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Suki 
ikan Sbg Foru “Oleh Masjumi:Psr- 

AK H (ARI Senen pa? |. EDJA 
12 politik di Djakarta 

telah MENU Kegiatan 
besar dgn mengadakan rapa' 
utk mempela pelbagai as- 
pek Ci sekitar formasi kabinet, 
Masjumi jz telah mengadakan 
rapainja pada hari Senen dan 
Selasa, memurut kabar jg diper 
oleh Pl-Aneta telah NjUSUn . 

Gaduh makasi formateur a1'- 
net. Di kalangan jg lajak |" 
tjaja PI-Aveta memperoleh » | 
terangan, bahwa Masjumi akan 
mengadjukan sebrang baru ke- 
pada presiden uik djika peria 
mendjadi formateur kabinet. 
»Bagaimarapun djuga Sukiman 
dan Jusuf Wibisono tidak akan 
Gitjalonkan “utk mendjadi for- 
mateur”, demikian keterangan 
jg diperoleh P,-Aneta. 

Partai Rakjat Nasional 
Dikalangan Partai Rakjat 

Nasional PIA selandjutnja 
mendapat kabar, bahwa partai j 
tersebut dalam instansi perta 
ma hendak menunggu apa ha- 
Sik daripada “hearing” jang di 
adakan dengan Masjumi dan 
PN& Didalam partai ini ada 
pendapat, bahwa  pertanjaan, 
Japakah kabinet harus berben- 
tuk koalisi atay lain, pada ha 
kekatnja tidakkah penting. Dji 
ka partai2 mempunjai tjukup 
kepertjajaan terhadap anggau 
ta2 kabinetnja,. maka bentuk 
kabinet tidaklah mendjadi soal 

lagi. Jang penting ja-ah, apa- 
kah pariai2 bersedia mengadju 
kan orang2, jimg djika duduk 
Calam kabines lebih menguta- 
makan kepentingan negara, 

Partai Kaiholiek 
Pada hari Se'asa petang, igi 

26 Pebruari 1952, Dewan Pim- 
pinan Pusat Partai Katholik 
dan Fraksi Katho'ik dalam par 
lemen mengadakan rapa: di 
Djakarta: wakanembit jatikan : 
situasi politik pada dewasa 
ini. Pada rapat itu hadir dju- 
ga menteri demisione, Ir. Su- 
warto. Mengenai pembentukan 
kabinet baru telah diambii ke 
putusan sebagai berikut: 

Pada azasnja Partai Katho- 
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(bajar dimuka) Rp. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) . 

Adv. 80 sen per mur kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

SukimanAtauJus 
Bagaimanspun Djuga — TN 
Tidak Akan Ditjslon- 

Formateur 

Ii 

   

1 Semarang. 
10.-— didalam kota. 
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belian padi 

men, Isa Anshary, 

mengatasi keadaan jang kritis 

Untuk memenuhi harapan 
nja, perlu kabinet itu nanti 

lan dan kemungkinan “revolusi 

Atas pertanjaan apakah jang di 
maksudkannja dengan” -kgrusakan2 
negara itu, Isa Anshary menerang- 
kan, bahwa jang dimaksudkannja 
dengan perkataan? itu ialah dianta 

terhadap pemerintah dan alat-alat 
negaranja. Hal ini menurut penda- 
patnja ditimbulkan antara lain oleh 
kekurangan kemampuan dari kabinet 
Sukiman-Suwirjo untuk — memahami 
sebab. dan akibat” bertambahnja 
gangguan Keamafarn Galam masjara 
kat. 

Dalam soal memberi otonomi ke 
pada daerah2, seperti termaktub da 
lam program kabinet Sukiman-Suwir 
jo. ternjata- bahwa  pelaksanaannja 

  

tholik, tuan Sutarto Hadisudi-   lik lebih menjukai adanja "ka 
binet koalisi”. “Tetapi apabila 
kabinet jang demikian itu su- 
Hi dfaksanakan, maka Pariai 
Katholik tidak berkeberatan 
menerima satu “zaken-kabi- I- 
net”, ing “membunjpi ,,back 
ine” tjukup di paslemen dan 
Ckdikung o'eh masjarikat. 

Sekretaris umum Partai Ka 

byo menjatakan sebagai pen- 
dapainja sendiri, bahwa ia de 

ngan penuh persetud uan akan 
mengharapkan dasar koalisi 

pada Masjumi dan PNI. Achir 

Nja ia menerangkan, bahwa 
Partai Kathoik pada hari Ke 
mis akan diterma o'eh presi- 

den untuk mengadakan “hea- 
ring”. : 

Mampu Bajar 

   
Bertempat di Gubernuran Semarang 
dilangsungkan Konp. resi den2, walikota2, bupati2 seluruh Djawa Tengah jang pada pokoknja 

jang direntjanakan pleh pem. Djawa Tengah. Gambar: suatu pemandangan pada konperensi itu: Gu- bernur mengutjapkan pidatonja. 

Pribadi2 Baik 
Hendakajalah Jg Duduk Dalam Kabinet 

| Baru Nanti: 
Kabinet Harus Bisa Mengatasi Keadaan Jg. Kritis 

Dan Memperbaiki Kerusakan2 Negara: 
Kata Anshary. 

ENGENAI PEMBENTUKAN kabinet baru 
Dewar Pimpinan Partai Masjumi dan anggauta parle- 

, 2 y, menerangkan bahwa diharapkan hendak- nja kabinet baru jang akan datang itu, bukan sadja sanggup 

memperbaiki kerusakan? negara jang sudah sangat parah ini, 
diatas, demikian katanja selandjut | i terdiri dari orang2 atau pribadi? jang baik, ng mendapat kepertjajaan 

dapat mengembalikan kepertjajaan rakjat terhadap pemerin- tah dan negara dan memberikan harapan baru terhadap dja- 

ranja ,,hilangnja kepertjajaan rakiat ! 

Indonesia” Adalah" Negara"Jg Terkaja 
Di Timur-Dj-uh:Kats Kalangan Amerika 
IMD KUT UP. DARI Washington, pembesar? Ameri- 

ka Serikat jg berkewadjiban mengurus soal bantuan ke- 
paZa negeri2 asing menjatakan, bahwa Indonesia sebetulnja de- 

ngan mudah "dapati membajar bantuan militer dan ekonomi jg 
kini drerima dergan tjuma2 dari Amerika Serikat. Dalam 

pada itu mereka menjatakan bahwa hal itu bukanlah suatu 
alasan utk menghentikan bantuan itu. Pembesar2 tsb menja- 
takan, bahwa bantuan Amerika Serikat mendjalankan peranan 
penting didalam usaha memerangi komunisme dan menanam 
goodwill utk Amerika Serikat: 

Hingga"'ekini State Depart- 
ment (Kementertan Luar Nege 
ri Amerika Serikat) bertindak 
dalam polittk mengenai soal di 
atas itu sesuai dengan po.itik 
jang disusun oleh Mutual Se- 
curity Agency jang “dipimpin 
o'eh AvereM Harimann. 

Tapr dibelakang. lajar pem- 
besar2 diplomatik Amerika Se 
rikat. menjoalkan apakah bi- 
djaksana dengan pembenan 
bantuan Amerika Serikay, ke- 
pada negara2 jang tidak betul 
betul membutuhkannjc itu. Me 
reka berpendapat, bahwa ha! 
ini tidak hanja memberikan be 
ban jang tidak perlu kepada 
pembajar2 padjak Amerika Se 
rikat, tapi d/uga memberikan 
umpan untuk tjeaan2 dari 
Congress (Dewan Perwakilan 
Amerika Serikat) dan masjara 
kat umumnja di Amerika, 

Indonesia negara 

jg. terkaja. 
Menurut UP selandju'nja, 

pembesar? tsb menjatakan se- 
terusnja bahwa Idlonesia ada 
lah salah satu negara jg terka 
ja di Timur Djanh dgn perso- 
diaan 'fmah, karet dan minjak 
ig berlimpah-limpah. 

Persediaan mas Can dollar 
berdjumlah lebih cari 400 djuta 
dollar. Indonesia disamping itu 
mempunjai surplus dim neratja 
perdagangannja sedjumlah 89 
djuta dollar tahun jg lalu. Pe- 

njajakan, bahwa ia tidak me- 
merlukan dar djuga tidak ingin 
sangat utk mendapatkan ban- 
tuan Cgn tjuma2 dari Arnerika 
Serikai. Walawzpun begitu Ame- 
rika Serikat telah memberikan 
jantuan setndjata utk kepolisian 
Indonesia Gan bantuan ekonomi 
meujamlah lebih kurang sepu- 
luh djuta dollar, 

Sesudah menjatakan tentang 
perkembangan di Indonesia di 

Mari2 terachiy sekitar soal MS 
"A dinjatakan seterusnja, bah, 
wa wa.aupun kabinet indone- 
sia jang ialu djatuh perdjan- 
djian tetap berlaku dan menu- 

cut renfjana Indonesia akan 
mendapat kira2 8 ajuta della 
lebih banjak Ja am bantuan da 
ti Amerika, Serikat selama ta 

hun 'padjak 1952—1953. 

Menuru, UP se andjutnja, 
perdebatan mengenai bantuan 
Amerika Serikat kepada nega 
ra2 jong kaja tidak terbatas 
pada Indonesia sadja. Djuga 
negeri2 senerti Thailand dan 

Saudi Arabia mempunjai uang 
tuk membajar rentiana pem 

bangunannja, .tapi disamping 
tu mereka toh mendapatkan 
bantuan Amerika Serikat dju- 
ga. Kalangan penindjau di 
Washington menjatakan, bah- 
wa Conegres mungkin akan me 
njelesaikan soal itu diika ba- 
dan tersebut membitjarakan 
soal mendislankan bantuan 
berbi'liin2 dol'ar Amerika ke- 
pada Iya, negeri. Demikian UP.   merintah Indonesia pernah me- (Antara). 

elian Padi 

  

. j 

kemaren siang telah 

merundingkan pem-   
anggauta 

Sekarang tetapi pun sanggup 

dari rakjat, artinja 

kita. 

selama sepuluh bulan ini adalah sc 
baliknja daripada jang diharapkan, 
hal mana lebih menambah kurang- 
nja kepertjajaan itu, demikian Isa 
Anshary. 

Penjataan P.K.I. 
Berhubung dgn pernjataan PKI 

baru2" ini iang tidak: menghendaki 
ikut sertanja Masjumi dalam kabinet 
baru— oleh karena Masjumi menjo 
om DL. — Isa Anshary menerarg: 

kan, bahwa tiap2 pernjataan politik 
jang dikemukakan orang, ada jang 
patut dilajani dan ada jang tidak. 
Pernjataan. PKI jang dimaksud di- 
atas adalah termasuk kepada  golo 

kan kepentingan regara itu. De 

  

1952 Harian Umum — Anggauta S. P. 
an Na Sa AA penanaman Pe gnbrepnaeana Mangun gran en. aenar aga 

uf Gundingkan Pem- — Charc 

Dari Pangkal 
1 ERDANA MENTERI In 

malam Rebo jl. telah 
ketika ia memberikan ketera 
ambil suatu ketentuan utk ber 

ditjoba di Australia dim tahun 

€hurchill memberikan kete- 
rangan tersebut ketika madje- 
is sedang mengadakan debat 
mengenai moSi partai Buruh — 

jang achirnja gito'ak — me- 
ngenai ketentuan apakah be- 
nar ia telah memberikan djami' 
nan kepada Kongres Amerika 
Serikat ketika ia berkundiung 
ke Washington, bahwa Ingge- 
ris akan “dengan sendirinja Se 
gera mengambil tindakan jang 
effektif” djika pihak Utara me 
langgar perdjandjian “truce" 
di Korea. Churchill. iang tervs 
menerus diserang sediak ia me 
ngadakan pembitidraan2 de- 

keterangannja mengenai kenja 

Nasrun: 
Kepentingan Negara Jg 
Paling Perlas Program 

  

struktip-Rieel 
PAKAH KABINET jang 

A akan datang akan ber- 
bentuk koalisi ataupun zaken- 
kabinet, bagi saja hal ita ti- 
daklah mendjali soal jg prinsi- 
pil, oleh karena sesuatu kabinet 
itu hanja merupakan alat 
gara. Soal terpenting jg harus 
Gipikirkan ialah kepentingan ne 
gara dan ba : 

  
mikian keterangan Menteri Ke- 
hakiman demisioner Mr. M. Nas 

run sebagai seorang jg tidak   ngan jang tidak lajak dilajani, demi 
kian Isa Anshary jang selandjutnja 
menambahkan, bahwa' partai Masju! 
mi tjukup dewasa untuk mempertim 
bangkan mana suara jang patut di 

lajani dan mana jang tidak. Pada 
achirnja” ia menerangkan, bahwa 
pernjataan PKI tsb. oleh kaum Mus 
limin dirasakan sebagai suatu pernja 
taan  kebentjian terhadap - ummat 
Islam, jang dikendalikan oleh mar- 
kas politik tertentu diluar” negeri, 
Ulmmat Islam seluruh dunia - sudah 
tahu benar siap kaum kominis ter 
hadap Islam, demikian Isa Anshary 
menutup keterangannja. 

(P.L-Aneta) 

  

  DUNIA OLAHRAGA. 
Kes. Nan Hua dari Hongkong di 

bawah pmpinan Coach Lee Wai 
Tong djadi datang di Indonesia dan 
akan mengadakan 14 pe tandingan 
di kste2 besar, di mwaj tg. 28 Diuni 
ic akan da'ang « 
S2mentata itu pembantu kita di 

Djakarta kabarkan, bahwa berulang2 
S'-eaputa tslah mendesak " subala 
PSSI dapat mersundjune: Singanu a 
sedapat2nia sebelum “bulan Puasa. 
Kini sedang da'am pertimbangan 
Prinsip undangan :tu d'terima bak 
Se'eah it Singapura akan menga- 
Gakan kundjungan ke Indonesiaa. 

Barisan Pem- 
bangunan 
EBAGAI LEBURAN da- 

ri 6 buah organisasi be 
kas tenaga pedjoang bersendja- 
ta diseluruh Indonesia, baru?2 
ini telah disjahkan berdirinja 
skarisan Pembangunan”, jang 
tudjuannja terutama  turui 
membela dam memberi isi ke- 
merdekaan jang sesuai dengan 
dasar proklamasi 17 Agustus 45. 

Usaha organisaSi ini antara 

ain untuk menapung seluruh 

bekas tenaga pedjoang kemer 
dekaan jang menganggur: dan 
membuka perusahaan2 dan per 
indusirian setjara kolektif. Ke 
enam bekas organisasi jang 
menggabungkan diri itu ja:ah: 

Gerilja Pembe'a Proklamasi, 
Geri'ja Rakiat Indonesia, Ang 
katan Perang Sabil, Gerilja 
Rakjat Komite Pembela Pro- 
kamasi dan Persatuan Bekas 

| nja, kabinet jg manapun tuak 

berpartai kepada ,, Antara”. 
...Kata Mr. Nasrun selamdjut- 

mendjadi soal, asal sadja seba- 
njak mungkin Gapat. mewudjud- 

kam kepentingan negara. Pada 
waktu ini masih banjak jg ha- 
rus dilaksanakan dan oleh 'ka- 
rena itu program kabinet jang 
akan datang harus bersifat kon 
struktip nasional dan rieel, Rak 
jat sekarang sungguh2 menanti 
nanti hasil jg positip dari tin- 
dakan Pemerintah. - 
Menurut Mr. Nasrun, melihat 

keadaan didalam .negeri seka- 
rang ia dapat menjetudjui pem- 
bencukan kabinet koalisi, kare- 

na partai2 jang mungkin ber- 
tentangan dapat bertukar fiki- 
ran setjarg langsung dan sa- 
lah faham dapat berkurang. 
Dan 'sa'ah faham  me- 
ngenai kepentingan negara 
adalah suatu hal jang sangat 
penting utk ditjarikan penjele- 
Saian setjara bidjaksana. Selain 
itu kebaikannja ialah bahwa da 
lam kabinet jg berbentuk koali' 
si ini mereka jg bertentangan 
itu sudah mendapat kepastian 
dan pegangan mengenai 'pro- 
gram politik bersama. 

