi'ght Suara Merdeka: Dilarang Kutip) 

15 djuta penduduk negara kita, maka beraslah ba- 
i berlaku teristimewa untuk pulau Djawa diinana 

uk negara kita bertempat tinggal, Harga beras 
dalam kebanjakan hal tingginja upah dan 

iksi: Sebagian besar dari penghasilan 
jang terpenting dam djika harga? bahan makanan jang ter- 

ti naik kit, m3 ergaruhlah pemakaian penghasilan sel 
rena biasanja banjaknja beras jang 

per tiga dari djumlah pendud nega 
jang terutama menetapkan 
uga ongkos? produksi S 

1 makanan 
ini naik sedikit, maka terper 

bahan makanan peng- 

Pada produksi padi pada wak 

dibeberapa daerah produksi, ke 
| sukarar: pengangkutan kedae 
rah jang memerlukannja oleh 

arena tingginja ongkos? 
pengangkutan dan oleh karena - ..... . tingginja faktor? risike j 

: 8 
ungginja Or Jang 4 Diskr iminas Daya. dialami dibeberapa dae 

: pi Png 
5. "3 2 

, 'si Kulit ha Sehagian dari kesukaran? ini ega Aa dialami oleh golongan pertama sete 

  

mana 
Tenaga 

dan 
160.000 ton di pulau jang lain, dii- 

tka penggilingan2 bekerdja rata 250 

djar usaha2 resmi dari pihak 

nal menurut Ki Hadjar antara 

Warna kulii, dikereya api2 Ame 
'rika Serikat. (Maskapai? kereta 
japi Amerika semuanja milik 
parlikelir. . Red.) 
Daam surat dari pembantu 

menteri dalam negeri Doty ke 
pada ketma panitya senat uru 
san perdagangan, Edwin John 
son, dinjatakan bahwa ,,sudah 
banjak warganegara Amerika 
Serikat dan tamu2 dari luar 
negeri jang termasuk golongan 
bangsa berwarna (bukan ku 

it putih), merasa dirinja ter 
hing, karena mereka dipaksa 
duduk ditempat2 jang chusus 
disediakan buat orang2 golo 
ngan kulit berwarna”. : 

Doty mengemukakan bah 
Wa mahkamah tertinggi Ame 
rika te'ah menistakan tidak 
sah segala diskriminasi diger 
bong2 restorasi “kereta api, 

akan setapi masih banjak. dju 
£a maskapai kereta 'ap' jang 
melakukan politik memisahkan 
penumpang2 jang kulitnja ber 
warna. 

Ditegaskonnja, bahwa diskri 
minasi pada adat? perhubu 
ngan antara  negara-bagian 

Amerika Serikat tad' merupa 
kan perbuatan2 iong bertenta 
ngan dengan demokrasi, dine 
gara jang bertjita2 demokrasi. 

(Antasa). 

  

# 

  

Tjontohnja: Nasi goreng. 
Mengerai pengaruh2 dari 

Eropah, Ki Hadjar berpendapat 
tidak mengapa, asal tidak ha- 
nja mendjiplak semata-mata ta- 
pi harus mengandung inti. Di- 
tjontchkannja prihal nasi-go-   perkembangan sekarang. Lain | 

Hari pada Ha, kita harus bera- 
ni melemparkan jariy memang 
diahat dan dalam hai ini kita 
harus bersikap , revolusioner”, 
kata Ki Madjar dan menegas- 

kan bahwa memang sekarang 
masih banjak sisa? dari zaman 
lampau jang utk. sekarang su- 

inti peri-kemanusiaan harus ki- 

T buang dengan berani, s- 

hingga dengan demikian Tn 

dapatlah , ganti zaman ganti ke 

budajaan”. sa 

   
RRI 27 PEBRUARI 1952. 
eni Pembukaan, 17.05 Kron- 

tjong sore oleh O.K. Mustika, 17.30 
Pengumuman dan warta daerah 17.45 

Krontjong sore, 18.00 Pendidikan 

rochani oleh Dinas Agama Terr. IV, 

18.15 Seni Sunda, 18.30  Njanjian 
Tjoa Keng Tjoen, 19.00 Tanda wak- 
tu: warta berita, 19.15 Mimbar pene- 
tangan, 19.30 Sekuntum Melati oleh 
Carry dan kawan2nja, 20.00 Sari 
warta berita, 20.05 Siaran pemerintah | 
20.20 Klenengan Manasuka oleh Ka- | 
rawitan Studios Pesinden: Madularas, 
Sudijem, Suparmi dan Sarwini, 21.00 
Berita bhs. Djawa, 21.15 Klenengan 
Manasuka, 22.00 Warta berita ter- 

        tunda sampai nanti dikabar- 
kan lagi, 23.00 Tutup. 

reng: beras aseli Indonesia jg. 
digoreng dengan mentega, rasa 
nja lezat-gurih sehingga meru- 
pakan suatu makanan baru jg. 
bukan hanja dapat dirasakan 
nikmatnja oleh bangsa Indone 
sia tapi djuga oleh orang asing. 

, Tjontoh nasi goreng itu di 
maksudkan cleh Ki Hadjar su- 
paja setelah kita memasukkan 
apa jang baik dari kebudajaan 
barat harus selandjutnja di- 
olah utk, ditjiptakan sesuatu 
jang baru. .,jang nasional”. Di- 

Sisa dari beras 
dihasilkan dan dipergunakan disini 
ditumbuk dengan tangan (Beras tu- 
ton) ini tidak begitu tahan untuk 

- disimpan. 

Djika kita membandingkan angka? 
produksi “dan pemakaian maka kita 

“melihat, bahwa pemakaian djauh 
| melebihi produksi dan oleh karena 
Itu barus diusahakan tjara2 untuk 
menghilangkan kekurangan ini. Un- 
tuk sementara ini dapat dilakukan 
dengan djalan membeli beras dilain 
tempat, penjelesaian kesukaran ini 
hanja dapat diatasi dengan memper- 
tinggi produksi sendiri, dengan per- 
baikan penggilingan dari padi sam- 
pai mendjadi beras. Sebagai lang- 
kah . pertama produksi padi harus 
dipertinggi. Ini dapat dilakukuan 
dengan memperbaiki daerah produk- 
si jang telah ada (pemakaian pu- 
puk. memperbaiki pengairan, pema- 
kaian bibit terpilih dsb.) dan di- 
samping itu memperluas daerah pro- 
duksi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan 
membuka daerah2 jang baru dan 
menanaminja. ' Daerah2' jang baru 
letakrja diluar pulau Djawa, dimana 
penduduknja tidak begitu banjak 
oleh karena mana tenaga pekerdjanja 
harus didatangkan (transmigratie). 
Angka2 produksi dan keperluan ha- 
nja “dapat dipakai sebagai dasar 
untuk politik jang harus diturut. 

  
rndang2 pemintaan dan penawaran, 
menetapkan pada tingkatan terachir 
perbedaan antara angka jang dita- 
warkan dan keperluan, jang dapat 
Gibuktikan dalam harga. 

Begitulah harga beras pada ha- 
kekatnja ada satu bukti dari hasil 
tindakan2 Pemerintah dilapangan 

| penghasilan masjarakat jang terus 
menerus dan soal tenaga. Harga jg 
diwudjudkan oleh undang? permin- 
taan dan penawaran dipengaruhi 
djuga oleh faktor2 lain jaitu faktor 
psyscologis. 

Naik turunnja harga. 
Djika pihak perdagangan 

menimbulkan keperijajaan pa 
da pemakai bahwa harga akan 
naik, maka pemakai suka mem 
bajar harga jang lebih tinggi 
ja'itu harga jang menurut jang 
membeli adalah lebih rendah, 
dari harga jang akan dibajar 
kelak. Si pemakai oleh karena 
hal ini dibudjuk membeli lebih 
dari biasa. oleh karena itu di   tegaskan tertang ini bahwa ke 

budajaan jang sekarang ada: 
num adalah sebagian berasaj da | 
Tri kebudajaan Hindu, Arab dll. | 
Orang iahs tidak suka akan 
pengaruh haik ada'ah orang jg 
miskin”, kata Ki Hadjar. 

Ki Hadjar djuga  mengan- 
djiurkan supafa ussha2 jang 
menudju kenada. tiintaan2 baru 
dalam lemangan kesenian dan 
dienis hasian kebudajaan lain 
nia dibiarkan tumbuh dan ke- 
mudian zaman sendiri jane 
akan menentukan, mana jang 
danat hidim lancceng dan ma- 
na jang hanja sehentaran sa- 
dia. 

Pada achirnja Ki Hadiar 
menggambarkan. hahwa den. 
usaha? sekarane ini di Indone- 
sia akan tumbuh  kehudajaan ' 
harm, sedang disampine itu ig. | 
klsssiek pun tetap  dimelihara, | 
sohtriron dengan demikian ke 

  
achir, 22.15 Klenengan Manasuka, bidaiaan kita itt akan mempnu- 

njai kekajaan baru dan lama. 

| Han disebabia kabar? int ma- ' Pagian kwaliteit beras Saigon terting 
ika djuga 

timbulkan permintaan jang Ile- 
bih #nggi dan oleh karena ke 

dipasa- 

perniagaan etjeran | 
mulai gelisah dan begitulah 
ini kian hari tambah besar. 
Harga? tambah lama tambah 
tinggi, persediaan jekas habis | 
dan oleh karena hal? ini maka ' 
timbul perasaan ketakutan jg. : 
tidak dapat ditahan lagi. 

Beberapa kali telah dibukti- ' 
kan bahwa kepertjajaan orang 
banjak kembali dengan tiba2 
setelah dilakukan suntikan be 
ras, oleh karena harga pasa- 
ran jang selalu naik dihenti- 
tian Orang tidak suka lagi 
pada fiNgkatan jang mendekati 
jang biasa. 

Faktor transport. 
Diika oleh faktor? lain se- 

perti kesukaran pengangkutan, 
pembawaan ke sesuatu dasrah 
untuk sekian waktu terpaksa 
dihentikan. maka timbullah ke- 

kurangan beras jang henar dan 

jang 

Bagian perniagaan dari soal beras, | 

hai ' cargo (kwaliteit jang biasa). 

  

bg PokokMakanan 
an Produksi Serta ix 

BESAR dari 15 
erufama. Hal in 

  

pemakai mulai memakan 
han makanan jang 
mudah  dapatnja. Ini 

banjak : 
liwat. 

Produksi barangkali 

kan export, tentu produksi in! 
dipakai sebagai n 
dalam negeri. Hal'ini djuga 
berlaku untuk tapioca untuk 
mana disamping 
lain djuga pemakaian gaplek 
jang bertambah menjebabkan 
turunnja export gaplek. Dan 
achirnja keperluan “beras im- 
port djuga ditimbulkan oleh 
karena tenaga pekerdja ditahun 
jang liwat meninggalkan lapa- 
ngan produksi bahan' makanan 
untuk bekerdja untuk export 
karet, dimana gadji ada lebh 
tinggi. Hal ini menjebabkan 
kurangnja produksi bahan ma- 
kanan. 

  

Import dari luar 

negeri. 
Supaja kekurangan ini da- 

pat dihindarkan maka perlulah 
import dari luar negeri. Tahun 
dengan import tertinggi sebe- 
lum perang adalah tahun 1938 
dengan 334.206 ton. Ini dua 
kali lipat dari import tahun   

  

— Dr, Sarodo— 

1937 dan kira2 254 lebih ren- 
dah dari import 1939. Setelah 
lah habis perang import beras 
setiap tahun naik dan paca th. 
1950 import berdjumlah 279.829 
ton jang ditahun 1951 diliwati 
engan angka jang lebih be- 
sar lasi, sebab pada tahun jg. 
liwat import berdjumlah kira2 
400.000 ton. Sebagian dari be- 
ras ini dikirim sebagian Cari 
|Tandjung Priok dan Singapore 
(dengan kapal2 ketjil kedaerah 
minus diluar pulau Djawa dan 
untuk sebagian lain dikirim 
langsung dari luar negeri ke- 
berbagai pelabuhan2 tucdjuan. 
Kemungkinan untuk menutup 
kekurangan beras di Indonesia 
dengan pembelian tambahan 
diluar negeri pada waktu ini 
adalah baik. 

Kedudukan jg. kuat 
dipasar Siam. 

“Di pasaran Siam Indonesia mem 
punjai kedudukan jang kuat oleh 
karena orang disana memandang In- 
donesia bukan sebagai pembeli ig 
hanja membeli untuk satu kali sadja 
fetapi satu pembeli jang dizaman jg 
datang akan tetap membeli. Di Siam 
ada systeem allocasi (penetapan res 
mi oleh pemerintah) unfuk berbagai 
negeri dan pasaran merdeka. Dari 
bagian jang resmi ini Indonesia 
akan dapat 90.000 ton beras untuk 
masa Januari 1952 sampai September 
1952. Sebelum September tahun ini 
djumlah ini | akan ada di Indonesia 
sebab tiap bulan akan dikirim 10.000 
ton. Soal pengangkatan djuga sudah 
diselesaikan den pada waktu ini pe 
ngangkutan sudah dimulai, Di Siam 
selalx ada kesempatan membeli di 
pasarad bebas, tetapi tjara ditahun 
jang liwat membuktikan bahwa kita 
tidak membeli dengan tjara ig tepat. 
Keadaan jang luar biasa di Siam 
menjebabkan, bahwa Pemerintah In- 
donesia akan bertindak sebagai pem 
beli satu2-nja (single buyer) di pa 
saran beras di Siam, 

Dari Birma kita dapat 
110.000 ton untuk setengah tahun 
pertama dari 1952. Beras ini akan 
dilever sebelum bulan Juli dari tahun 
ini. Untuk sepertiga dari beras ini 
harga telah ditetapkan dan sisanja 
akan dibajar dengan harga pada 
waktu penjerahan berlaku sebab ini 
dibeli dengan ..tender-systeem”. Kita 
mengetahui bahwa kita dapat mem 
beli dengan pasti di Saigon 50 a 
70.000 ton beras, dari mana ada se 

  

  
membeli 

gi dan sisanja jang disebut beras 

Djuga dari nega- 
ra2 barat. 

Ketjuali di negara Asia ini 
kita dapat djuga membeli di 
Itali, Brazilia dan Amerika. 
Bagian perdagangan dari soal 
ini terletak pada azasnja pada 
memilih waktu jang setepatnia 
untnk membeli. Disamping itu 
perlu benar penawaran dari In- 

si pa tidak? 
akan lebih rendah dari tahun? 
jang liwat tetapi tidak dilaku- 

makanan ci- 

“faktor jang 

    sebagai 

“dipergunakan 

andjutnja oleh ka- 
harug dimakap tidak dapat dirobah-robah. 

ba- 
lain jang 

di-- 
buktikan dengan pemakaian 

djagung di tahun jang|     
Rekort baru. 

Rekord dunia lontjat djauh atas 
nama Fanny Blankers Koen telah di- 
perbaiki oleh Yette Williams" dari 

cew Sealand dalam perlombaan di 
Wllington dengan lontjatan 20 kaki 
7 dan 3/4 intji, iaitu 1 dan Ya intji 
lebih djauh dari lontjatan Fanny, 

| tapi karena nona. Williams mendapat 
bantuan angin, maka rekord baru itu 
stidak diakui. 

Kanada djuara hockey 
Regu nasonal hockey dari Kana. 

da, djuata dunia telah berhasil un. 
tuk kelima kalinja ' memenangkan kedjuaraan Olympiade, setelah dalam 
pertandingan terachir me'awan regu 
nas onal Amerjka, bermain seri 3—3 

    

negeri, akan menghindarkan 
bahwa banjak penawaran dila- 
kukan untuk satu partai beras, 

oleh karena mana harga2 di 
pasar bebas meningkat. Hasil 
dari tjara ini dapat dilihat di 
Siam, dimana persaingan 'an- 
tara importir2 jang memveli 
untuk Indonesia menaikkan 
harga. 

Djika kita memilik soal be- 
»ras di Indonesia maka kita dad 
(pat mengambil kesimpulan gbah- 
wa soal ' ini mempunjai dua 
segi ja itu. 

a. banjaknja beras jang dih2 
Silkan didalam negeri, ditasar- 
kan atas planning jang teratur. 

b. bagian perniagaan dia 
sarkan atas permintaan dan pe 
naWarane dimana sebagai hal 
jang terpenting harus diusaha- 
kan agar harga merata disegala 
bagian untuk menghindarkan 
perbedaan2 harga jang tidak 
diingini. 

Jang terachir 
atur dengan Manna beras, 
dari itu jang rpenting ada- 
lah harus diperhatikan waktu" 
pembelian berhubung dengan 
waktu2 panen diberbagaj dae- 
rah pembelian, selandjutnja 
harus dilakukan tindakan bah- 
Wa pengangkutan dilakukan 
dengan terus-menerus dari ne- 
'geri...pembelian-dan achirnja 
harus diurus dengan seksama 
pembagian beras jang ada ke 
berbagai daerah dimana beras 
ini diperlukan. Dalam hal ini 
harus diperhatikan rentjana 
waktu untuk pengangkutan 
berhubung dengan waktu panen 
bahan makan jang berbeda- 
mengambil kesimpulan kita da- 

'pat. mengatakan bahwa soal 
beda diberbagai daerah. Untuk 
import beras jang harus ditam- 
bah tidak" begitu penting, dji- 
ka import ini dilakukan dengan 
tjara jang diurus setjara com- 
mercieel dengan menggunakan 
single buyer systeem. 

  
ini dapat di-     
. 

Dengan sjarat2 ini tentu da- 
pat dipenuhi kekurangan di 
pasaran luar negeri. Soal dalam 
negeri adalah lebih sulit. Disini 
soal itu adalah menambah pro- 
duksi, dengan djalan memper- 
|baiki luas daerah jang telah 
ditanam ataupun dengan mem- 
pergunakap daerah jang baru 
dengan" “djalan ' transmigrasi: 
Factor2 jang lain jang menju- 
karkan soal beras didalam ne: 
geri adalah antara lain keku- 
rangan 'alat2 pengangkutan, 
kekurangan keamanan didaerah 
penghasilan, Kurang sempurna- 
nja perniagaan di Indenesia di- 
lapangan pengumvulan bahan? 
jang antara lain  menjebab 
kan tjara idjon,  Perbandi 
ngan antara beras jg digiling 

idengan mesin Can beras “uton 
adalah kurang baik. Hanja se- 
bagian ketjil dari Isfras jang 
dimakan dikirim digilng? ta- 
Gi. Menumbuk padi dengan ta. 
ingan menjebabkan kerugian ig. 
ibesar oleh karena percentage 
| petjahan afalah tinggi. Pada 
jhakekatnia tiara ini tidak da- 
pat dirobah dalam waktu jang 
singkat, tetapi sangat perlu 
bahwa jang digiling bertambah. 
Ini dapat dilakukan dengan : 

  
le. mengusahakan agar peng- 

gilingan? jang pada waktu ini 
oleh karena berbagai hal tidak 
bekerdja dengan tenaga sepe- 
nuhnja dapat bekerdja dengan 
tenaga penuh. 