Diterangkan o'eh Mr. Nasrun, 

bahwa suatu zaken-kabinet, se 
kalipun tehnis dapat dipertang- 
gung-djawabkan, politis belum 
tentu bisa. Politis negara kita 
masih dim pertumbuhan dan 
pergolakan didalam negeri dan 
sesuatu zaken-kabinet itu gam 
pang didjatuhkan oleh sesuatu 
persoalan jg ketjil sadja kare- 
na dasar aliran dlm parlemen ia 
lah politik. Achirnja. Mr. Nas- 
run terangkan, bahwa rupa2nja 
'perkembangan2 jg terachir ini 
sudah mengarah kepada usaha 
pembentukan kabinet koalisi 
dan didalam kabinet jg sedemi- 
kian ini sebagai partai2 jg ter- 
besar sudah barang tentu PNI 
dan Masjumi jg akan memegang 
peranan jg penting. 
Untuk tidak mendahului per- 

kembangan2 selandjutnja Mr. 
Nasrun tidak hendak memberi 
"keterangan lebih landijut.     Pradjuri: RI. : 

M ENGENAI BERITA ,,Het Pa- 
rool” tentang infiltrasi ke Irian | 

Barat, djurubitjara kementerian pene 
rangan memberi pendjelasan sbb.: 

1. 'Di sebelah Barat Irian terletak ! 
dua pulau jang berdekatan, jakni ' 
Gebe dan Gak. Kedua pulau itu se ' 
djak dahulu  mempunjai hubungan 
jg erat dan penduduk dipulau Gebe 
ada jg mempunjai kebun2-nja dipu 
lau Gak. 

2. Setelah Irian dipisah dari In'   “Indonesia Tak 
(Antara). 

bawah Republik Indonesia, sedang 
pulau Gak dikuasai oleh Belanda. 
Walaupun begitu dengan sendirinja 
penduduk dari pulau Gebe kadang2 
pergi ke Gak untuk melihat2 kebun 
nja. 

3. Demikianlah baru2 ini serom 
bongan penduduk pulau Gebe pergi 
kepulau Gak untuk melihat kebun 
mereka. 

4. Pada tg. 26 Djanuari 1952, 40 
tentara Belanda dibantu oleh 2: kai 

1 Ga £ 

Ko Batavisasah & 

van 

      

»kaum komunis” mengadakan serangan? udara setjara besar- 
besaran dari pangkalan? Tiongkok. Ia djuga menerangkan ke- 
pada madjelis, bahwa pemerintah jg lama (pemerintah Bu- 
ruh) “telah membuat sebuah bom atom pertjobaan, jg akan 

. Inggris sekarang mempunjai sebuah 
hasilkan bori atom setjara teratur. 

'hington telah mentjiptakan su 

atom. 

negaskan, 

kan bersama setjara terbatas 
diluar Korea acdiyah diambil 

oeh pemerintah konservatif 
maupun oleh pemerintah: Bu- 
ruh. Mosi Partai Buruh terse- 
but 
ngan perbandingan suara 318 
lawan 285 sete'ah terdjadi sua 
tu perdebatan jang sengit se- 

ngan presiden Truman baru2| kali. Go'ongan liberal menjo- 
ini menjatakan dalami keong pemerintah  sehingva 
keterangan itu bahwaj Churchill berhasil mendapa: ke 

lebihan suara sebanjak 33 itu. 

mu 'a2 hanja ditul'ukan terha 
dap pribadi Churchill, maka ha 
Sinia mendjadi suatu mosi ke 
pertjajaan jang tidak 

: Sung bagi pemerintah konser- 
Kabinet Harus jg Kon-| vatir 

bertanggung djasvwab memberi- 
kan kepastian tentang pernah 
adanja 3 rangkaian pembitja- 
yaan2 antara pemerintah Ing- 

geris dan pemerintah Amerika 
“Serikat mengenai 

XP han CLperluasnja pertikaian Ko 
jiea, demikian AFP. 

    
s. 

an Tiongkok 
gsris, Winston Churchil, pada 
bikin gempar madjelis rendah 
ngan, bhw Inggris telah seng 
tindak ,di luar Korea” djika 

ini. Ia menegaskan pula bahwa 
paberik jg dapat meng- 

taan2 bom atom kepada Was- 

asana baru mengenai soa, per 
tukaran keterangan2 tentang 

Selandjutnja Churchill me- 
hahwa ketentuan 

tentang akan diambi.nja tinda 

achirnia dika'ahkan 'de- 

Ka'au mosi Partai Buruh ini 

lang- 

Sementara itu kalangan jang 

kemungki- 

urchill Bi- 
 kin Gempar | 
Ja?Akui 'Berdjandji Inggeris Akan: Ber- 
(Indak ,,Di,Luar”Korea”' Kalau ..Komi- 

nis1 Lakukan Serangan Besar2-an:.. 

  
aan Ke 

     

di angsun ngkan “dalam bulan 
Mei 1951, dimana pemerintah 
Aitiee menjetudjui, bahwa dji 
ka angkatan udara “komunis 

jang berpangkalan didaerah 
Tiongkok mengadakan serang- 
an2 jang njata dan teratur ter 
hadap pasukan2 PBB, maka 
Inggeris akan ikut seria men- 
djalankan aksi defensif jang ti 
dak  hanja terbatas -dida am 
ingkungan daerah Korea sa- 
Gja. Dalam pada itu pemerin- 
tah Buruh waktu itu menetap- 
kon, bahwa persetudjitan se- 
matjam itu dalam 'prinsipnja 
harus diperkuat gan bahwa se 

yangan2 pembyasan tak akan 
di akukan sebelum persetudju- 

an itu diperkuat. : 
Perundingan jang kedua, di- 

langsungkan da am bulan Sep 

tember tahun jang lalu, demi- 
kian kaangan itu selandjut- 
nja. Dan pembitjaraan2 ini ada 
lah mengenai konsekwensi? jg 
akan timbul "jika perundingan 
perundingan perletakan sendja 
ta tillxk berhasil dan djika ope 
rasi2 militer dimu'ai lagi setja 
ra besar2an. Da'am hai ini pe 
merintah Inggeris menentukan 
akan menjokong aksi militer, 
jang luasnja galam pada itu 
akan lebih terbatas dari pada 
jang tadi dan dimana dianggap 
tidak per'u pasukan2 PBB ber 
gerak keluar daerah Korea 

perfamaspaksa dihetikan beribung ds: 

“nesia mungkin 

  Persetudjuan inj tidak perlu 
diperkuat lebih landju, dan 
oleh karena itu dapat dilaksa 
nakan tiada lengan diadakan 
permusiawaratan lagi. 

Perundingan jang ke 3 ter- 
djadi da'am tahun 1952 sete- 
lah kaum konservatif -meme- 
gang kekuasaan. Sedjumlah ke 
mungkinan dipertimbangkan 
dan suafu ketentuan chusus jg 
baru telah diambil pula. Dalam 
pembitjaraan? ini kellua belah 
pihak (Amerika Serikat dan 
Inggeris) hanja mentjapsi ka 
ta sepakat, bahwa permusjawa 
ratan2 lebih 'andjut akan dia- 
dakan sebe'um diadakan sesu 
atu aksi militer jang me'ebihi 
persiapan2 iang sekarang ini. 
Demikian kalangan tadi. 

  

  

Penting Hari Ini: Segala berita mengenai pers 

kembangan menudju pembentukan kabinet — Win: 

'Ston Churchill bikin gempar — Delegasi Supomo 
dkan kembali — Kampanje berantas korrupsi di 

RRT — Obrolan Mang Gandha dil. 

  

  

  

“Hearing 
Djuga Pariemen Menurut Rentjanay Akar 
Bitjarakan Resolusi, H 

Diduga 
JNWENURUT RENTJANA 

mulai diadakan hearing ugn 

Dimulai 
utomo: Perdebatan 

Akan Ramsi 
Pagi ini oleh Presiden akan di- 

Masjumi dan PNI ber- 
gan'2. Sebagai telah dikabarkan, dim keterangannja kepada 

»Antara” dua hari jg lalu, Wakil Presiden menjatakan, bahwa 
hearing tsb hanja akan dilakukan dgn partai? koalisi dim pe- 
merintahan jg lalu sadja. karena pemerintah Sukirian—Suwir 
jo tidak djatuh karenat 
kelemahannja sendiri, 

opposiSi parlemen, melainkan karena 
sedang koalisinja masih ada. Bergan- tung pada hasil hearing ini akan ditentukan apakah hearing itu 

perlu atau tidak perlu dilandjutkan, 

Delegasi 
Supomo 

Minggu Isi Kembali, Ba- 
kan Kareaa Seiiah 

Faham 
ENURUT KETERANG- 
AN jg didapat oleh Reu- 

ter di Den Haag, maka delegasi 
Iulonesia jang diketuai oleh 
Prof. Supon:o telah membeyita- 
hukan kepada pemerriatah Ne- 
derland, buwa perundingan? in 
formil mengenai Unie Inconesia 
—Nederland dan Irian Baray ter 

@jatahnja kabinet Sukiman. De 
legasi Nederland diberitahukan 
mengenai soal itu Glm perundi- 
ngan anjara pahita2 pusat dari 
kedua delegasi hari Selasa. 

Kominike terachir mungkin 
akan dike.uarkan sesudah di- 
iangsungkan perundingan hari 
Rebo kemarin. Sebagian besar 
darr anggauia2 delegasi Indo- 

akan kemba.i 
dongan pesawat uudara ke In, 
Jonesia da am minggu mi &.u- 
ga. Kemungkinan2 untuk dia- 
dakannja perundingan lagi ter 
gantung atas pemerintah Indo 

WJalam pada itu pagi 
| Parlemen menurut rentjana menga- 
| dakan sidang terbuka guna membi- 

arakan usul resolusi -Hutomo Su- 
pardan cs, jang mengandjurkan utk 
Menetapkan suatu sistim dalam pe- 
Mundjukkan pembenturx kabinet jang 
crdasarkan azas demokratis parle 

Menter sebagai suatu konvensi utk 
Idjadikan pegangan dalam melaku- 
an pasal-51 ajat 1 UUD Sementa 

ra RI. 5 
— Sebagai diketahui, pasal 51 ajat 1 
itu menentukan, bahwa ,,Presider 
Menundjuk seorang atau beberapa 
Orang pembentuk kabinet.” 

eberapa kalangan anggauta par- 
cmen berpendapat, bahwa 
tjaraan mengenai 'usul resolusi itu 
akan ramai sekali", pertama 'me- 
Agingat bahwa ini- dilakukan perte- 
Patan pada hari Presiden melakukan 
hearing, dan kedua mengingat sifat 
parlemen kita jang tidak berdasar- 
kan stelsel dua partai. 

Cbagai telah kita kabarkan, usul 
resolusi itu berbunji sbb: 

Aa. Djika suatu kabinet bubar, ka- 
rena mosi tidak pertjaja dari DPR 
(parlemen) baik terhadap belsid se- 
(Utuh kabinet, maupun terhadap be- 
leid seorang atau beberapa orang 
menteri: 

HN 1, Pembentuk kabinet baru supaja 
'Mundjuk dari pihak partai2 oppo- 
Sisi dalam DPR (parlemen) jang ga 
KIS politiknja bertentangan dengan 
beleig kabinet #a3g telah bubar, de 
ngan memperhatikan pula perimba- 

ini djuga 

  neSia jang baru nanti. Demik 
an Reuter dari Den Haag. 

Djurubitjara kedutaan besar 
Indonesia di London pada hari 
Rabu menerangkan, bahwa pe- 
manggilan kemba'i delegam In 
donesia dl Den Haag itu dja- 
nganlah dipandang sebagai aki 
bat "perseisihan pendapat ig. 
berarti” didalam perundingan 
mengena penghapusan Unj In: 
donesia—Belanda An status | 
Irian Parat, demikian Reuter : 
mengabarkan - darj  ybukota | 
Inggeris. Diterangkan oeh dju 
rubitjara fadi bahwa sedjak 
berhentinja kabinet Indonesia, | 
dirasa bahwa setiap keputusan ' 
jang akan KLambil oleh de'ega 
Si Indonesia sekarang ini “sa- 
ma seka'i tidaklah perlu mem 
punjai harga bagi kabinet jang 
baru”. 

$ 500 DJUTA UTK. PERTA. 
HANAN DJEPANG. 

  

Panitya Anggaran Be'andja" 
Mad'eis Rendah Djepang pa- 
da malam Rabu telah meneri- | 
ma baik rentjana anggaran per 

dana menterj Shigeru Yoshida 
sebesar $ 2.500.000.000, sete ah 
para anggauta dari fihak oppo 
Sisi meningga kan sidang seba 
gai protes terhadap diperguna 
kannja djumlah $ 500.000.000 
dari anggaran tersebut untuk 
usaha? 'periahanan. Partai Li 
beral dari Yoshida jang mem- 
punjai keebihan suara, jakni 
S1 suara, kemudian dengan ti 
dak menimbu kon perselisihan 
faham menerima baik rentjana   

(Antar a—UP) , 

torboot model  B-102 mendarat di 
pulau Gak dan menawan orang2 
tsb. Tiga orang dapat meloloskan 
diri sedangkan nasib jang  lainnja 
belum diketahui. 

5. Dengan ini teranglah, bahwa ! 
kedjadian ini telah dibesar-besarkan ' 
oleh fihak Belanda dan digambarkan 
seolah-olah ada infiltrasi. Apa mak 
sud Belanda untuk memutar-balik- | 
kan kedjadian2 di Gak ini dan mem ' 
besar2-kannja tidaklah 

| Indone: 

encukschad 

Kunstanen Wetenschaogen' 
me 

t “ 

anggaran belandja itu. 

Adakan Infiltrasi Ke Irian-Barat 
tetian penerangan. 