2e. dengan memberi kesem- 
patan kepada koperasi tani me- 
makai mesin gilingan oleh ka- 
rena mang kedudukom produ- 
sen di pasaran dapat diper- 
kuat. 

Pada soal beras kewadjiban 
Pemerintah. “adalah mendjaga 
agar keperluan rakjat jang 
biasa dapat dipenuhi. Dia ha- 
rus mengambil tindakan agar 
banjaknia beras jang perlu utk 
pemakai memang ada disini. 
Ini dapat ditiavai dengan men-   donesia  djangan dipetjah-pe- 

tjiahkan dengan berbagai tjara, 
Tang terbukti adalah satu ke. 
salahan jang besar diwaktu jg. | 
lampau, oleh karena pada wak- 
tu itu importir2 dibolehkan 

| 
' 

membeli sebagian dari kenerlu- 
an jang harus dibeli. Pembeli- 
an dengan ,.single buyer 
teem”, (membeli 
jang padi 
untuk p 

Sys- 

satu-satunja) 
waktu ini berlaku 
belian berag diluar 

dorong produksi dan disamping 
itu dengan import. Disamping 
itu  kewadjiban. Pemerintah 
adalah mendjasa agar pengha- 
sil dari bahan makanan jang 
terutama mendanat harga jang 
pantas untuk pengihasilannja, 
tetapi disamping itu bahwa pe- 
makai djangan membajar har- 
ga jang lebih tinggi dari jang 
pantas untuk bahan makanan- 
nja jang terpenting, 

  

   

   

      
     

        
        

                
   

       

    

 



    

   

rang gerilja di Taiwan, dan 
latihan2 itu pun telah dikun- 

Ka pu'a oleh djendral Li 
"Mi ng 

Kebanjakan orang - Birma 
berpendapat, bahwa sendjata2 
buatan Amerika, dan teruta- 
ma gerilja2 jang te'ah terla- 

1 Ltih baik, telah diangkut de- 
. jngan pesawat? terbang dari 
''Yaiwan meliwati daerah Thai, 
dan didjatohkan dengan pa- 
jung2 didaerah perbatasan 

Yunnan,. jang berdampingan 
Jengan Kangtung dan Chieng- 
mai, faity spatu daerah jang 
dikuasai o'eh pengikut? Tiong- 
kok Nasionalis. 

Kedutaan RRT di Ran- 
goon tinggal ,,bungkem” 

Kedutaan RRT sendiri J 

    

   

          

   

   

  

   
   

  

   

    

   

      

   

    

   

  

   

    

   
   
    

  

    
Amenjalakan pendapatnja me- 

ntrok | ngenai-soal perembesan "tente 
a Ira Kuomintang” itu. Tetap: bu 
h | kom mustahil bahwa kedutaan 
(RRT itu sudah bkin perhubu- 

ngan mengena! soal tsb. de- 
ngan Kementerian LN. Birma 
Daam pada itu, pemerintah 
Birma pun sudah menge'uar- 
kan larangan, bahwa diwaktu 
malam harj tak bo'eh ada pe- 
sawai2 udara asing ig. me'a- 
kukan penerbangan atas 
daerahnja. Larangan ini diuga 
berlaku bua: pesawat2 udara 

ig. daam perdjalanan singgah 
untuk ke Bangkok. Kabarnia, 
pemerintah B'rma sydah pu'a 

  
de en Inggeris di Nda 

menje 'enggarakan latihan? pe! 

  

mungkin Ba Ha 
pan na, melakukan serangan 
setjara besar?an. 

Tentang mundurnja | pasu- 
kan2 Perantjis darj 1 Binh 

| kin diberitakan, bahwa pe- 

munduran itu dilakukan diba- | 
wah serangan2 jang fanatk | 
oleh pasukan2 Ho Chi Minh |4 
Pasukan2 ini mengedjar 'ank2 
Perantjis jang dihantamnja 
dengan granat? dan bom2 api. 

Komando Peranijis beberapa 
lama jang lalu pernah mene- 
gaskan, bahwa Hoa Binh tidak ! 
akan dilepaskan. Aa -UP) | 

Dr. Sun Fo, bekas Soneta mente |   ri Tiongkok Nasionalis, telah dita | 
njakan apakah ia bersedia mendjadi | 

' wakil preesiden di Taiwan meng 
gantikan Li Tsung Jen jang kini | 
ada di New York, demikian diberi 
takan oleh kalangan jang lajak di | 
pertjaja hari Senin ii 

Rangoon sama seka.i tak mau ' 
amerika didakwa mem- ' 

persiapkan san . 

kedua”. ' 

| Sampai sebegitu djauh Saat 

' nja fentera Tiongkok Nasiona- 
'fis di Kantung itu belum sam 
oai merupakan suatu antjaman 

| besar. Tetapi kalangan? Birma 

| ig. berhaluan kiri, : meruduh 

Amerika sengadja mempersiap 

ken front kedua” di Asia. de 
ngan ' membikin Birma nantinja 
terliha' dlm suatu insiden im 
ternesional” dgn RRT. Kala 
van? itu mengatakan bahwa 
Ka keadaan mendjadi lebih | 
heibat, maka mungkin Amerika 
akam berhasil mendanaf in 
“rperir'ah Birma, untuk turut 

sertarja dalam front anfiKem 
nis d: Asia Tenggara, denran 

  

Mao Tsej Tung: Akan |' 
Sapu Bersih Segala Kor- 
rapsi: Di Pekiog Sadja 

    

      
    
     

   

Roppi-Copter, peimkai pe sawa, baru Na Haa 
ter, jg kabarnja memun gkinkan seorang infanterist 
“terbang”, sedang dipamerkan oleh sergeant Daniel 
Murphy di sebuah lapangan di luar kantor Kemente- 

rian Pertahanan Ameri ka di Yen 

     

       

  

     

    

paflah dilihat bukti? ketegan 
negara Israel itu. Salah satu 
jang akan : 

nja” melakukan perbuatan? 
Jahudi jang mempunjai 
sia Barat”. 

xx 

Banjak pedih seperti ini dah memutuskan unt 
akan diperiksa dimuka pengadi 
lan2 politik dari »negara2 de 
mokrasi rakjat” lainnja, 

Bukti2 lainnja ialah: Siaran   
  

  

sempur Sadja! 
Tekad Mesir. Ps : Perundingan Dgn 

“Inggris Jad Ta” Berhasi? 
ERDANA MENTERI Mesir Ali Maher Pasha 

malam Selasa mengumumkan, bahwa pe- 
rundingan antara Mesir dan Inggris akan dimulai 
pada hari Saptu j.a.d. di Kairo. Ia telah mengundang 
dutabesar Inggris Sir Ralph Stevenson, untuk me- 
landjuikan perundingan tadi. Kepada rakjat Mesir 
diterangkannja, bahwa Mesir segera akan membuka 

perundingan jang Snp ine dan tjepat” dengan 

- Inggris. 

7 

.. Rakjat Mesir harus merige- 
tahui, bahwa pemerintah bukan 
.nja akan merundingkan prin- 
sip perarikan kembali pasukan? 
inggris melainkan tjara pena- 
rikan kembali ini serta fjara 

Korrupsi 
Di-RRT 

   
"maka kita akan menggalang 
perdjoangan bersama, dalam erdapat 150,000 Terdap |. mana tiap2 orang Mesir harus 
ikut serta!” Peristiwa 

  

"- 

   
   

   
      

            

   

        

makplapat | 

dj sa 

maria Thdf Tindakan 

| Amerika jg tak mengenai kema | gelam dalam 

'Ikok dan pula menimbulkan ke- | 

terrtama Amerika js. merdja 
Ai mem ang 

' mengenai masa'ah tentera 
Ga Nasionalis tadi 

:Kuo Mo Jo Protes 
Amerika Menggunakan 

Perang Kuman Di Korea 
RRT Harus Berdaja Lebih Keras Utk Hantjurkan 

Kaum .Agressor” Amerika. 

  

  UO MO JO, ketua dari Komite Perdamaian Nan Rak 
RK jat Tiongkok dan Melawan A Amerika, 

simementnja hari Minggu jl. menga jurkan kepada peta ag 
Tionghoa supaja menghentikan kedjahatan kaum , Agresor” 
Amerika jg. melakukan perang kuman dj Kerea. Dinjatakar- 
nja, pasukan? penjerbu Asnerika di Korea telah melakukan 
perang kuman jg. memperkosa semua moral dengan menjebar 
sedjumlah besar kuman? dibeberapa tlerapat medan pergem- 
puran serta garis belakang kedudukan Tentara Rakjat Korea 
serta Pasukan? Sukarela Tionghoa. 

Kedjahatan2 kaum penjerbu  sor Amerika ja kakinja.tlh teng 
lumpur medan 

musjaan itu telah mengobarkan pertempuran di Korea. 

seraangat seluruh rakjat Tiong 
. 

Perdjoangan harus 

diperhebat. marahan jg sangat. Perbuatan | 

djahat dari kaum imperialis | 2 : 1 : 

rko: ntuk mendjaga kese'amatan pe 
Amerika itu merupakan pe 0 at aa an Ma 

yaaa jg sangat terhadap lara- ga dan memberikan bantuan banjak 

utk meng- 

(kok itu, diperpandjang 

Isa 

  | agan internasienal 
ig gunakan senijata2 bakteriologi, 

    

  

   

  

   
     

              

   

    

    

  

   
   

      

    
    
   
   
   
   

    

   

negara Shan, 'adakan pemusnahan setjara be- | 

a rombok 
gkok Nasio 

“bebas mon- 
: Kongres Perdamaian Dunia, 
jang mewakili kemauan | 
zakjat — seluruh dunia. Per 
buatan djahat itu dgn sa 
ngat memperkosa pula semua 
hukum dan konvensi internasio- 
nal, jg melarang pemakaian alat 

sendjata bakteriologi. Rakjat 
tjinta damai seluruh dunia tak 

akan tinggal diam dan mem- 
biarkan antjaman jang  Sa- 
ngat dari pasukan2 penjer- 

“bu Amerika itu terhadap 
i peradaban manusia serta perda- 

| maian. Atas nama Komite Per' 
 damaian Dunia Rakjat Tiong- 

kok serta Melawan Agresi Ame 
rika Kuo Mo Jo menjatakan pro 
tes keras terhadap kaum ag- 
gressor Amerika jg melakukan 
perang kuman di Korea. 

) 

, 

  

Tanda putus asa. 
Selandjutnja Kuo Mo Jo me 

" ngatakan, bahwa kaum penjer 
bu Amerika itu adalah musuh 

Peni dari perdamaian du 

: .dan keadilan manusia. Ke 

atan2 tergi'a2 dari kaum 

Naa Amerika di Korea itu 

“bukanlah suatu tanda akan x2 
kuatan mereka, tetapi dengan 

| dielas melihatkan akan putus 

y harapan dari pasukan2 aggre 

|kepada Pasukan Sukarela Tionghoa 

| 
kemia dan lain2nja utk meng: agtesor Amerika, Takjat seluruh Ti- 

yar2an jg telah disetudjui Oleh | dar 
| emban ig melakukan perang ku- | 

serta Pasukan Rakjat Korea, ig ber- 
Tioang matidan melawan kaum 

'sDgkck harus dengan kokoh memo- 
'bilisasi diri sendiri untuk melawan 

menghent kan kaum agresor 

(man di Korea”. Kita 'harus memper. 
'hebat perdioangan Kita dan dengan 
keteguhan hati melawan dan mem- 

-.ENURUT BERITA? js. 
dierkna di Hongkong 

pada hari Senen, Presiden RRT 
Mao Tse Tung telah memeriu, 
tahkan supaja gerakan anri- 
korupsi, jang sekarang sedang 
berlangsutf: Ziseluruh Tiong 

waktu 
nja hingga terijapai ,,hasil jg. 
sempuri2”. Kampanje anti-ko- 
rupsi ni  bertudjuan & ,,me- 
musnakar segala kerup 

|, birokrasi jarg boros, 
tinghamburan dan perbuatan? 

iHiegal lainnja didalam Partai 
Komunis dan perusahaan? ka- 
pitalis”, 

  

Dikabarkan bahwa di Pe- 
king dimana pembersihan ta- 
di dimu ai, telah diketahu' ada 
rja 150.000 perkara korupsi: 

buka kedok t2 kaum agresor 
Amerika. Saben Ttm harus pula dil tjara untuk mengetahuinja 'ia- 

antena an aa Tn Ka lah pengakuan sendiri” dan 
perbesar produ an mela pensutu 2 si 

ekonomi ig sehat dalam usaha un. pPENgULUAN (denouncia 
tuk membantu Tentara Rakiat Ko. | tions”), 
rea serta Pasukan Sukarela Tionghoa 
bagi mentiapai kemenangan terachr 
meawan —kajim agresor Amerika”. 
Dermi'kian Kuo Mo Jo menurut kan- 
tor berita resmi RRT - — NCNA (Ant) 

Djandji USA 
Pada 33 Negara 

| Akan Bantu Bila 
Diserang 

R. SERIKAT 

A an ban: Ma 

"pada 33 megari di belahan du 
nia bagian Baray dan Eropa 
djika inereka diserang. Dium | 

      

  
sh judi akan meningkat mendja- ' dimasa 
di 37 setelah Kongres Amerika | ini 

perdjandjian per- | han ,,Grand ' Slam" menjetudjui 

Menurut. berita NCNA, atas 

perintah Mao maka 'panitya 
urusan korupsi gari pemerin- 
tah pusat RRT diambil kepu- 
tusan untuk memperpandjang 
herlangsungnja kampanje an- 
ti-korunsi ini dengan satu bu- 
'an 'agi dan kalau perlu 'di- 
tambah lag. .(Antara-Reuter) 2 

LATIHAN PERANG UTK. 
PERTAHANAN SAJAP SE- 
LATAN DARI NATO: 

' Hari Senin di Lautan Tengah" ber 
kumpul ratusan kapal2 perang jang 
djumlah seluruhnjas akan terbesar 

damai.  Kapal2. perang 
akan. mengadakan lati- 

dalam mana? 
tahanan antara Amerika Seri- akan diudji kekuatan dari sajap per 

     

  

kat dengan Djeparg. 
New Zealand dan Tg   
   

pal 
terbangnja diserang. (Ant. UP) j 

  

negeri tsb. pum berdjanaji akan nisasi Pakt Atlantik Utara. 
membantu Amerika djika Ame han2 ini diikuti oleh satuan2 
rika Serikat djadjahannja, ka da Amerika Serikat, Inggris, Peran 

tentaranja ayau pesawat tjis dan Italia, akan tetapi djumlah 

gralia, tahanan bagian selatan dari negara 
a. 39 negara jang tergabung dalam orga 

Lati 
arma 

ang sebenarnja tidak diumumkan, 

    

    
  

Mengenai berlakunja hukum 
militer di Mesir pada saat 
Ini, Maher Pasha menjatakan 
kepala rakiat Mesir bahwa 
ini ada'ah suatu keadaan luar 

biasa Can memang tidak me- 

njenangkan akan tetapi hu- 
kam militer akan ditjabut kem 
ba'i, segera sesudah, suasana 
mengidzinkannja. 

Berita UP sseterusnja me- 
ngatakan, bahwa Maher Pasha 
mengumumkan keputusan . t 
di. serelah kabinet en 
kan sidang lengkap. Dinjata- | 
kannja kepada rakjat, bahwa 
Mesir kini mengindjak babak 
baru da'gm perdjoangan pem 
bebasann'a: bahwa Mesir se- 

“odj 'u kearah tjita2, 
n'a berlumuran da- 

Zang re:    : 5 aa 
Ao NA AYI 

— 

  

  

siaran radis dalam bahasa Jidi 
' dibelakang Tirai Besi | pada wak 
tu2 belakangan jini Ba onene. 
bat propaganda anti Jahudi 

asia Jahudi 

bahwa negara Jahudi telah di 
pergunakan sebagai pangkalan 
Barat. Menurut taksiran jang 
konserpatip tapi dapat dipertja 
ja 804 dari orang jang ditang 

Ikap di Tjekoslowakia karena 
ditjurigai adalah dari golongan 
keturunan Jahudi, diantara 
nja terdapar pengandjur2 Jahu 
di jang sangat giat membantu 
organisasi2 Jahudi dalam pe- 
rang Dunia II. 

Tiga orang diplomat dari Ero 
tuh Timur baru2' ini menolak 

ai Tegang 
Nabati Israel Dgn Ne gara2 

0... Dibalik »Tablr Besi" 
Akibat Tendens “,Anti-Jahudi”? 

mat2 Keturunan Jahudi Dari Negara2 ,,Tabir- 

' Besi” Mentjari Lindungan Di Israel. 
(—0len: Jacob Ievy:. Copyright: 

H ENURUT KABAR2NJA perhubungan artara 
| IYA dengan negarag dibelaka, ng Tirai Besi dengan tjepat se 
makin bertambah buruk. Berita2 jang biasanja bisa 

| jang diterima oleh sumber? jang 
| Nundjukkan, bahwa pada minggu? jang akan datang ini da 

gan antara dunia Timur dengan 
daripadarja ialah pemeriksaan 

lilakukan dimuka pengadilan 
mimpin Tjekostowakija, Rudolf Slansky. 
Djaksa Tinggi Praag menuduh Siansky dan « 

»untuk kepentingan organisasi? 
perhubungan dengan djabatan raha- 

| 
| 

| 

  
kembali ketanah airnja, konsol | 
dienderal 
Frantisek, J. Necas, 

Tiek di Jerusalem | 
kabarnja | 

telah memadjukan permintaan ' 
Supaja dibolehkan tinggal tetap | 
di Israel. 

Necas jang sudah berusia 55 
tahun ada'ah seorang anggota 
komunis Tjek jang terkemuka. 
Ia gipanggil kembali ke Tjeko | 
Sowakia oleh pemerintahnja 

pada tgl. 1 Pebruari il. tapi ia 
te'ah diberitahukan lebih dahu 
lu oleh sahabat2 “karbnia di 
Praag apa maksud pemanggi- 
lannja itu. Pun ia bh mengga- 
kui d'muks dua ag g rekan- 

nja dari Barat erusa'am 

bahwa ia tidak aa kembali 
ke Tjekoslowakia. : 

Beberapa minggu jl. kanse- 
Hr Dagang dan Attache Perta- 
ma, pada Perwaki'an Hunggaria 
di Tel Aviv gjuga' telah me- 
ninggalkan legasinja dan me 
m'nta perlindungan untuk ting 
gal di Israel. 