Pendjelasan diatas bertalian dgn 
sebuah berita dalam harian Belanda 
»Het Parool”, dalam mana diberita 
kan pula tentang adanja sebuah ko 
munike djawatan penerangan Belan ! 
da di Irian Barat.. Menurut harian ' 
tsb. maka dalam komunike djawatan 
penerangan bersangkutan dinjata- 
kan, bahwa serombongan : terdiri 
dari 50 orang perampok Indonesia 
jg membawa sendjata2 tadjam serta 

terang bagi| 3 atau 4 buah revolver telah men- donesia maka pulau Gebe berada di pal perang, 1 kapal terbang dan mo' kita, Demikian pengumuman kemenl darat dipulau Gak, Dalam berita | 

agan politik dalam parlemen. 
. Djika suatu Kabinet bubar ka- 

rena tiada terdapat  homogeniteit 

(persesuaian paham) lagi dalam ka 
bimat: 

Suatu pemandangan dim 
ruancan Portuguese Tech- 
nical Institute, Lissabon, 
ketika baru2 ini dimulai 
persidangan pertama Na- 
to atau negara Pakt At- 
lantik "Utara. Sidang di- 
pimpin oleh djendral Al- 
phanse Juin dari Peran- 
tjis 

i Tak Akan 
" "Lama 

Perasd ngan 
Inggeris-Mesir 

ADIO CAIRO mengata- 
R kan pada malam Rebo, 

bahwa pembitjaraan2 jg akan 
dilakukan antara perdana men- 
teri Aly Maher Pasha dan duta 
besar Inggris Sir Ralph Sieven 
son tidak akan membutuhkan 
waktu jg lama, karena semua 
fatsal2 jg akan Gibitjarakan ki 
ni telah djelas dan sudah em 
tentu Diduga, bahwa dutabesar 
Mesir utk Inggris, Abdel Fatah 
Amr Pasha, telah membuka dja 
lan utk perundingan2 itu, se- 

  

sm
a 

  
pembi- ' 

waktu ja berada di London utk 
menghadliri pemakaman Radja 

George VI. (Antara-Reuter). 

ditundjuk dari “pihak partai2- oppo: 

duk dalam kabinet jang telah bubar, 
maupun tidak. 

HI. Dalam hal2 seperti tersebut 

tas, hendaknja partai2 jang duduk   dalam kabinet jang beleid menteri-. 
nja tidak disetudjui, baik oleh par- 
lemen, maupun oleh menteri? lain 
nja dalam kabinet jang telah bubar, 
tiada dapat . preferensi 
untuk ditundjuk sebagai ' pembentak 
kabinet. baru, djika “pihak partai? 
opposisi lainnja masih sanggup dan 
mampu membentuk kabinet baru. 

Sebagai alasan dikemukakan, bah: 

(voorkeur) 

i wa belum ada suatu ketentuan jang 
pasti mengenai tjara dalam menun- 
djuk pembentuk kabinet seperti jg 
dimaksudkan dalam pasal 51 ajat't 
PTT Sementara RT. 

  

II. Pembentuk kabinet baru Supaja 

sisi dalam parlemen, baik jang de" 

dalam nomor I dan II tersebut dia- " 

Lx 175 Divisinja Sedia Menghadapi 
Tentara Eisenhower 

Rusia Tak Gentar | 
apung NATO di 

bahwa tentara 
Lissabon hari Rebo mengatakan, 

gabungan Eropa dibawah pimpinan djen- 
Ciai Dwight Eisenhower tahun ini akan menghadapi Ik. 30 di- 
Visi Sovjet di Eropa Timur dga dibantu paling sedikit 49 divisi 

sendjatanja. 

Menurut keterangan? jang aldapar | 

paling belakang kekuatan Sovjet Uni 

an negeri2 sekutunja adalah: Sovjet 
seluruhnja mempunjai 175 divisi, ter 
hitung Ik. 60 divisi jang berlapis 
badja dan dimekanisasi. Paling sedi- 

| kit 30 divisi ditempatkan di negeri? 
sekutu Sovjet dan'di Ujerman Timur 
dan paling sedikit 40 divisi lagi di- 
tempatkan didaerah , pedalaman So- 
Vjet bagian Eropa jang berbatasan 
dengan negeri2 pengikut Sovjet, Lk. 
25 divisi diduga dipentjar2 di daerah 
Aukasus dan sisanja di daerah 

Rusta Tengah dan didaerah2 Timur 
Djauh dari Sovjet Uni. Tentara So 
vjet itu dibantu oleh Ik. 17 hingga 
19 ribu pesawat udara dari berma- 
tjam2 type (beberapa  diantaranja 
model Jama) termasuk Ik. 500 bom 
ber djarak djauh. Sovjet tiap tahun- 
nja diduga dapat memprodusir dian: 
tara 10 hingga 12 ribu pesawat uda- 
Ya, termasuk pesawat2 jet model 
paling baru. f 
  

itu dinjatakan, bahwa sedjumlah 18 
orang Indonesia telah ditangkap dan 
beberapa lagi ditewaskan, Peristiwa 
ini kabarnja adalah gerakan infiltra 
Si pertama jang berarti diatas wila 
jah kekuasaan Belanda, Selandjutnja 
berita tsb. metigutip beberapa kaba: 
partikelir, dari mana dapat diambii 
kesimpulan seakan-akan gerakan in 
filtrasi sudah pula meluas sampai ke 
pulau Waigeo, Aken tetapi berita 
jang belakangan ini telah disangkal 
oleh kalangan2 resmi di Den Haag, 

lagi di Sovjet bagian Eropa dan 60 hingga 70 divisi cari negeri? 
Dengikutnja. Dinjatakannja, Moskow kini djaga menjempurna 

hn ten'aranja jg besar itu, memordenisasikan 
pasukan? negeri2 pengikutnja dan memperbesar produksi alat2 

perlengkapan2 

«Kalangan NATO' tadi selada 
nja katakan, bahwa Sovjet mengada- " 
kan “usaha keras untuk “membuat 
kapal2 selam, termasuk model? jg 
mempunjai ketjepatan. 25 knot tiap 
djam dibawah permukaan air. Kabar 
nja Sovjet Uni dibantu 'oleh para 
ahli Djerman dalam membuat kapal2 
selam itu. Menurut taksiran Sovjet 
Uni mempunjai Ik. 370 kapal selam 
sedang 120 lagi masih dibuat. Ang- 
katan laut “Sovjet dibagi dalam 4 
armada, jang masing2 mengadakan 
operasinja di daerah2 'Baltik, Ark- 
tik, Laut Hitam dan Pasifik. 

Anggaran pertahanan 
Sovjet. 

Menurut keterangan? paling bela 
kang jang didapat Sovjet dan nege 
ri2 sahabatnja kini” memperbesar 
produksi militernja. 
Menurut penjelidikan jang dilaku- 

kan oleh Komisi Ekonomi bagi Ero 
pa, jang diumumkan pada permu-la 
an bulan ini, Sovjet Uni mengluar- 
kan 83.000 djuta Rubel, bagi pertaha 
mannja dan 119.00 djuta Rubel bagi 
penanaman modal negara (gross in- 
vestment) — termasuk pula projek2 
militer — “di tahun 1950, sedang di 
tahun 1951, 96.000' djuta Rubel ba- 
gi kebutuhan? militer jang langsung 
dan 124.000 djuta Rubel bagi pe- 
nanaman modal negara. 

. Demikian ' keterangan kalangan 
NATO. 

Perlu dikemukakan, bahwa menu- 
rut putusan konperensi di Lissabon 
baru2 ini tentara NATO, dalam 3 
tahun jad ini akan sedjumlah 100 
divisi jang terdiri dari 1.450.000 pra 
djurit dengan biaja sementara se-   (Pia) 
djumlah 250.000 djuta. dollar. 

(Antara— UP), 

  

  

 



   
       

      

   

0 m rentjana2 
egara2 non-komanis, 

      

      ss bin 
ngan. dengan 
bait 

   
    

  

1 Tr. Disamping 
sta 'djuga . mempu- 

1 e'ebihan dalam neratja 
nd-sterling "1 

   

SUARA 

Biaja muatan kereta- ' 
api dinaikkan. | 

Mulai 1 Mare" 1952 biaja mu 
parang, mem Atan kereta api akan dinaikkan 

athin - dan dari 65 satu kilometer mendja 
persaudaraan. MA 9 sen, demikian kabar jang 

. ketua Kiat oleh Antara”. Semen- 
sdr. L tara itu selang dipikirkan utk 
benda j mempermudah perdjalanan pe-| 

usaha sdr. Su mumpang2 jg membaava barang? | 
pa 'muatan. 

  

TAMAN PUSTAKA RAKJAT 

Mulai tg. 1-3-1952 Inspeksi 
didikan Masjarakat Kota B 
marang membuka “Taman 

Pem 

    

    

dan. Pustaka Rakjat ti 
untuk umum jang berpendidik 
NVL atau. sederadjat. Tem 
untuk Ketjamatan - Semaran 19- Ifars 
bertempat di G.R.I. Gendong dibuka 
tiap2.hari djam 17 sam 20. Ke- 
tjamatan Semarang-Tengah di Brum 

    

Karangpanas Semarang-Selatan di 
a pera (rumah A.W.),. dibuka 

YSelasa dan Djum'at, d 
pai 20. Man Semi 
di Di. Mataram 7 ik 

      

  

   

Dar 

ali baaa 
besar. 

. “Para pembatja dipersilahkar 
idaftarkan diri lebih 
pengurus masing? T.P.R. 
diatas dengan pembajaran uang 
kal Rp. 1 dan uang iuran Rp. 
untuk setengah tahun pertama. 

BERITA PENANGGALAN. 

Saptu. 

tersebut 

pang ss 
3, —     Lengganan di Banjumas, — Hari: 

Sdikelahiran jang ditanjakan ialah 12 
@ktober 1906. 
““Lengganan No. 190 di Solo — 
Hari Diumaat” Pon “bulan Ruwah 
1834 djatuh ta. Masehi 28 Oktober 

i 

  

   

Lengganan di Magelang. 
1906 harinia Nopember 

Kliwon, y wuku Sungsan s 
kalimo, tg. 22 Puasa tahun Ehe 
1886. £ 

“Lengganan No. TRN 79, di Solo. 
— Tag. 16/1/1944 djatuh 9. 19 Suro 

'3 tahun Alip 1875 wuku mang 
»'sa' kapitu. IT” Tg. 15/8/1 

n 19 Puasa tahun Djum sawal. 1877 
wuku Djulungpudiut, mangsa karo. 
IL. Tg. 12 -Desember'1949 djatuh tg. 

aan 20 Sapar tahun Wawu 1881 wuku 
Djulungwangi mangsa kanem. IV. 

| Tg. 30/10/1951 djatuh tg: 29 Suro 
2 i teban Alip 1883 wuku Kuruwelut 

mangsa kalimo. 

PE ENGALAN. 
Kemarin malam dabulu S.T.T. 

di | tinggal di Pengapon sewaktu siaik 
» betjak didjalan umum muka geredja 

dangan telah dibegal oleh 2 orang, 
' seorang diantaranja bersendjata re- 

Ss into, 

046 djatuh 

  

  

  

antjaman, S.T.T. menjerah- 
“kan uang dan barang? lainnja sehar- 

ga Rp. 180.— Selain dari ini pada 
lam itu djuga tuan2 T.D.B. dan 

4 nggal di Pekunden, sewaktu 
betja didjalan umum  Pandana-j 

2 1 telah dibegal djuga oleh 2 orang” 
| jang bersendjata api. . Dengan 

ni pendjahat2 tsb berhasil me- 
as barang2nja tn T.D.B. seba-: 

Injak Rp 654.— Untuk sementara 
“ pengendara betja ditahan, untuk di- 

"periksa apakah ia. turut tjampur da-' 
Aa Jeon tsb atau 

ar- 

R: BMYAN ex #PERBETA" 

Haa Guorum tak menju- 
uk mengadakan rapat dari 

Satuan Tenaga Perdjoangan (ex 
tbetay pada Minggu il” di GRI 

p Gendong, maka lalu dadakan 
emuan biasa sadjia, dimaha di- 
angkan soal2 ig mengenai pero- 

bahan Tama, mengenai kongres dl, 
Untuk menggalang persatuan 1g 
at dalam Persatuan Tenaga Per. 

Pa ex Perbeta di- 
Cg mendaftarkan. diri 

ada MEP AA mendaftaran . dr 
:utup sampai fx 25 Maret. Didielas 

(kar sifat organisasi bukan sebagai 
badan Pi. mfpgrem Pp tetapi organi. ' 

Oolganisasi peidicangan 
Xi I Org itiiSas politik, 

Tetapi Jbdnan Beg : 
hantu. Dan, .Didoroag' Keara 

g besar se- | 

ULP, (Antara). 

$ Pati 

persediaan guna: 
| 

|. guna keperluan beras bagi 

| uang itu 

| menambah peredaran barang2 teruita 

eta 

pem 

hera- | 4 

luar: 
Sekali dengan | 
eri sedjum- 

    

|.ma djuta dollar 5 

     
   

  

   

  

   

      

   

      

   

  

   

  

   

    

   

     

    

     

   

        

    

    

    
   

  

    
     

   

    

    
    

   

   

    

   

  

   
   
    

   
     

  

     

   

  

   
    

    

      

    
   

  

   

    

  

   
   
    

   
   
     

    
    
    
    
   
    

    

   

    
   
   
   

  

    

   

   
   
   

  

   
    
    
    

            

   

    
   
   

   
    

    

     
        

    
   

    

    
       

    

   
    

  

   

    

    

   
   

   

    
      
       

     

    
   
   
     

     

   
   
   

    
   
   
   

dari Congress (D 
| vakjan Amerika Serikat) 5 
Ini para anggota Congress tsb. 
dalam membitjarakan rentja- 
na Undang2 Pertahanan Ber- | 
sama (Mutual Security Act): 
menghendaki djandji2 jang ten 

  

Itu dari tiap negeri jang meng- 
hendlaki bantuan militep cad! 
Amerika Serikat. Demiki 
keterangan pembesar2 redmi! 
Amerika Serikat itu 1 : 

  

  
tintahan Dj. Tengah | 

EMAREN bertempat di: 

ita ruangan  Gupernuran: 
telah diangsungkan konperen- 
si Bupati2, Wali Kota2 se-uruh | 
Djowa Tengah dan anggauta 
DPD Djawa Tengah dibawah 
pimpinan Gupernur Budiono: 
konperensj merundingkan soal 

pembelian padi dari kaum ta- 
ni. Sebagaimana dikabarkan, 
Pemerintah Djawa Tengah 
'akan beli padi sebanjak 150000 
ton ja'tu untuk tiap Kareside 
nan ditetapkan sbb.: : 

Kar. Smg. 23.700 ton, Kar. 
15,300 ton, Kar: Pekalo- | ! 

ngan “36550 ton,” “Banjumtas 
23.700 ton, Kedu 31.550 “dan 

lan padi tsb diserahkan kepada 
organisasi2 atau badan2 : r 
di.undjuk oleh dan dibawah pe- 
ngawasan DPD: kini penggili- 
ngan beras tidak boleh beli pa- 
Gi, hanja diserahi menggiling 
sadja. Ditetapkan, penggilingan j 
penggilingan beras tidak diper-f 

kenankan bekerdja utk keper- 
luan sendiri atau utk keperluan 
pihak lain, melainkan melulu 

“utk pemerintah. 

Adapun beras jg akan dibeli 
Pemerintah Dj.-Tengah itu, ada 
lah beras giling terutama utk 

a. keperluan tentara dan polisi, 
| b. keperluan mengadakan inspectie di! 
kota2 besar untuk stabilisiren harga 
dimana diperlukan) tindakan2 tsb 

| dipandang penting, karena harga be 
ras dikota2 besar merupakan ukuran 
bagi harga berasdan padi pedalaman 

org.2 
onderneming besar untuk: mendjamin 

“kebutuhan beras: bagi beli onder- 
nemingnja. 

Dalam pembelian Pem. Pusat. tsb 
diatas tidak termasuk persediaan utk 
rakjat pada umumnja. Banjaknja pa- 
di jang akan dibeli oleh Pem. ini 
hanja merupakan Ik. 1099 dari pro- 
duksi daerah Djawa. 

Gupernur Busiong:5 menera. 
kan djuga, bahwa Pogieribtah 
Daerah tidak diperkenankan 
mengadakan tindakan2 jg me- 
ngurangi atau menggangu. dja- 

lannja perdagangan padi dan be 
ras bebas oleh penduduk,” ke- 
tjuali pengeluaran beras dari 
Djawa ke Madura jg memang 
terlarang. Harga beras atau pa 
di j.a. dibeli oleh Pem. Djawa 
'Pengah telah di-usulkan kepada 
Pem. Pusat utk Djawa Tengah 
antara Rp. 8G sampai Rp. 90 
per kwintalnja. Berhubung pem 
belian padi tsb jg terutama ter 
batas dim daarah surplus padi, 
maka dlm daerah itu, dlm wak- 
tu jg singkat mungkin akan me 
ngalir berdjuta-djuta rupiah. : 

Keadaan demikian akan  menim- 
ulkan bahaja inflasi jang. mengaki-, 

batkan naiknja harga2 luar biasa, 
djika tidak diadakan tindakan2 utk 
mentjabut kembali uang itu dari pe- 
redaran. Salah satu djalan jang baik 

| untuk menarik uang itu dari pereda 
ran, ialah  menjertai mengalirnja 

dengan tindakan2 untuk | 

ma barang2 jang dibutuhkan oleh 
takjat didaerah tsb. 

Karena masuknja barang perda. 
. gangan kedaerah pedalaman pada 
waktu ini mendjumpai rintangan, ka 
rena kurangnja keamanan, maka ma- 
suknja barang2 dari pedagang2 be- 
sar ketangan pedagang ketjil dida 
erah pedalaman perlu diatur Yaa 
dibantu oleh Pemerintah. Sebaiknja 
Pemerintah daerah menundjuk peda- 
gang2 menengah dalam daerahnja 
jang dapat dipertjaja dan bisa vnem 
perdagangkan barang2 jang diperlu- 

ikan oleh rakjat dalam daerahnja, 

   

    
Baru pada sidang & 'teraohir 

, 'Konperensi pes: 5 

“220: Jari 

1 Akan dibentuk nanti harus 
kabinet koalisi bersifas ra. 

EN 

  

    

      

   

na Pe pa 

   
     

   2 - 

ae Ta 

Mang, 

    

En 

Aa 

P 

menurut Permai 

Lengan 
-| bahwa kepala negara (alam Surakarta 23.700 ton. Pempbe- mendjalankan hak. Pa 

tief-nja menurut pasal 
Go tentang 
formateur hendaknja memper- 
|hatikan konvensi? demokrasi 
parlementair s serta suara2 orga 
'nisasj rakjat jang progressief. | 

Tentang program dari kabi- “Indonesia 
nep jang akan 

negeri 

Mendjamin 

gramnja kabinet 

luar negeri. Der 

baskannja para 
'trioy, negara 

DIBESLAH, 

lah dilakukan 
“terhadap pendjual obat2 tsb di 
Pasar Djohar. . 

nja Acetosal, 

Bor 
intah 

lai te 

kesempatan mandi   
ta 

BER 

Takan 
- Permai 

Koalisi-Kabiuet Jg Pro- 
mk Mementingkap 

Kepentingan Rakjat 

USAT PIMPIN AN 
wan Partai dari Partai! 

Persatuan Rakjat Marhaen in, | 
donesia (Permai) dalam pernja 
taannja jang dikeluarkan kema 

aLg mengemukakan 
bahwa 

    

@jadkan potensi masionai 

nanti, diharapkannja supaja 
mengandung dtantara lain 
ma sbb: 

     
bebas dan bersifat damai”. 

rakjat. Kemakmuran 
itu beserta keamanan dalam 
negerj hanja dapa: terdjamin 
bila dalam mendialankan pro- 

perhatikan keadgan dan orga- 
nisasi negara da'am negeri 
-dari pida meladeni soal2 di- 

mikian pernja- 
taan Permai itu jang achirnja 
menjatakan, bahwa guna  ter- 
laksananja potensi 
tsb. diatas, Permai bersedia 
bekerdja. bersama dengan se- 
genap golongan2, partai dan 
anasir progressief jang bertu- 
djuan politik kebebasan” dan 
kemakmuran rakjat 
ngadjak bersama2 mendesak | 
tertjabutnja S.O.B. dan dibe- 

termasuk 'taha- 
nan ,,16 Agustus” 1951 jong 
njata2 sidak bersalah. 

SEDJUMLAH OBAT PATENT 

Mengingat banjaknja obat2 
patent jg didjual ditoko2, ter- 
:utama “depot2" 

Djohar, maka baru2 ini oleh 
seorang dokter dari Djaw. Ke- 
sehatan Kota dengan dibantu ' 
oleh beberapa orang polisi te- 

Dalam penjelidikan itu, bebe 
rapa pedagang obat? tsb -dibi- 
kinkan perkara, karena men- 
djual obat2 zonder surat izin 
dari pihak jg berwadjib. 
Selain dari ini, banjak djuga 

obat2 ig dibeslah, karena para 
pedagang menjimpan obat2 
tsb didalam botol atau tempat, 
jg bukan semestinja.: 

( manja obat, kin'ne disimpan 
dlm. botol Ay ber-etiket Tan 

MANDI DENGAN TJUMA? 
"daerah kotantadia 

Semarang mengabarkan. bahwa mu. 
1 Maret lad. kepada anak2 

datim/piatu 1g dirawat dalam asra- 
Ima untuk anak tatim/piatu diberi 

Idi Pemandian depan Stadion tiang 
(hari Kemis dari diam. 13 30 samna 
1430 dalam rombongan, tetani me. 
Yeka diharuskan menundiukkan Su- 
rat keterangan .dari penglirus Aasra. 

  

    
       

    
   

   
   

bardjo dan Mononmutu sehari sebelum 

          

Pe menta 'demisi io- 

  

.Oitandiitan 
f ENURUT BERITA 
1 Kementerian ) 

   

    

e Beda : An dilandjutkam walau 
3 Hn Menurut pembesar? tadi, 

i 3 masih tetap berlaku, 

cah Dian dau itu 
a Radio Republrk. 
jakarta sesudah- 

z 1 net djatuh, masih me- 
Indarkan pengumuman,   peta suatu sidang di- 

“Tirai Bambu”. 

LARBL J3. NIKILUJUW, jang eta ,.Demerintai 2 
£ RMS, menurut UP kini ada di Amerika Serikat. 

, konperensi Nikilujaw menjatakan, bhw didalam bu 
Ian Pebruari: 1951 RMS telah menawarkari kepada PBB 21000 

Dalam 

'nja utk ikut berperang di Korea tapi iawaran 

De-! 

    | kabinet 

    

dapatlah awu| 
  

jang:   

Ten ka 

ak   
dibentuk itu 

jang benar 

kemakmuran 
rakjat 

itu lebih mem 

Titer dan blokkade 
kon Oleh Pemerintah Indonesia 

isb, tidak mendapat djawaban. Tawaran isb pernah pula di 
i La , djendral Mae: #ebhar pada bulan Djuli 1950 

jang Ad) k mendapat djaw2 
aan lebih kurang 3.000 serdadu? EMS jang kiri ada di 
Bapa dan 5 sad serdadu? agen jang kini ada 

- Didalam tawaran tsb. 

dinegeri 

Nik'lujuw menjatakan. se- 
Handjutnja, bahwa ia akan me- 
ngadjukan soal ,,RMS”  dide- 

| pan PBB: Kata selandjutnja, 
15 bata.jon Indonesia jang aw- 
daratkan di Ma uku tidak ber- 
hasil menghentikan peidjua- 
ngan untuk menijapai kemer- 
Gekaan. Menurut Vikilujuw ak 
S1 miiter Indonesia ini“ tidak 
banjak diketahui o'eh dunia 
luar. Dinjatakan, bahwa 'pen- 
daratan tentera Indonesia itu 
iCilakukan di pantai Ceram Se- 
latan dan gerakan tni merupa- : 
ikan sebagian dari gerakan mi- 

jang dilaku 

sedjak 1950 ketika Pemerin- 
"tah Indonesia mengubah peme 

jrintahan federaal mendjadi pe 
Na Mernpa Kesatuan. 

  

— Nikiujuw menjatakan 

a. tapi 
da pemerin- 

  

Selatan. 
leh Ni 

Y 

kilujuw, Pemerintah 
dituduh mengada- 

kan ,tirai bambu” sekitar pu- 
lau2 Ma'uku Se'atan. ,,Ini Ie- 

“bih berbahaia Karipsda 
i hesi”. 
ngan djelek kata 
ia mendapaikan kabar, bahwa 
RMS gelah mengirimkan mis- 
sinja ke Irian da'am ' bu'an 
Desember jl. untuk mengada- | 
kan perunding an dengan. pi- 

tirai 

perhubu- 
-Niki'ujuw, 

Walaupun 

hak Belanda, tani mereka te- 
- ditangkap o'eh pihak Be- 
landa di Irian”. 
kilujuw, (Antara). 

Demikian Ni- 

“ 

  

nasional 

4 

dan 'me-   tahanan pa- 

obat di Pasar 

| 

Patjuan.,, Betjak 
Dengan tembakan? jg 

ditudjukan ke udara po 
Jisi di Surabaja terpaksa 
membubarkan. sekumpu 
lan betjak Ik. 80 buah, 
karena . selain  meng- 
ganggu lalu lintas, ter- 
njata diantara mereka 
telah mengadakan pa 
tjuan (balapan) dgn di 
sertai taruhan Ae 
han). 

Sudan beberapa ma 
lam di dj. Sidotopo (Su 
rabaja) jaitu djalam Je 
bar dan sedikit sunji jg 
menudju ke pelabuhan, 
diadakan patjuan betjak 
dengan bertaruhan dam 

djum'ah mereka makin 
malam makim banjak se 
hingga polisi terpaksa   

penjelidikan 

Uumpc- 

dengan tiima2   
fa 

  membubarkan mereka. 

  

“ RRI SMG. 28 FEBR. 1952. 
17.00 Pembukaari, 17,05 Njanjian 

. Ann Stephens, 17.10 Dongengan ka 
nak-kanak-.eleh Bu Mari, 17.30 Pe 
ngumuman dan warta daerah, 17.45 
Teddy Wilson dar Ray Ellington, 
18.00 Riang Ria oleh O.K. Tjahja 
Bulan, 18.30  Pengadjian Adzan, | 
1845 Lagu2 “Arab, 19.00 Tagia 
waktu, warta berita, 19.15: Tindjau 
an Tanah-Air, 19.30 Krontjong asli 
oleh O.K. Satria, 2000 Sari warta 
berita, 20.05 Siaran pemerintah, 
20.30 Mimbar Islam, 20.45 Permai 
nan piano, 21.00 Berita bhs. Djawa, 
21.15 Suara gesang, 21.30 Tjeritera 
bulan ini, 22.00 Warta berita ter- 
achir, programa esok hari, 22.15 
Dari semenandjung oleh O.K, Peng 
hibur Hati, 23, sa Tutup, 

Ikan Sud 'Dimuka paB, | 
“Kata Nikllujuw 

. Pemerintah Indonesia Dituduh Adakan 

17 

bah- 
wa rakjatnja” bersedia me- 
nerima keanggautaan didalam 
federasi Indonesia 
mau tunduk k 
tahan pusat di Djawa. Dinjata 
kan, bahwa pengikut? RMS 
-melakukan perang gerilja de- 

ngan panah dan pisau belati 
meawan pasukan? Indonesia 

jang ditempatkan di Ceram 

tidak | 

| 
| ke-5-akan diadakan di Cannes, 

| tg. 23 April sampai tg. 10 Mei, 
| dan akan di'ikuti oleh 18 nege-' 
Pri 

| di pada hari Selasa. 

| xembuig, Cuba, Mexico, Norwe 
' gia, Polandia, Saar, 
 Swis, Am.-Serikat, Afrika-Sela- 

“memberi djawaban resmi. 

" Lhal” dan “Immortal Song” ser- 

| wa kareng Subardjo anemia 
Ikan perdjandjian2, makg per- 
| setudjuan tetap berlaku dan 
Pemerintah Indonesia tidak 
bermaksud untuk menarik di- 

Kedua pemerintah me: 
njetudjui perdjandjian 

militer dan skonomi, 
Keterangan formeel dari Ke 

menterian Luar Negeri Ameri- 
Ika Serikat menjatixkan, bah- 
wa duta besar Amerika Seri- 
kat di Indonesia, Merle Coech- 

fan, beberapa waktu jl te'ah 
me akukan tindakan2nja 'atas 
instruksi State - Department 
Cochran pada waktu itu mem- 
beri tahukan kepada pembe- 
sar2 Indonesia, bahwa Peme- 
rintah Indonesia dapat menan- 
da-tangani Suatu persetudjuan 
jang mel'puti, baik bantucn 
mi'iterr dan ekonomi, atau 
suatu persetudjuan ekonomi 
sadja, kalau Indonesia hanja 
ingin mendapatkan bantuan 
ekonomi sadja dan menghin- 
Cari djandji2 jang diperlukan 
untuk mendapatkan bantuan 
militer, 

Kata pihak State Depart- 
merit itu dalam pada itu 'te- 

|lah diputuskan oleh kedua Pe- 
| merintah bahwa perdjandjian 

' jang meliput bantuan ekono- 
mi dan militer ada'ah. lebih 
baik, karena dengan itu Peme- 
rintah Indonesia gkan menda- 
patkan alat2 jong diperlukan 
antuk keamanan didalam ne- 
geri. 

Demikian U.P, (Antara) 

  

  

  

Film PON kedua 

London. 

Senen malam 200 para unda- 
ngan, kebanjakan bangsa Indo- 
hesia jg diam di London, sangat 
gembira menjambut pertundju- 
kan film dari Pekan Olahraga 
Nasional ke-dua, jg dipertun- 

Gjukkan di Kedutaan Indonesia 
di Grosvenor Sguare. Demikian 
dikawatkan oleh wartawan ,,An 
tara” dari London. Para penon- 

    
    

| inot Ojatuh Periang” 
sJ9 sDitanda-tangani Subardjo' 

Kata Pembasar2 USA 

UP dari igton, pembesar? 
n Luar Neko ri Amerika! Berikai menjatakan, 

sendjata2 Amerika Serikat un'uk bolisi Indo- 
n djatuhnja kabinet Indone- 
i dilakukan, karena mereka 

ditanda. tangani 
ca 

Pameran 
Colomb 

tian/Bentuknja Terbaik: 
Sendiri 3 

buka pada tgl. 23 Pebruari jl. 
pk. 10.00 pagi oleh gubernur 
Ajenderal Ceylen Lord Soul- 
bury. Jang hadir kl. 45.000 
erang: Paviljur Indonesia men 
dapat kundjungan luar biasa. 
Sedjak pembukaan pengun. 
djung2 terpaksa berbaris me- 
nanggu giliran karena tidak ter 
nya? dalam ruangan 

Dalam kawat tsb. selandjut- 
nja dinjatakan sambutan pers 
Ceylon. 