Selain daripada itu beberapa 
bu'an jang lewa: konsol Polan 
d'a di Tel Aviv I. Sztych, dju- 

ga telah berbua: sedemikian. 
Dan paling belakangan se- 

Orang pembesar Tinggi Kemen 
| terian Luarneseri Po'andia te- 
lah me'grikan diri ke Israel: 

tw lagi dari 

Timur jang masih 

sa 

negara Eropah 

belum d'se- 

“butkan namania. Keterangan2 
mensenai nembesar 
dirshasiakan. 

Sumber2 

in' masih 

mengetahu' 
mengatakan, tarda2 semakin 
baniak djusa terihat bahwa 
"Demokrasi Rakiat” Timur su 

jang 

  

rah dari mereka 

ma'j sahid, jang mengorban- 
kan diri, semendjak tahun 
1919 hingga sekarang ini. (An 
“tara-AFP) 

Djamga Plastik, 
   

Djuga Pesawat-Terbang Dalam Waktu 
“&Jad Akan Terbikin Dari Plastik - 

Hasil Penjelidikan Serdjana2 Inggeris. 
(—Oleh: John Doerflinger, Copyright: 

ARA PENGURUS Tentoorstelling perindustrian 
dustrieg Fair) Inggris meramaikan, bahwa dim, tempo 

dua tahun ini Inggris akan dap 
berbentuk ,,delta” 

Pp 
wat terbang 

»Suara Merdeka”—) 

(In- 

pat menghasilkan model pesa- 
Pe taehilna. zonder sajap — 

Red) dibuat dari plagyic. Pada Industries Fair itu akan diper 
tundjukkan sebuah pesawat terbang jg. mempunjai benjuk 
delta dan dibuat semuanja dari bahan plastik. Sebagai dike- 
tahui Industries Fair-ini akan dada 

5 sampai 16 Mei. Jang mengurus pertun mingham mulai Tgl. 
Ajukan pesawat terban 
diaan Inggris dengan: 

lastik ini igl 
tu oleh sardjana2 dari djawatan 

kan di London dan Bir- 

ah Kementerian Perse- 

Angkajan Udara di Farnborough, Hampshire. 
Tak 

Pengurus Industrie Fair itu 
mengatakan lagi, bahwa model 
pesawat terbang jg baru itu 
adalah merupakan ,,langkah per 
tama dim mentjivtakan sebuah 
model pesawat terbang jg dibi- 
kin seluruhnja dari plastik, jg. 
menutut dugaan akan gampang 
dan 504 atau 8074 lebih murah 
ongkos membuatnja dari pesa- 
.wat terbang biasa jg dibikin da 
ri metal. Dewasa ini sedang di- 
mulai merbikin pesawat pelum- 
tjur dari plastik dan tidak lama 
lagi pesawat2 ini akan dapat ter 
bang dgn tenaga sendiri. Pesa- 
wat terbang plastik bentuk del- 
ta ini diharapkan akan dapat di 
siapkan dlm waktu dua tahun. 
Teknik baru dim tjetakannja 
(moulding) plastik guna pembi- 
kiman pesawat terbang itu telah 
didapati oleh Djabatan Angk. 
Udara di Franborough itu. Tek- 
nik baru ini melenjapkan dua 

   

  

matjam pengeluaran uang jang 
sangat besar dlm pembikinan 
plastik jaitu dari dial, dari ba 

dja dan mesin pres hydrolie. 
Peningkatan dari pembikinan 

»barang2 ketjil” kepada pembi 
kinan alat jang besar ini diang 
gap sebagai langkah jang sa- 

| 

  
2 | hendakinja 

jang telah | 

    

5 Banjak Diplo! 

Suara Merdeka” —) 

Israel 

dipertjaja |. 
mengetahui di Tel Aviv me- 

terhadap bekas pe- 

Dalam tuntutannja 
»kaki-tangan2- 

tuk mem- 
pergunakan setiap kesempatan 
untuk mendjatuhkan tuduhan 
atas orang2 komunis Jahudi ds 
ngan tidak memperdulikan ba- 
gaimana anggapan umum 

    3 HORANG BAJI . 
umur 4 minggu, ja 2 

dang cidar ditempat | tiduxn 
dipekarangan rumaknja di W 
jerien dengan ijara 
agumkan sekali tel: 
dari bahaja maut, Sel 
wat jet djatuh dan terbakar, 
da djarak kurang : 1 
dari tempatnja 
pesawat isb. jang 
tedak terlempar Sayap 
"kh seperapat n 
terbangnja Sersan Alir 
ker tewas, 

   

  

   

        

   

   

    

       

  

    

   

      
    

  

Ajah baji tadi, pemban 
Sir Ian Merrity menerangkan 
kepada para wartawan, -bahwa- 
sanja anaknja Sa san. 
bahaja smauy im boleh dika: 
kan merupakan “hal jar 
adjaib sekali. Meskipun ketj 
lakaan dan Pn Badi ba 

      

     

   

barwa itna tan pan wak 
itu sedang makan, ketika mer 
ka mendengar sebyah £   Israel terhadap negara  dibe- 

lakang Tirai Besi, Ada beoeta- 

mengatakan, bhw “agen2 Pa kalangan jang berpenda- 
dewasa, ini sa ' 

mat giat dibenua Eropah dan ' 

pat, bahwa pengad'lan atas 'u 
duhan2 jang tidak benar 
atas orang2 Jahud' adalah -1a 

tu pertjobaan dari negara2 Co 

minform untuk menakut-naku- 
ti Israel apa akibatnja djika 
terlampau rapat berhubungar 
dengan Demokrasi Barat. 

Achirnja walaupun sudah 
berkali-kali diusahakan 
legasi Israel gi Praag tapi ma 

Sih sadja belum ada diperoleh 

keterangan mengenai nasib 

Mordecha' Oren, pemimpin Is- 
rael jang pro-komunis dari 
partai kiri Mapam, Oren telah 
hi'ang semendjak ia masuk ke. 
Tiekos'owakia beberapa. ming- 
gu jl. sbg. utusan 
Perdamaian Sedunia” tjabang 

Israel. 

  

De Gasperi: 
Italia Akan Tiodas Aksi 
Kominis Kalau Mengha- 

lang-Halangi Penglaksa- 

naan Rentjana NATO 

ERDANA MENTERI Ita 
Ha, Aleide de Gasperi, 

menerangkar: di Lissabon pa- | 
da malam Selasa, bahwa tiap2 
rsaha kaum kemunis unuk 

merghalang halangi Italia dlm 
usahanja untuk melaksanakan | 
kewadjiban2 NATO jg bertali 
an dgn. penjusunan pasukan? | 
baru akan dihadapi dgn konirz 
aksi jg istimewa cleh pemerin 
gah Ialia De Gasperi menge 
mukakar pendapatnjja itu dim. | 
konperonsi pers jang diadakan ' 
gotelah sidang Dewan Atlartik | 

ig. ke-9 berachir. 

Mengenai kemungkinan di) 
Meng persekutuan perta : 
hanan Italia-Yugoslavia de 

Gasperi menjatakan bhw hing 
ga kini Be'grads belum minta 
mendiadi anggota Pakt At'an 

tik, Dalam pada itu Ia menge 

mukakan, bahwa apabila pa 

da suatu saat soa! rtu dibitjara 
kan, maka masa'alah Trieste 
seharusnja 'dipetjahkan lebih 
dulu. De Gasper'i menerangkan, 
bahwa, penjelesaian jang dike- 

adalah penjele 
taian jang diusahakan dalam 
rangka keterangan ' bersama 
Amerika Serikat Inggris jan 

Perantjis tahun 1948 menge 
nai scal Trieste. (Antara). 

plastik itu direndam dalam air 
panas dan digulung dengan ta 
ngan Siatas papan “atau diatas 
bertuk plaster. Kemudian baru 

ditambahkan resin. tadi untuk 
menguatkan benang2 itupada 
tempatnja. Sesudah ini benda 
ini dimasak dalam oven. 

Unttk membuat kerangka2 
jang lebih ruwet tekenan jang 
diperlukan untuk tjetakan itu 
dilepaskan dengan mempergu- 
nikan sebuah karung dari ge- 
tah dari dalam mana segala 
angin telah dikeluarkan. Apa- 
bila bahan plastik diletakkan 
antara karung dan atjuhan itu 
maka tekanan udara sadja su 
dah #jukup utk menekan plas- 
tik tjair itu kedalam tjetakan 
jang diperlukan. 

Hawa panas untuk memasak 
plss#tik itu diperoleh dari alat2 
elektris jang dilengketkan pa 
da tietakan itu. 