»Times of Ceylon” dianta- 
ranja mengatakan, bahwa ,,In 
donesia untuk pertama kalinja 
ikut sebagai suatu negara jg. 
merdeka dalam suatu pameran 
internasional ,dan sudah sela- 
jaknja memberikan gambaran 
jig baik sekali. Kesan umum jg 
diperoleh sesorang pada pavil- 
jun Indonesia ini jalah, bahwa 
Indonesia merupakan sebuah 
negara ig sangat progresif dan 
madju, »1 

  
Sunday Ulustrated”” menga 

takan, bahwa jang menarik | 
perhatian dilapangan Exhibiti- ' 
on ini, djika dipandang 
Sudut tjara membangunkan pa 
viljun? setjara individuil ja- 
lah rupa2nja paviljun Indone- 
sia jang manis itu.” 

Achirnia oleh ,,Ceylon Dai 
ly News” dihalaman pertama 
dikatakan, bahwa. banjak 
orang mengundjungi Exhibition 
ini. Jang merupakan pusat per 
hatian jalah stand Indonesia. 
Sedangkan adalah sukar untuk. 
mengadakan perbandingan di 
antara paviliun2 velbagai ne- 
geri, haruslah dikemukakan, 
bahwa stand Renublik Indone. 
sia termasuk iang paling mena 
rik perhatian.” 

Menteri | 

S0 

Oj.: 
Paviljoen AA Sa. 
ngat Mendapat Perha-. 

  

EMENTERIAN  Penera/ 
nga telah menerima ka-| 

w Tg dari delegasi Indonesia pa- 
da Colombo Exhibifion jang” di 
antaranja menjitakan, bahwa 
pameran Colombo tsb. telah di 

dari ' 

|Aneka Djawa Tengah | 

  

   
   

     

  

   

            

    
   

    

   
     

    

            

     

    

     
   

        

     

   

   

    

  

    

  

Locomotief — | 
Asmoco 4—1 5 

Kesudahan pertandingan se- ' 
pakbo.a kantor kemaren sore 
(antara kes. Locomotief Mela- NM 
| Wapskes. Asmoco adalah 4—1 | 
untuk Loc. 

. Pantjalonan di Djawc 
Timur 

Uniuk seleksi pekan olahra- 
ga sekolah menengah jang 
akan diadakan di bulan &pri“ 
di Djakarta, pada Mnggu jl di 
Djawa Timur diadakan pantja 
lomba untuk pemihhan djua- 
'ra2, jang diperlombakan ke- 
“Ajugraan2 .karesidenan2. Ting- 
katan SMP sudah diperlomba- 
kan tg, 2 Maret akan menju- 
sul tingkatan SMA, 

Angka terbanjak untuk wa- 
nita telah diperoleh SMP I Ke 
(trd, kedua Modjokerto, ketiga 
SMP Malang Kediri mentjapai 
angka 5488. “ 

Angka terbanjak untuk ba- 
|gan laki2 didapat oleh SMP 
Surabaja dengan 18406, kedua 
Sekolah Guru Blitar: dan keti- 
ga SMP Bodjonegoro, 

Berita PSSI Palembang. 
Pengurus pusay PSSI 'telah 

menundjuk R. Sudarman Gan- 
kihasubrata, walikota Palem- 
bang, mendjadi ” koyondingtor 
PSSI untuk seluruh Sumatra 
Seatan, oleh ko-ordinator ini 
segera akan diadjukan nama2 
untuk didjadikan kommissa- 
ns2 PSSI di beberapa daerah | 
Sumatra Selatan, jaitu Palem- 
bang Lampong, Bengkulu dan 
Bangka Behtung. 

Rupa2 Olah-raga. 
Rekord dunia berenang 100 y 

gaja bebas telah dipetjahkan 
oleh Disk Cleveland dalagn per 
lombaan berenang di Coumbus 
dengan waktu 49,2 'detik, re- 
korg jang ' duluan ' tertjatat 
49,7 detik, 

Da'am pertandingan di Mi- 
lan (Italia) petindju kelas per 

' tengahan dari Spanjol, Antonio 
menang atas angka melawan pe 

| tindju Italia, Fontana. Di ba- 
| bak ke 4 hidung Fontana keluar 
. darar api pertandingan berlang 
sung terus sampai babak ke 

“10: yi 

“Kes. B. dari Italia dalam 
pertandingan sepakbola telah 
menga'ahkan kes. Turki de- 
ngan 1-0, demikian UP kabar- 
kan (dimana?) 

Di istana presiden Cuba di 
Havana telah dimuka tourna 
meng tjatur internasional de- 

-ngan Gi-ikni oleh djago2tjatur 
dari berbagi negara. Zet kehor 
matan te'ah dilakukan oleh pre .. 
siden Carlos, hakiah sama seka 
1 ada 7000 dollar: hadiah per- 
tama 2500 dolar. 

  

    

      
  

SOLO.   ton sangat menghargakan ke- 
madjuan tjepat jg telah dibukti 

ikan oleh film tsb. Dam banjak 
'orang jg sudah lama meninggal- 
(kan Indonesia — termasuk 
corang jg bukan Indonesia — 
"mengatakan, bahwa sesudah me 

lihat film itu timbul rindu me- 
reka akan melihat Indonesia. 
Orang2 jg ahli dim film meng- 
'amggap film itu satu usaha jg 
“baik, tetapi mereka merasa, 
bahwa akan lebih baik sekira- 
nja dipotong tamasja (scencs) 
dan djuga NP jg di- 

ulang2, 

  

i 

Film festival di 
NS, Cannes. 

Film Festival Internasional jg 

pantai Rivitra Perantjis, dari 

Demikianlah — diumumkan 
oleh penjelenggara2 festival ta- 

Negara2 peserta tadi ialah Ar 
gentina, Kanada, Djerman, Ing- 
gris, Junani, India, Italia, Lu-   

Sepanjol, 

tan dan Jugoslavia. Israel dan 
Djepang diduga akan ikut serta 
pula, tetapi hingga kini belum 

“Sepanjol akan mempertun- 
djukkan film ,,Surcos” dam 
,Song of Malibran”: India ,,Ma 

ta 3 features” singkat, jaitu 
,Green Glory”, “Story of Steel” 
Gan ,,Rustic Delights”. 
Djepang diduga akan memper 

tundjukkan ,Tales of Bak” (?), 
,Carmen's Return to her Nati- 
ve Land” (“Fuji'-color) dan 
sfeature” singkat ,,/Temple of 
Beauty”, ketjuali itu djuga 
akan mengirimkan sedjumlah 
besar bintang film. Afrika Se- 
latan akan kirimkan ,,Review 
of South Africa” dan , ,Prehisto 

ric Survey of South Africa”. 

PEMUDA RAKJAT RAN- 
TING SARIREDdO. 

Telah dibentuk organisasi Pemuda 
'Rakjat ranting Sariredjo Semarang- 
Utara dengan susunan pengurus sbb: 
ketua umum sdr. Walujo, wakil ketua 
sdr. Irawan, penulis sdr2 Djumasri 
dan Suparman, bendahara sdr. Su- 
padi.dan para pembantu sdr2 Hadi 

Kamsuri, Dasuki dan Samsi, 
£ 

  
|   
  

Asrama bagi buruh 

wanita. 
Pan'iya Asrama Buruh Wa- 

Nita dalam waktu jang singkat 
akan mendir"kan asrama? ba- 

gi buruh wanita. Berhubung de 
ngan 1Nj pihak Sobsi'teah me 

ngadjukan beberapa usu:2 jg. 
antara Igin menjatakan supa- 
ja pendaftaran dari buruh jg. 
berkepentingan dilakukan 'me- 
'a ui Sobsi dan selandjutnja su 
paja masalah pendidikan bu- 
ruh2- itu diserahkan. kepada 
Sobsi. 

Pan'iya Asrama Burua Wa 

nita tidak menjetudjui usu:2 

Ini karena berpendapat, bahwa 

soa' pendaftaran itu  semata2 
termasuk urusan orang-seo- 
rang dan tidak perlu dilakukan 
mela m crganisasi buruh. Me- 
ngenai soal pendidikan dikata- 
kan oeh panitya, supaja ha' 
hal ini diurus bersama, Usul 
Sobs supaja perongkosan dia- 

tzr serendah2nja, berdasar per 

sentase pendapatan masing2 

buruh, Sisetudjui Heh Panisa. 

PATI, : 
Gangguan babi heitan: 

Penduduk dikaresidenan Pa- 

Li sangat menderita gangguan 
babi-hutan, terutama'oidaerah2 
is. dekat pada hutan2. Terha- 
dap babi-nutan ini tidak lagi 
dilakukan pemburuan, karena 
pemakaian sendjata api, untu 
keperiuan pemburuan @ilarang| 
Dalam suatu pertemuan jang 
baru2 ini dilakukan oleh anggo 
ta2 dewan2 pemerintahan Dae: 
yah dari seluruh “karesidenaan 
Pati, telah dibitjarakan soal mi 
dan gubernur  Djawa-Tengah, 
telah merdjandjikan untuk me 
ngambil langkah. agar pembu 
ruan terhadap babi.hutan dapat 
dilakukan lagi. Hasil daripada 
langkah imi belum diketahui 
Djawatan Pertanian telah mem 
beiikan fosfor kepada pendu- 
duk untuk memberantas babi 
hutan ini, akan tetapi tjara 
pemberantasan ini belum tjus 
kun memuaskan. 

JOGJA. 

Konperensi K.B.I, 
Pada tg. 29 dan 30 Maret 

iad di Jogia akan dilangsung- 
kan konperensi  Kepanduan 
Bangsa Indonesia, dise'engga- 
rakan oleh Pengurus Besar se- 
mentara dari organisasi tsb. 
Konperensi itu akan dikundju- 

  

  
  PANk en In aae TA so eakemika 2 en ngak PI ha 

'gotong-ojong rakjati 

“ertore roicae 

TAJU. 

ngi oeh Semua tjabang serta 
salon :jabang diseuruh Indo- 
nes'a, dan afjaranja antara 
lan penindjauan kembali ang- 
garan- dasar dan: anggaran te- 
tangga KBI dan menjusun Pe- 

ngurus dan Kwartier Besar. 
Pery diketahui bahwa: sedjak 

Ciproklamirkan- berdirinja 
kemba'i KBI dalam ban jl, 
hingga kini kepanduan “tu te- 
lah mempunjai tjabang seba- 
njak 'k. 30 jang terbesar drse- 
laruh Indonesia. - 

WONOGIRI. 

Gotongrojong rakjat. 
. Menurut keterangan dari 
Kantor Pembangunan Desa Ka 
bupaten Wonogiri, se ama satu. 

tahun ji. jalah dari tahun 1950 . 
hingga tahun 1951.ini, usaha 

dalam 
daerah Kabupaten Wonogim te 
lah dapat menjelesaikgn seba-' 
njak 242 buah barffunan2 be- 
rupa bendungan2, dam2 ta- 
lang2 Jan saluran2 Kesemua- 
nja itu telah ' menghabiskan 
beaja sebesar Rp. 1.229.212,01, 
.ijum ah mang terdapat dari 

Tenar seba 

njak Rp: 1.181.142/22 dan ban- 
Tn Sari Pemerintah sebanjak 

38.069, 79. 
TB aan tersebut sebelum 
ia “diadi danat mer aniri “ta- 

ah se'uas 41.835:00 Ha, sedang 
Smnsehnia Atadi dapat. me 
nodtirg " seltas 7299470 H 

  
5. 

Mutasi Pamong 

     

ik "3 

Atas pindahnja tuan Sukardi | 2 
Ass, Wedono Margojoso ke Do 
piang kabupaten Blora, diang 
kat sebagai gantinja tuan Mar 
dam Reksomihardjo ass, wedo 
no ketjamatan Ngawen, kabupa 
ten “Blora: tuan Slamet, ass. 
'Wedono  Dukuhseti dipindah- 
kan ke ketjamatan  Tenggelen, 
Kab. Kudus dan sebagai ganti 
nja Twan Martosoedirdjo, Ass. 
Wedono dari Sale Kab.  Rem- 
hang: Tuan Kusnadi. Matitri | 
Pulisi Kawedanan Tayu, dipin 
dahkan ke Ketjamatan Tengge 
les sebagai Mantri Pulisi Ketja 
matan Tenggeles. 7 

Maka pada tgl. 23/24 Pebrua 
ri telah diadakan malam perpi ' 
Sahan jang diselenggarakan $ 
oleh keluarga SSKDN Tayu dg. 

Ken dalam suasana gem 
ira, 

3 

' 

 



   

   

       

L malam. 

betapa ramainja 

#Solo-Jogja misalnja, 

    

g putih. Tjaranja menjeberang, 

Idah orang berdjalan didjalan- 
raja mesti mengerti aturan2 
nja. 

Itulah sebabnja maka Pulisi 
Lalulintas giat memberi kur- 

» Sus2 kepada 400 buah sekola- 

than di Djakarta soal! laulim- | 
tas. 

'ada pangkalan betjak 
sekali sehingga dimana? sela'u 

''Tetapi semua itu kini menda- 

pat perhatian besar dari pihak | 
Lalulintas Jan malah . berkat 

tertibnja peraturan serta pen- 

ketje'akaan itu hanja berdjum 

lah antara 8 sampai 10 bua 

ta Ini sedikit diika dit'mbang dg 
ramainia. kota- itu. Dan inilah 

ig se'alu actueel di Djakarta, 
“Soal: Lal, lintas. Lain ha' bi- 

Sa-reda pada. waktunia, biar- 

pun sca! MSA dan po'tik. teta 

p: saal betisk mobi! Clan Power 

wasen se'a'y mengerikan pen- 

duduk setiap harinja. 

    

TANDA BAHAJA UDARA 

Di PpJEPANG? 

Pelisi- Djepamg melaporkan, 

“bahwa sa kali 
rerangar. udara 

ikan gi daerah Tachikawa, 20 mil 

7 Idari Tokio, Selasa malam. Se- 

5 menjara in angkatan udara tak 

: (mau berikan komentar. 

    

telah Sibunji- 

simpangan dja'an Tstawati | 
Djembatan Lima jg djuga ter- , 
lalu padat orang pagi sampai :. 

Dengan gambaran ini ' pem- | 
batjaku dapat : membajangkan 

lalu-lintas 

dan betapa sibuknja-Pulisi La- 
(| lu Lintas di Djakarta, Seorang 
(supir jg ulung sekalipun. dari 

mungkin 
Idi Djakarta akan bingung,, se- 

. bab biasanja djalan dibagi ti- 
ga, tempat barisan dgn tanda2 

tjaranja membe'ok dan lain- 

olak |lain Betul2 ini membutuhkan 
iluar | kebiasaan belaka, tidak tjukup 

kepandaian menjupir. Maka ba 
gi Djakarta grang tidak mudah 
mengambil rijbewijs, tidak mu 

Diasa Hd Djakaria belum '! 
jg luas ! 

beti: “ak injy mengganggu benar. 

djagcan, maka setiap harinja | 

tarda haaja- 

    
“26789 

Bendungan 
Sakariya 

-Bendungar? Tahahnar 
Di Turkia Jg Akan   

(kitan Tenaga Industri 

(R. VAN RAALTE, pre- 
: . siden maskapai Amerika 
Mn Starreit Coy. Ine., 
ari Selasa mengumumkan bah 

| wa Bank ,Eti” dari Turki telah 
mengadakan Kontrak dengan 
“maskapai tadi untuk membuat 
bendungan jarg terbesar di 

| tarid, Bendungan iadi “akan /) 
| Gidirikan disungai Sakariya di 

Turki baratlaut dam akan sele- 

sai dalam tahun 1954, peker- 
.Gjaan ini 1 merupakan sebagian 

| dari projek hydro-elektrik jang 
akan memakan ni sg djuta 

(au 

    

1 Maskapai tadi akan bekerdja 
' bersama dengan  ahli2 bangsa 
| Tur k? “dan Djerman. Dgn. se- 
ilesainja projek tadi, maka in- 

Turki barat laut | 
bat, kata van-Raal 

dustrialisasi 
akan dipertj    

  

   

  

te, dan Turki akan lebih besar 
kemampu jd 'untrk . mendu 
duki posisi jang diauk lebih 
kuat dalam organisasi perta- 
hanan negyra2 Barat, 

(Antara—UP). 
    

P3 "Nasib Pendeta? 

  

   
Katholik Di RRT 

) 3 | ilang” Dituduh Membunuh 120.000. 
aa 

1 

  
(| lia dan seorang Djermami 

& 

    (Sebe' um Pendeta? wanita tadi 
akan mendjalani hukumannja 

a tg. 4 Pebruari, terlebih da 
hulu mereka dibawa mengelili- 
ingi djalan?2 raya Chengtu, se- 
dangkem. kepada setiap wanita 

antungkan papan besar dari 

1 1 jg .memuat nama2 me- 
reka masing2. Nama2 ini ditu- 

dim huruf2 Tionghoa. 
satu2nja jg memberi 
an2 jg memberatkan, 

para pendeta wanita tadi 

idili adalah seorang anak pe 
yuan jg berumur 16 tahun. 

Kelima pendeta wanita tadi ia- 
»moeder-overste” 
2, Eulalie Bresselaers dari 
werpen, suster Mary Adol- 

- tagjagk Rudsewer dari Po- 

   

   

   

   

   

      

   

  

     

  

    ah ter Tmnaine Renne le Moti e dari 

dug Paris. 

'Ketika mereka dibawa keli- 
ling melalui djalan2 raya Cheng 

, mereka diawal oleh serda- 
du2. Selama keterangan2 mere- 

ka didengar oleh pengadilan 
“RRT, semua serdadu2 pendjaga 
berdiri dgn senapan jang dipa- 

3 sang, Pemeriksaan tadi herlang 
ra su 1g selama 4 djam. Salah se- 

| orang diantara pendeta2 wanita | 
Tuan tsb dipukul sampai 8 kali, keti- 

   

  

  
   

dan seorang dari Polandia dewasa ini berada di 
, memperkuat diri kembali” “setelah mereka di Chengtu dipro 
pinsi Szecham telah mendjalankan hukuman pendjara atas tu. 
juhan membunuh 120.000 anak? piatu. Selain dari lima pende- 

| ta? wanita tadi pada hari Djuwat di Hongkong telah tiba 
| pula 6 pendeta2 laki2, jakni 3 orang Perantjis. dua orang Ita- | 

Ede Vi-. 

Dihukum Dan' Didjalankan 
' Sepandjang Djalan Raya Chengtu 

. Pada Lehernja Digantungkan Papan : 

Nama Mereka 
IMA ANGGAUTA. misi Katholik Perantjis dika arbia » 
dua orang pendeia wanita Perantjis, dua dari Belgia 

Hongkong : 

2 3) 

ka ia menengok kearah anak2 
piatu jg hadlir dalam pemerik- 
saan tadi. 

Pendeta? laki2 dibawa dgn. 
sampan ke pengadilan jg terle- 
tak di sepandjang sungai Yang . 
tze. Pendeta2 tsb ialah Theo- 
phile Gabliac dari Rodez di Pe- 
rantjis, Paul Andreu dari St. 
Brieu, Yves Sparfel dari @uiper, 
'pater- Paul Kaier dari Branden- 
burg, Aubere Vinciar dan ai 
seph Winan-dari Italia. 

Perumahan2 dimana para pen 
deta2 wanita dan laki2 tadi di- 
tempatkan didjaga keras oleh 
serdadu2 RRT. 

F3 
Kesfmuanja tawanan tsb di- 

anggap adalah kaum imperialis 
Amerika. (UP). 

Pp ANITIA URUSAN Hubu 
ngan2 Luap Negeri Se- 

nat berpendapat bahwa de- 
wasa ini Paks Pasifik tak da- 

pat di! aksanakat” tetapi 'per- 

Gdjandj'an2 pertahanan bersa- 
ma harus menghilangkan tiap2   illust, bahwa Amerikx menga- 

  

95 
-an wartawan2, ha wa ia tidak dapat Pn taajur per- : 
sendjataan. kembali Djerman. 
kembali itu akan Pa antjaman terhadap kenaak 

nan dalam negeri. 

' Memadjokan Pembang- ) 

  

Katanja, Nala 

mk, ya   
iga 

D: 

  

Bantuan Jg Harus Disetorkan Djerman- 
Barat Uik Pertahanan Eropah 
ENTERI? LUAR NEGERI 3-Besar (Amerika, Inggeris 
danPerantjis) malam Rebo telah men?japaj kata sepa- 

kat dengan Djerman Barat mengenai djumlah uang jang 
harus disumbangkan Djerman Barat untuk keperluan perta- 
hanan Eropa Barat. Dengan tertjapainja persejudjuan 
maka terbukalah djalan kearah pergachiran pendudukan Se 
rikat di Djerman Barat: akan tetapi walaupuri 
Serikat sudah berachir, pasukan? Serikat masih akan ditem 
patkan djuga di Pjerman- Barat. : 

tadi, 

pendudukan 

Ng 
x x Ba 

Sdlaanja diumumkan ba- 
hwa Djerman Barat menerima 
baik ,,andjuran” 3-Besar su- 
paja da'am tempo satu tahun 
tennung sampaj dengan tgl. 
30 Djuni 1953, Djerman Barat 
memberikan sumbangan sebe- 
ar $ 2.678.000.000 untuk keper 
Juan pertahanan Eropa Barat. 
Avabila pendudukan Serikat di 
Djerman sudah berachir, dan 
tentara Hropa terbentuk, maka 
Djerman Barat tiap2 bulan ha 
rus membaiar sumbangan sebe 
Sar S 202.300.000. Bajaran- 
bulanan ini hanja akan dimu- 
lai, sesudah renijana tentara 

) 

ra jang ikut da'am tentara 
tadi (Djerman Barat, Peran- 
tjis, Belgia, Belanda, Luxem- 
burg dan Italia). P 
- Tak lama sebelum persetu- 
djuan ini “tertjapai, menteri | 

Schuman mengatakan bahwa 
»besar sekali” aan 
Amerika dan Inggris akan 
memberi  djaminan2 politik 
dan hukum kepada Perantjis, 
terhadap kemungkinan bahwa   Dierman pada suatiy ketika 
akan meninggalkan tentara 
Eropa. : : 2 

Ketjuali persetudjuan ini, 
ketiga menteri Jua, negeri tadi 
994 mentjapar kata sepa- 

kat” dengan pemerintah Djer- 
man Barat, mengenai ijara 
untuk mengawasi produksi pe 
rang Djerman Barat. 

Berita AFP dari Bonn me- 
ngatakan, bahwa keputusan 

mengenai djumlah sumbangan 

jang musti berikan Djers 
man Barat tadi, jau DM 

(Deu:sche Mark) 850.000.000 | 
($ 202.300.060), te'ah diumum | 

kan dalam konperensi pada 
'ma'am Rebo ini .oleh Walter   1 Harstein. menteri negara Djer 
mei Barat yrusan luar me 

| (Antara). 

| Okazaki,,Si- 

" tukang Ja" 
PANG ,,/Asahi” hari Re, 

bo tulis, bahwa menteri Dje- 
pang jang telah merundingkan 
perintjian dari pesetudjuan de 
ngan Amerika tentang hal pe- 
nempatan pasikan2 Amerika 
sesudah perdjandjiam perda- 
maian berlaku, jaitu  Katsuo 
Okazaki. patut sekali kalau di 
beri naina ,,Si Tukang Ja”, 

Djika menilik sjarat2 perse- 
tudjuan administratif antara 
Amerika dan Djepang: tadi, ma 
ka sama sekali tidak tampak 
perbedaan antara . negeri Dje- 
pang dizaman pendudukan dan 
Djepang jg: sudah merdeka 
“kembali. Seperti diketahui pe 
rundingan tadi dilakukan dgn 
Dean Rusk dari State Depart- 
Pa (Antara UP). 

Ng 

up kabarkan dari Oslo, bahwa 
regu hockey diatas ys dari Rus'a 
akan membuat. abeuut. di dulia ba 
rat dalam musim semi Ilad., bia 
mereka nafiti menurut rentiana akan 
bertemu dengan regu Norwegia Te. 

  

lah diadakan kontak dengan kom. . 
Sia, . missatis . Komite Olymbiade 

dimana Rusia “menjfetudiui 
mengirimkan uatu regu ke Oslo 

0. 

baikan Pilipina Australia dan 

seng 2 Satgghat jang dalan 

“ab 

   lup Barang: 

  

   

    

    
   
   

      

   

   
  

   
dalam aksi pembersihan lainnja | 
jang akan diselenggarakan di- 
seluruh negeri. Harian itu me-j 

ngatakan . bahwa pengusaha2 | 
san Pa naa itu | 

adalah oran - jang paling ,li- 
tjin” diseluruh Tiongkok. 
Dikatakan djuga, bhw djum- | 

lah jang menjangkut lima ma- 

   

  

! tjam perkara. kedjahatan di 
. tentunja adalah | 

  

Shanghai itu, 

lebih besar daripada jang da- 

pat terdjadi dilain bagian Ti- 
ongkok-bax 

   isaha2 dan peda | 
| gang2 13 shoa jang telah me- 
larikan diri ke Hongkong, me- 
mentok mein beruntung su 
dah tak ada disana, kalau ti- 
dak tentu djuga tak terluput da | 
ri hukuman demikian. 

Djuga ada pengusaha2: 
dan pedagang2 jang lari 

ke Hongkong kena | 
2... denda. | 

Tetapi biarpun demikian ada 
djuga pengusaha2 dan peda- 
gang2 Tionghoa jang sudah pin 
dah berdiam di Hongkong, turut: 
mender rita akibat aksi-pembersi. 
han ditanah daratan Tiongkok 
itu, karena mereka masih mem   

Eropa diratifikasi o'eh 6 nega- | 

luas negerj Perantj's Robert Ira 

bunjaj milik2 (perusahaan2) di 
sana dan telah dinjatakan me- 

lakukan pelanggaran2 pula. 
Diantaranja telah “diketahui, 

bahwa. .seorang keluarga: 
“Tionghoa terkenal di Taka 
3 empu 

    

   

  

| ini : 

1 uang” 25 ribu doll 

ngkong, atau 100 djuta dol- 
Mapan buat membajar 
denda2 jang dikenakan terha- 
Fa pabrik2nja jang di Canton. 

Pihak pemerintah RRT mens 
dakwa, bahwa dimasa T.V. 

- ih memerintah di 
Kwangtu: - sebagai gupernur, | 
ia' telah memiliki sebagian sa- 
ham dari pabrik textil itu, dan 
telah melakukan perdagangan 
uang asing - Tipapat gelap sam- 
pai seharga djuta dollar- 
Yenminpliap. Saham milik T.V. 
Soong itu katanja telah dibe- 
li kembali oleh keluarga jang 
tersangkut, sedikit waktu Zen 
lum Canton djatuh dalam keku 
|asaan RRT. Oleh karena itu, 
maka keluarga Tionghoa tsb. 

   

  
4 URATKABAR DJE- 

na
 

diperintahkan oleh pembesar? 
RRT utk mengembalikan yang 
'asing jang telah diperdagang: 
'kan setjata gelap itu, jaitu be- 
,rupa uang denda. Transaksi de | 

dianggap sebagai , perbuatan 
mentjuri milik. n aa”, Selan- 

djutnja keluarga itu mungkin 
akan diwadjibkan pula memha- 

'jar lagi denda kurang-lebih 
35 ribu dollar Hongkong ba-| si 
njaknja. Pun belum diketahui 
apakah dengan demikian perka 
ra tsb berarti sudah. Na 
  

Tg. 25-2 il. dinerituka ika 
bupaten Sumedang Gu- 
bernur Djawa Barat telah 

kam. bahwa 'aksi-pembersihan. 

on gara.Aksi tsb. 
an pusat lapangan aksi isb. adalah Shanghai. 
'gusaha dan pedagang terkemuka disana jang telah diwadjibkan bajar den 

aj . puluhan Tibo djata dellar-Yenmin pao. disampingnja mereka ha- 
1. masing? dihadapan masa-meeling2 , pengakuan dosa” 

kam untuk maksud isb. 4 

PN 

mikian dengan T.V. Soong tadi, | 

Hebih landjut, 

dora Tnd Otangz Suap, korcup. Penggelap, 
. Pad,ak Dan Pentjuri Keterangan 

Ekonomi'' “' Diperhebat 
Pedagang2 Banjak Dikenakan Perkara. 
(Oleh: Bop Soong:. PANA-Special “Correspondent) 

Canton, ,Kunming dan lain? kota besar di Tiongkok baru ini diumum- 
jang semula terhadap ,4 matjam perkara kedjahatan” 

Na perkara kedjahatan jg. teranjam hukuman itu telah ditambah 

ji 

rbuatari memberi suap, 2) perbuatan menjelundupkan pem 

itedjukan terbadap 

Ratusan Bae 

Dalam pada itu, wali kota 
Peking, Peng Chen, baru ini 
mengumumkan, bahwa menurut 
penjelidikan resmi ada 989 pe 

lah melanggar .,5 matjam per 
kara 'kedjahatan” - demikian 

-denda 10 djuta dollar-YMP. Se 

ha.dan pedagang lainnja jg. ' 
masine2 didenda 100 djuta dol 
lar-YMP 

Sementara itu, pernbesar2 di 

matjam peratutan jang menge- 
nai kaum pengusaha dan peda- , 

gang. Peraturan2 itu berlaku sej 
pandjang “aksi-pembersihan tsb. 

|didjalankan. 
'ran2 tadi, maka pemimpin? 
ri pabrik2 atau perusahaan2 
tidak diperkenankan mengam- 
bil verlof, menghentikan peker- 
|djaam, memetjat pegawai2 atau 
Imentjegah pegawai2nja 
'kukan pengaduan terhadap me- 
reka. 

Di'Kunming, ibu kota Yun- 
“yan: telah didjalankan pula pe 

raturan bahwa kader2 jg. ter 
| didik oleh pemerintah. harus di 
beri pekerdjaan2 jg. penting pa 
da pabrik2 atau perusahaan2, 
untuk dapat mengetahui sega 
la. pekerdjaan madjikan2nja. 

Karena pihak pemerintar ber- 
pendapat, bahwa banjak pengu 
saha dan pedagang ada ,.me- 
njembunjikan apa2”. 

Demikian pula di Changsha, 
propinsi Hunnan,  mepurut 
Chang Kiang Jih Pao” harian 
resmi pemerintah RRT kini se 
dang dilakukan pembantrasan 

terhadap kedjahatan2 korupsi 
dan ekonomi diantara pembe- 

  
'hsar2 dan pedagang2 disana, Di 
“tambahkan bahwa disana aksi 

si- bitu kini sedang mentjapai. un 
tjaknja. 

Djuga di Tientsin sekarang 
sedang dimulai penjelidikan bu 
ku2 dari para. pedas pedagangnja. 