Untuk mengkilapkan bagian ' 

luar dari sajap itu, hal mana | 
sangat perlu bagi pesawat ter 
bang jjang terbang tjepat, mas 
ka sajap ini dibikin dari .dua 
bagian. Atas bagian luar dibuat   

ngat besar dalam sedjarah plas | 
tik. Untuk mentjiptakan hasil 
ini sardjana2 djawatan Angka 
tan Udara itu harus. mentjari 
alat2 baru "jang bisa menahan | 
ge keras dan disamping 
tu dapat dihasilkan dengan 
ongkos jang rendah. Benda2 jg 
dipergunakan untuk memb'kin 
sajap gari p'astik itu ialah be 
nang dari asbestos jg ditaut- 
kan dengan resin. (Tjara lain 
ialah dengan mempergunakan 

|sisal dari cellulose, lada hitam 
dan glas.,) 

Ada dua matjam teknik jang 
| telah didapati untuk  tjetakan 
plastik iw. Dalam tjara pertama 

- 

dari benang asbestos tadi dipi 
pahkan dari alas bagian dalam 
dengan kain glas atau sello- 

| phane. 
Setelah tjetakan pertama se 

lesai, maka alas bagian luar itu 
dikupas dan dikuntji dari ha- 
yah. dengan mempergunakan 
skrup. Kemudian, kulit luar itu 
dipasang kembali, danwseyelah 
dilakukan tjetakan jang kedua 
kulit ini dieratkan diatas skrup 
skrup tadi, Achirnja sajap iyu 
dikikis dengan kertas pasir dan 
ditiat dengan resin istimewa jg 
dapat menujupi segala lubang 
ig ada dan sesudah itu baru di ' 

  
tjat lagi dgn tjat keras jang dlm melintasi 

dlm waktu 4 djam 19 menit. mengkilay. 

ini | 

oleh | 

"Gerakan | 

oleh umum dianggap pesawat 
| peribom jet jg paling tjepat-di 

jang mendapa: kerusakan m 
tor kemudian disusul: ole 

Suara keras dari 1 
wat tersebut lahfsi 

Tak lama sete'ah. t 

masuki dari pintu bet: 
ment. Dengan tak mengind 

kon 'ap!, keluarga tersebut ke- 5 
mudlan menerobos melalui pim 
tu tadi untuk memasuki : : 
rangan guna menjelamati 
baji jang sedang tidur disitu! 

Jang tampak oleh merek 
ialah bahwa semua jang ada 

| pekarangan tadi terbakar, kare 
| na bensin pesawat tersebut di- 
' sebabkan oleh pSledakan tadi 

telah muntjrat kemana mana 
Tempat tidur baji tadi tel 

| mu'ai terbakar, akan tetapi si 
baji sendiri masih tidur nje- 

kadas 

OSEPH WEISH 
1 umur 52 gahun se 3 

sedang mengemudikan sel 
| mobil, djatuh tertidur, Mo 
' nja kemudian menubruk s 
papar: reklame lalu s 
hon ketjil jg berada 
rgan Roy Sehneiders. . 
ini djatuh diatas kap mobil Ke 
punjaar, Schneidefs jg. ay? yg 
berhenyi Cisitu sehingga : 
sakannja. Mobil dengan per 
mudinja jg tertidur tadi kemu 
dian mwenubruk gebuah tian 
tilpon lalu menghantam mi 
keprinjaan Sehneiders tadi : 
mudian menubruk lagi sebuah 
pehor, lainnja dan terus men 
Aja kerrmah Sehneiders. Kei 
gian2 jgfdifimbulkan ditaksir 
sebarjak 1000 dollar. Supir jg 

| tertidur itu sengiri hanja 
Ajus diatas kepalania sadia.- 

| Kedjadiar, ini terdjadi di 
caga. —/UP). 1 

EBUAH ALAT ea 
jang Kketjil jang & 

Gipakai ditangan, $ Uu Ora 
| memakai arlodji, mungkin 1 
(jama lagi akan dibuat bei 

, pendapatan baru, Radio-ta 
| jni memperoleh tenaga d 
wa panas jang keluar dari 
tahuh manusia. Para sard, 
dalam laboratorium radio . di 
Prince Town (Amerika) mepe- 
rangkar. bahwa mereka tak la, 
ma lagi dapat mengeluarka 
alat? radio jang sangat k 
kesanggupannja hampir 
dengan alat2. radio jang kini 
terdapat dipasar. Pembuafa 
dic-tangan tsb." dimungki 
oleh pendapatan baru jang 
namakan ,Trarsitor.” 5 

Penakidinah 
Elizabeth 11 

Ta" Diadakan Tahun 
lois Putusan Kebinet 

Cburchil 

Ii ENUBATAN RATU Eli: 
zabeih II akan diada. 

kan antara musim bunga dan 
panas fakun depan denmkian dj 
terangkan dalam kalargan jg 
berhubungan erat dgn. isgana, 
Dari kalangan? itu djaga dida 
pa! kabar, bahwa kabinet Ing 
grig dibawah pimpinan Chur- 
chil selaku pembesar js 
tinggi unyuk menetapkan ta: 
gal penobatan itu, telafi me: 
tuskan bahwa penobatan 
Itu tidak akam Na ta. 
hun ini 

   

    

   

  

     

    
   
   

    
   

    

   
    

   

            

     

   

    
     

    

   
    

   

    

    

    
    

   
   
   

    
   

     

     

    

  

  

  Suatu pengumuman resmi 
mengenal tanggal! penobatan 
tu akan diumumkan kemudi- 
an. Waktu belasungkawa sela- 
ma tiga bulan jang singkat 
itu telah menimbulkan duga- 
anZ, bahwa, penobatan ratu 

| Elizabeth. akan diadakan da- 
lam tahun ini djuga. Tetapi 
agaknja kim telah didapat, ke- 
pastian, bahwa” musim dingin 
Inggris dianggap tidak pada 
tempatnja untuk mengadakan 
upatjara penobatan dengan 
meriah. 

MASSA PRODUKSI B-57. 
,Glen-Martin Aircraft Compa 

ny” mengumumkan pada malam 
Senen, bahwa akan dimulai dgn 
massa produksi pesawat B-57, 
jg merupakan landjatan dari 
pesawat pembom Inggris ber- 
molor 2, Canberra. Canberra 

  

  

  

Cunia dan memegang rekord 
lautan Atlantik 

 



   
    

   

  

Februari jl. Guber- 
gah Budiono dengan 

a anggota DPD, 

h telah. mengun 
roedi 

   

  

   

        

aksud' kundjungan ialah 
.- berunding dengan Pemerintah Dae 

emeriksa sendiri sampai 
na tindakan2 jang telah dilaku 

1 di daerah2 guna memberantas 

| Dari laporan-para dokter jg ber 
sangkutan, maka sesudah dilaxukan 

“serta meme 
         

LA NUR na 3g 

AN 3 
PR ara Ma TN Mari 

SNN 

Daftar Harga bisa dapat di: 

135. Solo: Tjojudan 141. 
& Bata da 

  

  

iga, 

pentjaharian.   
tjuma2. 2 

       

  

jawa Tengah 
  

   
    
   

   

  

   

   

    

   

  

    

  

   

   

   
   

  

   

    

     

   
   

       

    
   

   
   

    

    
   
   

   

  

     
   

  

   

   

  

   

  

    

   

  

   
    

   
   

  
  

  

  

Kemenierian Kesehatan dan 

para undangan. Dr. Sujjjanti, 
pemimpin bagian tersebus, 
njatakan bahwa kursus ierse- 
but adalah sebagian darj usa- 
ha Kementerian Kesehatan ke 
arah mendjamin kesedjahtera- 
an kaum ibu dan anak2 un- 
tuk sedapatZnja  mentjegah 
atau memperketijil djumlah ke 

matian baji dan ibu akibat me 

.ahirkan anak. Dengan kursus 
tersebut diharapkan, bahwa 
para bidan gapa, menjebarkan 
pengetahuan kepada kaum ibu 
dilesa2, Selandjutnja diterang 
kan, bahwa tidak jama lagi 
di Bandung akan dibuka pu'a 

sekolah bidan gengan maksud 
memperbanjak dijumiah bidan 
jang berpengetahuan. Menu- 
'rut rentjang dalam tahun ini 
1100 orang bidan dari pe'bagai 

'Itempa: akan mendapat kursus 
itu sebagai penambah pengetahu- 

'Yannja. Dr. Sulijanti se andjut- 
nja menerangkan bahwa mies- 
kipun hasil usaha Kementerian 

| Kesehatan bagian jang dipim- 
Ipinnja itu be'um diketahui ang 

a ''ka2 statistieknja, namun “da-/ 
pat dikatakan ' memuaskan. 

| Utk bagian ini oleh kemente- 
rian disediakan 51/, djuta ru- 
piah setahunnja. 5 

Menuut rentjona, ditiap2 

|desa akan ditempatkan se- 
orang bidan. 

Lagi gagal membentuk 
D, DPD. 

“Silang DPR Daerah hari Se- 
1nen belum djjuga berhasil mem 

| bentuk DPD, karena Masjumi 
2 berpendirian tetap menuntut 
. kursi2 djawatan umum dan so- 
“1 sial serta sekretaris. Tuntutan 
itu tidak dapat giterima oleh 
fron, PNI cs. 
' Dapat dikabarkan djuga, ba- 

DPD jang senantiasa menemui 
kegagalan itu. para wartawan 
di Jogja ikut menjatakan sikap 
bersama jang telah disampai- 

ka ikan kepada ketua DPR, jang 
'isinja jalah .,apabila DPD tidak 
dapat dibentuk hari Senen (25- 
2), meskipun para wartawan 

'akan hadiri sidang2 selandjut- 
nja tapi tidak akan membuat 
verslagnja'., Pernjataan sikap 

Itsb. didasarkan atas pertimba- 
Ingan , terlalu lama tertunda- 

—“ Itundania pembentukan DPD itu 

 Ikadia jaitu jang telah 'mema- 

A- Ikan waktu 10 kali sidang tapi 
'Imasih tidak berhasil djuga, hal | 
mana dianggap merugikan per 
Satuan dikalangan rakjat”, 

  

Foko Pedamaran 99. Agen2 De- 
30k 36b, Dj. Mataram 414, 497 
210, Lemahgempal 52, Petekan 

“pemeriksaan terhadap penderita2, 
' Fternjata belum sampai tingkatan hon 

geroedeem jang membahajakan. "Mel 
'hurut keterangan mereka, fingkatan | 

"Taja ada tiga, jaitu tingkatan perta- 
ima: penderita merasa seluruh tubuh | 
aja .gringgingen", tingkatan kedua: 
adannja mulai bengkak? dan ting 