.Magsaysay | 
Tak Setudju 
Pemberisn Amnuestie 

dan pedagang di Pe- 

king kena perkara. Mendjaga Kemerdekaan 
Tanah-Air .Dgo Tiara. ' 

Shanghai telah mengeluarkan 4 ! 

  

Menurut per atu- | 
da | 

mela- | 

buatan Brupsi 4) penggelapan milik? negara, dan 5) pentjurian 
golongan? pengusaha dan peda- 
.Sebegitu djauh sudah ada se- 

jang is 
Dijaga ada sekian banjak pengusaha dan pedagang lain 

  

Peranan Tito, » 

nja Sendiri Bebas Dari 
Barat Maupun Russia ' 

ngusahan dan pedagang jg. te | 
RIGADE DJENDERAL 
Fiizroy Sheld, seorang LB 

dan masing? diwadjibkan bajar | pahlawan perang Inggris jang 
ketika perang dengan menggu 

|langkan ada pula 192 pengusa | sakan pajung udara turun di 
Jugoslavia jang sedang didudu 
ki Djerman menjatakan pada 

' Senen malam, bahwa di Jugo- 
s#Iavia orang biasa mengetahui 

| apa jang dibuat Rusia dan se- 
, bab itu membuat pula jang se. 

| baliknja. 

Dinjatakan selandjutnja ba- 
hwa selama marsekal Tito ma 

sih tetap hidup selama itu pula 
ada kemungkinan bahwa pe- 
mimpin? dari negara? safelliet 
lainnja akan mengikuti djedjak 
nja dan menolak regime Sovjet: 

»Apa. jang terdjadi. di Jugo- 
slavia” demikian! McLean ,jme 
nurut pendapat saja adalah pen 
ting sekali, Tito berdjuang utk. 
keadilan negerinja dengan tjara 
nja sendiri dar tidak setjara 
Barat maupun sefjara Rusia. 

York, bahwa berbagai 

Harian ,,/New York Times”, te 
perhatian atas perisiiwa ini, 

salah faham mengenai 

beraechir.” 

Selandjutnja dikatakan: 
»Jang tjelaka didalam keada- 
an dewasa im ialah, bahwa pa- 
da wakty ini Indonesta sangat 
lah membutuhkan bantuan 

itu. Negara tersebut adalah 
kaja akan bahan2 alam dan   gagi Seluruh Kaum Huk 

ENTERI PERTAHA- 
NAN Pilipina, . Ramon 

pertahanan nasioral dari de- 
wan perwakilan rakjat bahwa 
ia tidak menjetuldjui pemberian 
amnesti kepada kaum Huk. dg. 
Jolehnja dapat disetudjui ialah 
utk. memerdekakari kerebali ka 
(Um pemberontak jang telah me 
n'erahkan diri djika mereka 
berdjandji tidak akan melaku- 
kan kedjahitan? lagi, 

Undang2 pemberian amnesti 
tsb. belum lama berselang di 
"kemukakan kepada senat oleh 

anggauta kongres Pilipina. Es 
tanislas Fernandez dari partai 
Liberal, jg berasal dari propin 

i Laguna, df mana, grombo'an2 
Buk sangat aktif. Menteri Ra- 
mon Magsaysay menerangkan 

bahwa dengan 
pemberian amnesti umum kepa 
da kaum pemberontak jg sela 

Ima.6 tahun t'h menjerang pe- 
.-merintah, akan 
bahwa kedudukan pemerintah 

menjebabkan   melantik bupati jg baru, 
Sulaeman. tn. mendjadi lemah. CEBY, 
  

    
ran panitia, supaja Senat me- 

New Zealand dalam mengada- | nerima baik ratifikasi perdjan- 
kan perdjandjian2nja dengan 

Djepang dan NATO. Utjapan 
tersebut termuat dalam lapo- 

ran setebal 30 halaman, jang 

| dikeluarkan pada malam Ra- 
: bu, untuk. menjokong . andju- 

djian perdamaian dengan Dje- 
pang dan pakt2 nan 
di adakan dengan Di 
Australia, New . Zealand dan 
Pilipina,. 

Sebagian besar dari laporan 
itu ditudjukan “untuk. memberi 

   

  

pat merupakan tenaga jg kuat 

  
tg mbackground” umum ser- nja, bahwa pakt itu hanja me 
ta pendjelasan bagaimana Dje rupakan peresmian hubungan 
pang jg bebas serta kuat da- 

bagi perdamaian dan stabilisasi 
di Timur Djauh. Pakt Pertaha ' 
nan Bersama Pilipina Amerika 
Serikat. hanja membutuhkan 
sedikit pendjelasan, Dikatakan 

      

Magsaysay pada hari Selasa me | 
Meraugkan kepada panitia utk. | 

dapat mendjadi sangat baha- 
gi4 serta kuat. Pada masa ini 

negara tersebut berada dida- 
lam suatu periode menjesuai- 
kan dir!, dimana sangat terasa 

kurangnja tenaga2 jang ber- 

pendidikan, sedang stabiliteit 
jang begity dikedjar-kedjar 

itu tidak akan dapat tertjapai 
dengan tiada bantuan sedikitr 

pun”. 

Achirnja didalam tadiuk ren 
tjang itu dikatakan, bahwa 
suatu penjelesa'an terang per- 
lu ditjari dan bahwa antara 
lain dibutuhkan djuga adanja 
Suatu ,,pendjelasan jang lebih 
djelas mengenai motif2 pihak 
Amerika, serta pengertian jg. 

karta. 

Komentar Durdin. 
Didalam penerbitan itu di- ' 

muat cijuga sebuah karangan 
Tiliman Durdin, jang menjata- , 
kan, bahwa ,,lajar belakang 
dar'pada badai disekitar ban- 
tusn MSA itu haruslah dipan- 

dang sebagai akibat luar bia-: 
sa mudah tersinggungnja pe- 
rasaan kaum nasionalis Indo- 
nesia padla waktu ini. ,,Setelah 
baru sadja dapat melepaskan 
diri dari pemerintahan suatu 
negara kapitalis Barat — ja- 

itu Belanda — maka kebanja- 
kan bangsa Indonesia  mera- 
sa chawatir akan adanja pen- 
djadjahan oleh negara lain, 

jaitu Amerika Serikat”, demiki 
an penulis, jg. kemudian menja 
takan: ,,Selain itu, oleh karena 
dari dulu kapitalisme dan im- 
'perial.sme !tu sangat rapat hu 
bungannja, maka djalan piki- 
rat politik Indonesia sangatlah 
bersifat sosialistis, dan. hal ini   

| naj makud2 Amerika jg kapi- 

| 
| 

Dewasa Ini Tak M ungkinPenglaksa naan Pakt Pasifik 

| mendjadi pula suatu sebab da- 
|ri adanja. kechawatiran menge 

| talistis itu terhadap Indonesia.” 
Durdin berpendapat bahwa. 

skeadaan jg sangat labiel di, 

Lig ada sedjak beberapa waktu. 
| Mengenai Pakt Pasifik dikata 
kannja, bahwa dewasa ini tak 
ada rentjana2 untuk mengada- 
kan perundingan2 guna men- 

Nasionalis2. Kita 
Gampang Tersinggung Pirasimtii 1 
Komentar2 N.Y. Times Atas Dja-? 

tuhnja Kabinet Sukiman 
ORESPONDEN PI ANETA mengabarkan -dari 

memberikan komentarnja atas krisis kabinet di 

karangan tersendiri2. Didalam 
tersebut menulis: ,Sarigatlah akan disesalkan, 

motif?nja dan karena pe 
kuatar? politik, bantuan Amerika kepada done 

Ka 

lebih dalam tentang ini di Dja- . 

    

     
    

  

   

    

bang Kam ka ne uan 

Februari bi lah 
persiapkan diri ter 

    

     
      
      

      

    

    

   

    

SU Da na 
keadaan di 

berita? bahwa | 
latan- dekat, . 

     
    

    

   

   

  

     
        

    
    
     
   
   

       

    

SN Can di 
mendjak terdjadi pertj 
rebutan kekuasa#n ketika 1 

"2 Djuni 1951, dewasa mi 
ang direorganisasi 

pasukan2 jg Ba 
bahwa tak lama 
djata jg diterima.ol 
laut Thai dari Am 
kat, dan kini masih 
oleh angkatan Ta 
rahkan kepada 'an 

    

   

      

           

  

          

  

   
   

      

   

  

   

    

      

dipersiapkan. Dag 
penting artinja buat str egi 
terletak di Muang. Thaj u 
timur laut dan slab dewasa. 
ini sedang. diperbaiki. e 
keterangan, bahwa pemerinit: 
Thai telah selesai rentjan 
untuk menjatakan berla 
keadaan darurat bagi selur 
negeri. 

   

       
    

      

   

  

   
   

  

   
     
      
      
    
     Presiden 

njatakan, 
Loan antara Ne « : 

ia dan Amerika Serikat : 
tu langkah penting 
tun keamanan di Pasifik”. 
mengutiapkan pernjataan t waktu Leslie Knox Munro talentesan, 
H3 1 ama Le daa 

a besar New baru tuk Amerika Serikat aka 2 " 

  

   
          
       

  

   

    

   

   
    

    

    
      

      

        
    

    
      

        
       Suratkabar di. Amerika 

  

      
    

   rnjata banjak sekali mei 
dan telah memuat ae 
tadjuk . reni 

  

        
      
             

  

    

                   
    

    

plapangan politik, 
keamanan di Indom 
nimbulkan rasa ke 
dikalangan bangsa 
hal mana tea dari. 
mereka jang. 

    
     

   

        
      

   5 ig ke' 

jg.dimuat oleh. New oa 
mes itu, diberikan suatu pen 
dangan mengenai s 
maka timbul krisis kabinat 
Ta Suasana politik Ten 

ja. 
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IN SONG, seorang polisi as seo 
timewa dan detektip pol mem 
punjai tugas mengamat-amati 

besar 2 Inilanopsik pax Men esar ng men 
| djual alat? kebal ar SNN sh 
telah terperandjat karena dari 
dalam tasnja telah hilang, 8 

| dollar, dua kuntji dan jana . 
polisinja jang diduga setahi di- 
tjari orang, . F3 

vi ENURUT Born PTT v 
dari Nagpur, seora 

nerbang kapten G-G. 
mempunjai t 

plastik, 
baru2 2" ri Ten Tea Ga 

ketjilakaan pesawat terb aa 

W, kapten Nair telah : Re anu 

pesawat te 

       
   
       

       

  

         

            
              

    

       

           
      

        

         

  

ketjilakaan 
Kanada hin ten 
tak Oa " tegak - ma Ka 

     

                

   

           
    
     
      
       

      

  

         
         

      

     
      

| AR £ Lah AM k- : 

DRA Mata 
Dp Gil 1 ari hahw 

pembesar? di Djawa Timur ee 
tu sama lainnja tidak ada jg 
suka Pa & 

amadikun da, 
ri djarak 30 san 
201 3 aa Kanan NN 
mengenai ros Thn r 

(Gubernur Sa ak 

      

  

pernah mend 3 TH jabat mantri poli. 

Major Sudono KMKB “ baja sebagai wakil TNT Ta karabin dari djarak 200 meter telah pula m enakan . roos. Dan Major Hadiwinarso, direk bur Instituut ALRI djuga dgn. tembakan karabin telah .menge hai roos Bian a, 
Tapi: dina dugaan 

Kepolisian Djawa Gn aa diwakili oleh njonjanja, Sukar no Kolopakng, dengan pistol 
dari djarak 20 m. mengenai reog.” Pan telah pula 

     
      

   
    
   

    

    

  

   

     

         

  

         

            tjapai perdjandjian2 regional 
di Pasifik ig dapat disamakan 
dengan Pakt Atlantik, (Ant UP | 

Kiranja njonja Suka rno “da pat bersaing dgn Nana Ana si Hei Semaran 

      

  

        

  

     



    
   
   

    

   

   
   

      

   

"3. |jang mati dtantaranja. 

, menunggu dapat Swa. 
Png ikapal2 s 

    
   

  

   
   
   

  

   

  

   

   

        

   

   
   

  

   
   
   

  

   
   
   

        

   

      

   
    
   
   

      

    

   
   

    

   
   

          

   

      

   
   
   
   

  

   
   

      

   

  

   

  

    

idjata2 Modern: Ru- 
' Rakjat Dibakar 

. Habis 

$ KRATUS TIGAPULUH 
DUA Rumah dlm daerah 

- 
P3 

Amerika, meningat persiapan2 pes 
tahanan Amerika jang belum ser 
purna. 

alan yura 2 malas Damn 

an “Tiongkok Nasionalis 
“Chiang Kai Shek, tidak akan mat 

“# mempertimbangkan sesuatu kompic 

Im: pesawat tersebut Nuh 

| seharga total lebih dari 30 dju 

Tr kan, setelah mereka mendjx'a- 
|Di hukumannja, demtkian “Lu- 

(mumkan oleh para pembesar 

1 dihukum karena memperlaku- 
Ikan tidak baik para tawanan 

Hjat. - 

|'kan, bahwa Sovjet Uni kini mempu 
| njai 

'Hebih tjepat dari pada pesawat2 uda 

sia oleh Sovjet Uni memberikan tju 

da-tanganan suatu perdjandjian pe 
N2 | damaian jang dapat kepertjajaan ki 

i- | dua pihak, demikian didapat 
I dari sumber jang berkuasa di 

pada itu menegaskan 
“bahwa Tiongkok Nasionalis 

akan melepaskan pendiriannja 
| ngenai dua soal jang penting, ja't 

itu”. 

PDs. NIGMOLLER TENTANG 

'Niemo'lep telah mengutjapkan 
|pedato jang disiarkan me!alu' 
,Siaran2 Medja Bundar” jang 

(Ikan oleh Universites 
Ha menjatakan bahwa peme- 

O1luk2 agama Keristen disana 
Jitu memang lebih . mendjung- 
|djung tinggi adjaran2 Nabi 
Isa dari pada Stalin. 
di Rusia dikuasai oleh negara 

mertkkaan 
pun da'am kegelisahan. 

"hun ita telah mempengaruhi 
| kemerdekaan geredja. 

PERATURAN LINDUNGI 
HARG 

iket Fa na 
m Oi na "Antara" 

on 

Hein" 

3 aa 

di apangan terbang Oma 

terbakar. Emrpat orang di 
2 “ahok buahnja tewas, 

g lamnja luka2 sedang 
La Jagi be'um dapat gike | 

: embali. 
publk Djerman Ba- 

h mendjual 23 buah ka- 
sg COmNaNk untuk Indonesia, 

e
a
 

ta Mark Djerman., Persetudju- 
“an bagi levering ini, untuk 
mana telah diadakan pem 

1 bitjaraag pembitjaraan di Dja- 
karta 'ah ditanda tangam 
oleh menteri perhubungan Ir. 
Djuanda untuk pihak Indone- 
sia, 

Kk — 11 Pendjahat perang 
Djerman hari Selasa dibebas- 

Inggeris hari Selasa. Mereka 

perang jang kadang? terdapat 

—— Pasukan2 Ho Chi Minh 
hari Se'asa pagi te'ah berhasil 
meledakkan djembatan gi Ben- 
luc 12 mil sebelah Barat Daja 
Saigon, dengan menggunakan 

| bom2 plastik: Dengan demikran 
sega'a lalu lintas djalan raya 
dan kereta api melintasi su- 
ngai Waico dan jg menghubung 

IM (sx Saigon dengan daerah? be 
ras Indo China untuk kira2 3 

(minggu telah terhenti, demi- 
(Kan Reuter. 