" fkatan ketiga: penderita sudah tak |. 
“dapat bergerak lagi. Tingkaty ke- 
tiga inilah jang disebut “'hongeroe- en g 

#ANCH buatan FINL 

Pada umumnja di daerah2 tsb. ter 
dapat tingkatan jang pertama, seba 
ian lagi tingkatan jang kedua dan 
praktis tidak ada jang tingkatan ke' 

Menurut keterangan Bupati Ka- 
ranganjar, orang2 jg disebut telah 
kena penjakit ,,hongeroedeem” di: 
daerahnja, ada jg masih berdagang 
antara Karanganjar-Solo, suatu dja 
rak & 30 km. pulang-pergi. Bupati 
Wonogiri mengatakan, bahwa orang 

#kiranja. djangan terkedjut, kalau di 
jantara orang2 jang dirawat di ,.asra |: 

" Fma oedeem” Wonogiri, djuga terda 
pat orang2 jang mempunjai rumah 
dan ternak, karena mereka berpenda 
px lebih baik menghemat makan 
daripada mendjual rumah atau ter- 
naknja. Oleh beberapa kalangan di 
kemukakan, bahwa salah satu usaha 
jang penting untuk memberantas pe 
njakit kelaparan ini ialah memberi 
pekerdjaan, karena sesudah mena- 
nam pddi selesai, orang2 desa jang 
pekerdjaannja mendjadi buruh lalu 
menganggur dan tak mempunjai mata 

Kepatihan Barat 

Berhubung dengan 

pada tanggal 2 
a. persediaan padi dan beras jan 

maupun untuk fi 1 : 
b. kontrak? jang telah dibikin dan masih berdjalan. 

Daftar2 ini satu exemplaar harus disam 
plaar kepada kantor Jajasan Urusan Bahan Mak 

gkutan, paling lambat pada tanogal 7 Maret 1952. 
Te JAJASAN URUSAN B. 

aa Siam Ilir T & Dros te 4 cft. : 
“ #Frankforter/Mager Spek 7, "3 5 (keverastei SK LA SI Baru Trima : 
“4Bacon 15.— Sardines olie aa 

“#Frankfurter bl. besar 12.56 
4 '»Ananas” dari Australis, 
Vleespastei, Meatballs, Olives. 
|Atjar — Bawang, — Tjampur 
— Gondorio dan Mosterd zuur. 
'Ve- 'Isin, Moto Aroma 3.75 

acaroni 2.50 Krupuk Sidoar- 
ds. 4.50 Petis 2.— Ager2 

Havermouth 2.75 

Tetapi bagaimanapun djuga jang 
terpenting ialah, bahwa DPR. dan 
Pemerintah daerah segera bertin- 
dak untuk menghindarkan keadaan 
ang lebih berbahaja. Perlu diketa- 
hui, bahwa sedjak masalah honger- 
sedeem diperbintjangkan di sidang 
D.P.R. pada pertengahan bulan ini, 
Pemerintah Propinsi hingga kini te- 
lah menjebabkan 300 ton beras jang 
sebagian “didjual dengan “harga mu: |: 
rah dan sebagian dibagikan dengan 

plitnja perkakas rumah tan 
wat baik dirumahnja: : 

Sir. A. HARDIGALUH, 
Hari lihat: SAPTU tg. 

   
   

   

   

   

  

  

5 — SEM. 

   

“Pada hari ini disampaikan kepada kami sebuah berita 
jang menjedihkan, tentang meninggalnja Seorang teman 
sekerdja kami jang tertjinta Tuah - 

Th. THENG 
pada tg. 25 Pebruari 1952. : 

Elcetriciteit Matschepp 
Semarang : 

  

           

        

   
          

    

   

  

   
      

— NV. PUDJA 

i aka — Telf. 452—1688 

Bahan Makanan 

Initn, MN, 

      

    

   

   

Ga 

AN : 4 : 

SUMUMA 
JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN 
Pengumuman Kementerian 

paikan kepada Bupati Kepala Daerah dan satu exem- 
(U.B.M.), dulu B.A.M.A., jang ber- 

Semarang, 26 Pebruari 1952.    
LELANG KARENA PINDAH 

Pada hari MINGGU tg. 2 MARET 1952 djam 9.30 pagi Balai 
Lelang , ASIA” Magelang, akan mengadakan LELANG sekom- 

gga jang serba istimewa Can tera- 

Djl. Ngupasan No. 14, Magelang. 
1 PEBRUARI 1952. 

Pengurus Balai Lelang , ASIA” 
HARDJAFRAWIRA. . 

  

Silahkan segera mentjatatkan.nama dan alamat pada: 

7 Tatausaha Suara »Mer deka" 

. Kepada Langganan Bara 
mulai hari ini dikirim nomer perkenalan sampai 1 Maart 1952 

  

SALATIGA. 

Pertandingan tjatur 
Pada hari Minggu jl. dibalai- 

pradjuri, Dja'an Solo telah &. 
adakan pertandingan tjatur an 
tara SBS (Schaak Bridgecub 
Salatiga) dengan Brigade “Pra 
gola”, Masing2 rombongan ke : 
uar dengan 11 pemain, Untuk 
pertandingan tjatur ini (iada- 
kan piala berganti 
ker) jang harus d'menangkan 
dalam 3 kdi 
atau sama sekali limg kali. Per 
tand'ngan tsb berachir dengan 
kemenangan 115 — 34, untuk 
SBS Oleh karena SBS fe'ah ti- 
ga kali berturut-turut menang, 
maka dengan kemenangan jg longan. 

(wisselbe- 

berturut-turut 

| terachir ini djuga piala mendja milik SBS... 2 
PEKALONGAN. 

Pelantikan anggota 

DPDS. 
Oleh Djawatan Penerangan Kabu- 

| paten Pekalongan dikabarkan bahwa: 
Pada tgl. 22-2'52 bertempat  dibalai 
sidang Kota Besar Pekalongan telah 
diresmikan pelantikan 2 orang Ang- 
gota D.P.D.S.. kota Besar Peka 
longan, Sdr-2- Soemartohadi ” dan 
Adnan Martowiredjo, sebagai peng: 

2 orang: 'anggota  D-P.D.S, 
(Sdr. Sardjono dan Kaljubi .Karim) 

- jang telah mengundurkan diri. Pelan- 
tikan disaksikan oleh seluruh Anggo- 

ita D.P.D.S, dan wakil2 dari: Organi- 
2 jang ada di Kota 'Peka- 

  

    

  

hwa mengenai pembentukan | :   Roy Rogers 472” 2 
. YOU'LL NEVER GET IYE GOT TO LABA 

TO RESCUE YOUR' | LOOP ON THAT STUMP? 
PALS DOWN IN LOST AA ata 5 
CITY 1ROSER Ae 

| YOkE DUE Fi 
| 'LONG PROP/ | 

   

    Sa. 
RA 

      

      

  
e . DICATE, Int, WORLD RIGNTI RESERVED. | 

1 — Tak akan mungkin kamu menolong temanzinir jang pada wantu 

ini ada dibawah, Rogers...... kamu mesti djatuh dan binasa!! 
— Taliku ini harus dapat menjangkol pada batang pohon itu .. 

untuk peganganku. 

  

  

  

  

G cpsodent me
ngan 

(AB ajaib jang mere 
S gilancara

 gig' 

|“ hilanglenjap 

0 “Iran adalah obat g 

telum 1s the regis. | 
tered trade mark of 

ding Irium, Ir 

sap sampai ke 

2 hingga selaput J2 

dengan segera 

jang putih-bersi
h berarti gi 

| Segarkanlah mulutmu seba 

   

  

jum adala 
ruangan terke- 

ng merusak g'ig! 

sodenrdengan.
 | 

Si karena gigi : jgi istiMEWA, 
sok gg gi jang sehat. 

' bis makan 

dengan Pepsodent. 

     

   
    
    
    

   

      

h bahan 

  

    
     

            

   

  

      

    

   

     
    

  
   

   

            

    

   

. MN ola am  o 

Gives Ya IVESY teefb 
| PN   

      
1 Perekonomian tanggal 15 Pebruari 1952 maka 

Semua penggilingan diharuskan menjampaikan 
daftar keadaan 

29 Pebruari 1952 tentang: 
berada dibawah kekuasaannja, baik jang untuk diri 
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Milkmaid & Susu (entjer. 3.50) 
— Kental 2.50 Matjam2 KE 
big Pena Zausner, an 

: Korstloze, Civic & Kraft. Vruch- 7 59 - 
ta Choc. Hagel. Holl. Parte) 

uishoudjam 250 gr. 2.75 Sa- 2 4 bun bubuk 2-— Ketam 
Palmolive 2.25 Camay 2.75 Ta- 

'pal gigi Listerine 3.— Odol 
mordwater 9.50 Solid Cologne 

(#T11, Agua velva, Tangee Rou- 
' ge, Lipsticks, Kemiri olie. Hun- 
| kwee Bungah 2.50 3.— Kristal- 

6.— Sanatogen 17.— Oval- 
tine 13.— Ovomaltine 18.50, 
Kaju putih No. 1 p. bierfles 
Ta Bona Emulsion 15.—-, 
Bokser Port 17.50 Tokayer 8.50 | - 
Baking Powder 5.— Gelatine | »The “Mudlarks 
16.— Matjam2 Biscuits: Sulta- 
na, Marie Royal-mixed dll. 

A
A
A
 
e
a
 

Castella 1.75 

Men ea 
Dibuka: 08201300 

— 16.00—13.30 

Mahabharata Kawedar 1936 
'R. M. Soetarto- Hardjowahono. 

« #Difjetak kembali (Djawa-Latyn) 
| #Selesai permulaan April 1952. 

Bendelan bagus, kertas halus, isi memuaskan untuk segala 

337,50. 3 : Ae ME BN La BE ban 
Ae aa BO Sehabis 20 Maart s .. 
|Pengiriman poswesel disertai beaja kirim Jaa nantaan 5 

| #Langganan baru untuk M.K. landjutan R. 9,— setiap kwartaal. 
| Buku peladjaran DJAWA KUNO ............... harga R. 3,—, 

. Kantor M. K. 
Beskalan 76, SOLO. 

p000coorenuanavaneenaeana nanang an nata agan 

1, —. 

  

Rp. 15.— prangko. 

  

Bah 

  
@uaker 4.50. Baby O.K. 7.50 Boor2 — Mesin slyp 
Glaxo 13.50 Nestie's Nespray, | Besi plaat item 

MENJEWAKAN Auto Katrol. 

Gee 
2 

ia 

  

Daftar Gratis. 
NV.,T JERMIN” 

Ps. Besar 76w— Surabaja 

Didjual Lekas: 
| JEEP auto kap duco baru 
DODGE WEAPON CARRIER 
1 ton dengan keur 5 bulan. 
FORD SEDAN p. motor 10 pk. 
CHEVROLET SEDA 

KOELKAST WESTINGHOUSE 

| Seteran 87 — Semarang. 
AA aa ON Em KA GA Tap gi En 

. BUKU PENGETAHUAN 
| Asmara Wanita tenhias 50 foto 
New Look, Rp. 15.—. 
NAFSU ASMARA terbit 15/4/ 
52 Rp. 22.50 pesan sekarang 

  

spec. luxe 

Masker duco utk. tukang tjet. 
Kain kap item lebar 140 c.m. 
Kain beklit matjem2 143 c.m. 
Accu Firestone-GS-Mophar, 
Claxon sparton Troub:e light 
Band luar L.N. 670/15—750/20 
Rubbermat-Pakking gabus. 
N.G.A. draad 255—4 gm/m. 
Piva leiding putih 3/8” 
Motor2 X1—1/3 pk. 1 phs. 

      

  

INI MALAM Pengabisan 
sRex 5.7.9. (13 tahun) 
Irene DUNNE — Alec GUINNESS 

  

   

  

BESOK MALAM 
5.-7.-9.-. (17 tahun) 

Betty GRABLE — Dan DAILEY 
»“Wy Biue Heaven” (Techoi- 

color) 
  

  

'SINAMON (SCHOONHEID PILL) bi. 
jKin kulit muka ha us, belsih dan 
|kKentjeng uncuk o:anz muda maupun 
jtua. Ini pl tidak merankan untuk 
ketiam.,kan sagia, teLavi ajuga bkin 
bacaan sehat dan sela-u tetap ting: 

tulang2 sakit, 
ANARIN tanpg. 

arkan darah pu- | 
angin, perut sa. 

pinggang pegel enz. 
baik prampuan ke 
tih, badan lembek, 
Kit dll. Rp 12,— besa 
ea ARIN, 

"er Eiwit lama alau baru? ?? SUL 
RINE PILL, tanes 1 
Rp. 20— BEDA 
Ius kulit muka & 
Tm Ro. 2. Prilse pratis 0. 0 den THIO GIOK HEM 

Gang Tengah 22 — Semara 

Rp. 8,—, Ongk. ki- Akan Lea naa una 

De Ind, Kruj Pesen Tempat $ Pagi 10.— 12,— 

YO! 

Bea 
“CoUpLe O' 

( SECONDS/ 

   
telah  menjsta- 

matkan dirimu 
tuk beberapa detik sadja!! rang 

| lamanja !1 

  INI MALAM Pengabisan 
Djagalan 630-9.— (13 tah.) 

Film MESIR Paling Baru : 

»All Esh Wal Meleh" 
  

tang bulan tidak 
tiotiok dan sakit. BUAH DADA lem. 
bek? ?? BUSTERIN bisa tulung bi- 
kim seger, kentieng dan montck 
Rp. 20,— 3 ds. Rp, 57,—  VITANOL 
PILLEN Rp. 12,— berar Rp, 20,— ba. 
dan lembek, dngn, 

  

lekas tiape 

  

    

rig 20k (NN 217 
KENTJING “ GULA SE RED SKELTO 

B3 RICIRDO MONTALBAN. BETTY CARRETT 
2g. d bi £ YAI Ji , P TELOk, Eu k KBENAN WINN YAA 

AGIng Genearna Maria NCraRk 

arafig, 

    

U Saveb 

    

      
8 FaCSuL SEND 

YOU ON Yore & 

TAMPAN 0 oa 3 

Ini Malam PREMIERE! 
»ORION" — .Metropole" 

L , 5.00—7.00—9.00— (17 tahun) 
Man er an aa »PUTERI DUJUNG: 

lekas turun Rp. 20,—. EDOLIN | 

   
    
       

  

      
  

1 Sekali kusepak mukau, 
tata tetapi ur- kamu akan djatuh dalam dju- 

Ht binasa untuk selama: 

  

BETUL-BETUL — MENGIKUTI MASSA" 
DISAMPING SEKOLAH MENGETIK — HANJA UNTUK WANITA 

MODEVAK ,,DALIA” PETERONGAN TENGAH 105 2 
SEMARANG. ai 

Rp. 10— sebulan peladia-an mouevak — potong memotong iurk 
— Ppakeian wanita — anak2 dll. sampai beridjazah 

PA aa LL am Le PL ma mL 

“Sekali tioba, tentu terus berlangganan 

Kami persilahkan tua:2 pesan Ki Tg Persed san bahac2 . pakalan- Seba Combieel DNS Da1 
man. Harga meawas. Harga 1 tjeatd pasdja.g bei 1 
CP, SDI. Tussore muting 

   
Djuga sedia bahan k@nedja. model baru." 
Pesanan luar kota kami terima Hari M'nggu terus. buka. 

mat 
Service kilat, bila perlu pakaian dapat diselesaikan dalam 6 Djam 

LAXMI STORE'S ,,“ew Fashian Gent's Tailor" 
Singosaren, gedung bibscocp Stikafon SOLO 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS : 
LUX 5.—7.— 9.— INI MALAM & Besok (13 tahun) | 

Alan CURTISS ' — Anne GWYNNE 

sEnchanted” Valley" »GLOous 

  

    
     

     

    

    

SEKOLAH 

Pimpinan Nj. HARSIDI 
PN aa Ta 

LA ag AL Ta aa TA TEA Tua aa Tua aa Aa 

      

pakaian di toko Kami. Tentu mempu- 
Baas berpenga:a. 

dan gabardine R. 80— 
Shantung L.en » 80— 

Fa.cy shatkskin streep 3. 80— 
dan... I0.-— 

Imitasi wol polos dan 
: streep ., 655, — 

Panama Palsu » 100— 
Tengis wool s 125, — 
Real bamboo sharksk'n 
streep, keur dan putih ,. 125.-— 
Katja streep wol 9 140. — 
E.gard streep wool » 150— 
Delux allwool Panama » 190,— 
England alwool Tropical ,, 200.-— 
Tjelana pendek sudah : 

djadi ,, 2250 
Pyjama 1 stel » 80— 

dan $ 0— 

Menunggu Dera an dencan horma 

  

  

  

INWORA 

, Berbarerg 

INI MALAM D. MEB- (13 tahun) 
4 45-6.45-8.45 Barbara HALE — Ricbard GRBEENE 

The r CG. Royal” “nori sLOrna Doone“s'F 
5.15-7.15-9.15 Color by Technicolor! 

HEISAT dan MENGGEMPARKAN | 

       

   

  

  

Grand 5.-7.-9.-. INI MALAM PENGHABISAN 17 tah.) 
Leopold Salcedo: TT 

beba ve", turamentado 

  

"G 

Versus KAMIKAZE : 
  

Besok Malam Premiere dubbel programma Ju. segala umur) 

,Rookies in Burma" ds», Make. Ming Laughs' 

  

  

Roxy 7.— 9.— Ini Malam PENGHABISAN J13 tahun) 
.SAO LIM TJHIT HIAP" Kal. 

Besok malam Premiere — Miss Chou kisuan dalam 

»Ke Nu Chih! Ke yu. segota it: 
  

  

  

  

PN Tea AL aa ea Da” Sat AA 

3 Koto 
“Tel 25 sd 28 | 

: Febr. "52 : 

ia Tekan | Cg Djam 3—5—7, 8 
Ag Teks Indonesia" 

Ta 
GRAM Pie gU kes Pe LRT” Se 

   

  

| PERTJETAKAN 
| dan CUCHE 

M 

LIJNe RASTER CLIGUE | 
STEMPEL KARET SLIDE | 

dan ONTWERPEN 

B8MINVA 118, Ad Mat No, 105. ,   nwuk, VII No 

      

  

Sera Sa emang mbk kan ema 

Mulai tgl. 25 Pebr. 52 

KEN MAYNARD 
  

    

  TMEATRE Nae 5 

    
   

  

  

  

29/232-108 
Ta 

  

f 

f      

    

  

in 1 1 | 

1 | 
         

      

  

   

mm MILLARD MITCHELL 
Dototty Matang » Cari Benton Reid 

LAIN : lay N 

9. pa 

Prodoced by JERRY BRESLER 
| Directed by HENRY LEvian 

   
Bh | 
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