K.   
—u 

GEMPA BUMI DI DJERMAN 
Gempa bumi jang paling kuat se 

djak 41 tahun di Djerman' Selatan 
telah terasa pada malam Senin 
seluruh lembah Rhijn - pada  djam 
22.30 dgn epicentrumnja di Worms. 
Menurut berita2 jang diterima, gem 
pa bumi itu tak menimbulkan  kor 
ban .manusia. Heidelberg  mengala 
mi getaran jang paling kuat dalam 

| sedjarahnja, — sedemikian kerasnja 
“hingga djarum seismograph - melon 

SOVJET LEBIH UNGGUL 
DIUDARA DARIPADA 
AMERIKA. 

Ketua panitia-ketjil perbelandjaan 
militer madjelis rendah Amerika, 
George Mahon, hari Minggu kata 

»banjak keunggulan di udara” 
dari pada Amerika dan telah mem 
'buat pesawat2 udara modern jang 

ra Amerika. Muntjulnjs Sovjet den 
banjak keunggulan di udara dan di 
milikinja sendjata2 atom jang raba 

kup alasan untuk sangat kuatir bag 

mi dengan Djepang, ketjuali vena 

kaba 
Tai 

peh pada hari Senin. Pembesar? 
tinggi Tiongkok — Nasionalis dalar 

sekali lagi, 
tida! 

mi 

»mama perdjandjian” dan ,lanan iyag 
iang akan diliputi oleh perdjandjia' 

GEREDJA DI SOVJET UNI. 
Hari Minggu jang lalu dk 

setahun sekali dise' enggara- 
Chicago 

Geredja 

dan ummat Keristen disana 
rhasil merebut beberapa ke- 

tertentu, meski- 

Bolsjewisme selama 34 te 

A.   
        

   

          

   
   

“| Perantjis hari M'nggu mencle- 
,| Sak kepada kongres 
yundang2 "blue Cheese” jang 
| membatasi import pelbagai dje 

Persatuan petani nasiona! 

supaja 

s gemuk dan minjak itu di 
but kembali, Diusulkan Su- 

undang2 itu diganti oleh 
raturan jang melindu 

pemburu. tanpa 
et jang se- 

- perlajarannja ket 

kta 2 Selasa, ketika se- 
pesawat B 54 akan men- 

dit. 

sex Up- Dj bisa 
. KAPPEN 3 

Dada Na Gas 

-LEVERIN Gak 

| Toko, £ 

    

     

  

Rosenberg 

“deral dari distrik  hu- 

1 jg 'didjawuhkan atas diri 
lius 
dua orang suami isteri jg keti 
ka jahun jl. @ipersalahkan me 
lakukan  spionase dipabrik? 
atom Amerika, untuk Sovjet 
Uni. Disamping itu, PNe DAA 
appel djuga memba 
kuman 30 tahun ayas | 
bantu Denga Morton 

bell, 5 

Ini adalah pertama kalinja 

kat, bahwa suatu mahkamah 
appel federal) membatalkan 
suatu hukuman mati untux 
Spionase diwaktu damai. Keti- 

ka tanggal 5 April 1951, mah- 
kamah rendahan telah men- 
djatuhkan hukuman mati atas 
diri Rosenberg. suami-isieri, 
karena melakukan- Spionase 
untuk pemerintah Sovjet, mu- 
lai 19 Djuni 1944 sampai 15 
Djuni '50. Saudara laki2 Ethel, 

tuhi hukuman pendjarag 15 ta- 
hun karena melakukan: spio- 
nasey telah memberi ketera- 
ngan2 sebagai saksi, jang 
memberatkan saudara  isteri- 
nja (Ethel) dan iparnja. (An- 
tara-AFP). $ 
#- 

gOma 
Abas Abang” iter- 

tangkap. 
“Fotum lama berselang pihak 

menangkap seorang pemimpin 
grajak jang terkenal didaerah 
Sragen, Sastro Abang ketika 
ia bersama beberapa kawan 
berada di Ngemplak Solo, 
Sastro Abang ini sangat di 

ngan gerombolannja ia telah 

ada 40-50 kali melakukan 
penggedoran dan perampokan. 

JocJaA. 
Ke Australia 

Pada hari Minggu jl. S. 
Mochsan dari Perpustakaan 
Negara gi Jogja telah berang- 
kat ke Australia untuk me- 
menuhi undangan pemerintah | 
cksana  gung  mempe adjari 

soal2 perpustakaan selama 3 
bulan atas 
Australia. 

PATI. (on 
Sekolah Teknik. 

Inspeksi Pengadjaran teknik 
belah menjediakan Rp. 462000 
intuk pembuatan gedung seko 
lah teknik pertama dj Pati. Be 
um ditentukan dimana gedung 
isb. akan didirikan. STP kini 
litempatkan dilalam “gedung 
limuka kantor karesidenan. Se 
andjutnja dikandung maksud 
intuk membuat 8 buah rumah 
sakjat dii Pati dgn beajal 
2p.104000.— akan tetapi ka- 
sena pendaftaran jg paling ren 
lah dari fihak pemborong ru 
nah adalah Rp. 124000,-- ter- 
yaksa harus ditunggu dulu pu 
:usan lebih landjut dari peme 
cintah pusat. 

Pindjaman kepada 
para korban bandjir 

Bank Rakjat Indonesia di 
Pati pada dewasa ini memberi 
tan pindjaman2 kepada kaum 

  

   

   
     
   

  

    

TRUCK yantag dex 

    

       
   

  

   “Bebas An F 
kuman Mati | 
Utk Julius Dan Si FE 

   

      

   
   

    

   
    
    

  

   

    

    

    

   
   
    

   

    

AHKAMAH arak 1 ! 2 MI 
| sum. New. York hari Senen ye Ka 

en MTP 
dan Ethel Rosenberg mel 

    

pem| 
So- 

dalam sedjarah Amerika Seri- | 

Davig Greenglass jang didja- | 

iang berwadjib" relah berhasil | 

takuti oleh penduduk gan de-y 

IBLoRa. & 

Sa Pa 

emerintah FP beaja P Isr 

| konperensi “PGRI. Ketjurangan ini 

didaerah Ngawen sebanjak Rp 501, 

her, pinggang lengan dan 'kaki berte 
riak2 minta tolong. Seorang jang da- 
tang menolong kemudian berhasil 
menangkar: S. jang mentjoba melari | 

| kan diri. Ternjata K. tak dapat ter- | 
tolong lagi: waktu diangkut kerumah | 

  

    

   srrpA MOTOR 150 cc jang menariir hati. 

Bebas dengan basis Inducement. Harga ta Na — 
er dalam tempo 10 hari lagi. 
lah sekarayg, persediaan terbatas. 

| diliat tjontonja Monster pada nk ja DEALER 
| untuk seluruh Djawa-Tengah. 

sBEGONIA 
. DEPOK 40 A — Telf. 1914 Semarang. 

— Impt. ,,SUPRA" 
MOTORCYCLE IMPT.— Diatarta 

         

  

   
  

  

  

    

— Ojakarta: Kota 

Droogkappen, mesin “kriting rambut 
(stroomloos) dan pakai stroom dengan 
di perlengkap automaat schakelaar. 

' Mesin djahit kaki model CABINET 
Radio's dan Foto-toestellen. 

Ven untuk bikin kering rambut, was- 
bak tempat tjutji kepala. 
Rupa-rupa alat keperluan kapSalon se- 
perti: Wavepoeder JX-27, FAVORITE, 
PANDORA,: ALPHA-SOLOTION, LU- 
XOR Oilwave a.l, 

Dadan dekat, peladjaran untuk mendjadi KAPSTERS dengan 
asrama Mean tinggal). 

FILIAAL: Kapsalon HONGKONG 

Krekot No. 49, — Djakarta. 

Pad 
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 PERTJETAKAN 
| dan GLCHE 

  

| KOREKAPI df 
—w ANCHOR” 

  

mulai hari ini dikirim nomer. ng sampai 1 Maart 1952 
Silahkan segera mentjatatkan nama dan-alamat pada: 

Tatausaha Suara » Merdeka" 
  

     

        

   

    

   

  

    

  

ANGGUR KOLESOM DAN, 
ANGGUR WANITA TJAP 

GARUDA BOLA DUNIA 

MEMANG SUNGGU TA BOLEH 
TERDISA DARI RUMAH TANGGA 
KARENA KALAU SWA 1STRI 

JANG SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANYA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, #ILANGKAN TJAPAI 

"DAN SELALU MEMBAWAK: KEBRUNTUNGAN 
@ $. 

BISA DAPAT BELI Di MANA? TOKO 

S8 
PUSAT PENDUNAL: 

ke
te
 

TEGAL: 

  

  

. 

1. Toko ,, WIE? 7. Toko ,,BANDUSG” 
2. Toko ,SIONG”. 8. Toko ,CANTON” 
3. Toko Obat AN HO TONG. 9. Toko PO SENG TONG 
4. Toko'.,SIN” 10. Toko , SENG SIEN” - 
5. Toko SOUW SWTE HAP 11. Toko ,,SIN SENG” 
6. Toko KONG HIEN 12. Toko yLIBERTY” 

Pengumuman 
DJAWATAN KERETA API BALAI BESAR BANDUNG. 

Mulai tg. 1 Maret 1952 . Tarip Pemwumpang dan Begasi dengan   
        

   
   

srekip 

LIJNe MASTER cuicee |! 
STEMPEL KARET SUDE | 

» dan ONTWERPEN 

buatan FINLAND 

5 G 

“Kepatihan Farat 5 — Siman — Telf. 452—1688 
se 

  

  

djir besar pada bulan Djanuari y — ——a- ana SOLO 
jl. Pindjaman inj diberikan un| Telah bertunangan: Tgl 25 s/d 28 
tuk setiap Ha Rp. 200-— dan R. ena sPa K sFebr. '52 harus dbajar kembali dari pa. Di 3253 
nenan jad.. jakni kira2 14 dari| 'R, A. RPTNO SOKJATIE NN aan 
'hasil paneran tsb. Kini lebih Teks Indonesia 
dari 1.500 orang petani telah 
ana Giri untuk pindja 

Bandung 
24-11-1952 

Semarang 
ke & Lasp 

an al 
SA 2 Days 4   “THEATRE ag 
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Ketjurangan dalam |. 
Inspeksi S.R. (KURSUS 

Suatu ketj £. MEMEGANG - BUKU A 
Kabucdurangan dalam inspeksi |“ j/“BAASA INGGRIS La paten Blora baru2 ini telah | « MENGETIK 

t Cs tas ul 

Sa aa an Hg Rombongan baru dimulai tg. 7 
Maret jad. Pendaftaran dari se- 
karang. Djuga mengadakan 
Kursus Tertulis. Ann ON : 
|dapat diminta dg. GRATIS : 

telah menjangkut untuk daerah Kun- 
duran uang sebanjak Rp 159,— dan     

: i 

PT
 20. Orang jang melakukan ketjura: | SaP2 an “1. ngan tsb ai telah mengaku akan | tustitut Dagang IM UCHTAR 

perbuatannja, sedangkan 'oleh Pani- | Djl. Slamet Kijadi 307. — Solo. 3 
tya Konperensi PGRI diputuskan ke 6 
memadjukan perkara tsb dimuka jg 
berwadjib. INI | (MALAM 'D. M. Bg 

ROx '5-7-9-5 (IT tehun) 
Betty GRABLE — Dan DAILEY 

    
Mati dlm perkelahian. 

Tg. 25-2 jl. suatu perkelahian an 

  

tara 2 orang penduduk desa telah |» My Blue He aven : BEDOERIEK terdjadi didesa Modjokulon,  ketja- 20th Century”  Technicolor Wib. » CRAWFORD matan Bandjaredjo, Blora. Mengenai | 
sesuatu hal jang sampai kini belum ”ORION" / .Metropole" 
dapat diusut perkara apa, -K. dan S. 
telah terlibat dalam suatu perkela- 
hian. K. mendapat luka2 berat dile- 

5.00—7 :00-—9.00— (17 tahun) 
6 Esther Williams — Red Skeiton . 
Ricardo Montalban — Keenan/ Wyan 

»Neptune's Daughter 
M-G-Ms TECHNICOLOR 

'Djagalan 7.— 9.— (17 tah. )     sani ig Bana korban ban- Naa, ia Na Pan 

'Roy Rogers 473 

(PB KWANG..— WANG HO. : 

“SCOBRA “WOMAN 
Film Tiongkok Paling Baru       

  

Rocks. BELIw YO 
. BOUNCE, ROG 87 

  

  

2. Dila kalah klatuh dan 
ka batu2 dalam djurang 'itu, 

.tamatlah riwajatmu, Rogers ! 
— Harus kita buktiken dulu 

perkataanmu itu, 
aa 

-   harga2 dalam negeri, 

    

        

     

IS THAT HOW YOU GOT YOUR 
NAME .NCAUSE YOW'!RE CLUMSY “ 

AS AN OX PP. 

THATIS RIGHT, | 
OX), BUT ITS A 
CHANCE IVE 
GOT TO TAKE! 

Y. | mus IS LIKE HOG-TYINA Poce/ 
3 NOW KL GO APTER Y 

“| PARDNER ROCIKYAW, Pa 
IN LOST CITY4 PL ANAL HIS BLOWGUN 

AAA TOL 
ROEee7         

— Test arti jang tersimpul 
dalam namamu? Katanja kamu 
sekuat se-ekor lembu? 

— Uh-h! Tolong !! 
4 

— Mengikat kari seperti me 
ngikat se-ekor andjtng  sadja! 
Sekarang aku akan turun nba £ 
wah, menghadapi Rockjaw. 
—— Tolong! 

— Kamu tak aka mungkin 
mendekat kepada Rockjaw dgn 
tidak berpistol, Rogers. Sebab 
ia selalu bersedia, dengan tulup 
ratjunnja, 

— Memang benar perkataan 
mu, Ox! Tetapi itu risiko jg 
mesti kuhadapi.   

    

Kereta Api akan mendapat perubahan2. 

Keterangan2 lebih landjut dapat diperoleh dari 
speksi atau Kepala2 Setasiun. 

KEPALA DJAWATAN KERETA API. 

?Kepala2 In- 

B-K 

  

Pengumuman 
Djawatan Kereta Api 

Bersama ini kami MEMBATALKAN TJARA PENDJUA- 
LAN TRUCK2 sebagaimana diumumkan dengan iklan? ttg. 
14—18— 22 Pebr. 1952. 

Pengumuman lebih landjut akan menjusul. 

KEPALA DJAWATAN KERETA API. 
B-K | 
  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 7.-— 9- INI MALAM Penghabisan (13 tahun) 

Alan CURTISS Anne GWYNNE 

sEnchanted : Valley$'- -Grorlous 
Besok yialam Dubbel Programma Kotjok Lutju! 

,Make Mine Laughs'4»,Rookies in Burma" 

  

ag 

  

InoRaA INI MALAM D. M. B. (13 tahun) 
4.45-6.45-8 45 Barbara HALE — Ricbard GREKNE 

| Berbarerg The 
“Royal Imortal »torna' jDoone'" : 
5.15-7.15-9.15 Color by Tecbnicolor! K3 
(Penghabisan) ' HBIBAT dan MENGGEMPARKAN! 
  

Grand , 5.-7.-9.- INI MALAM Premiere Ju. segala umur) 
(Melingkaa I Malam) Dubbel Programma 

WALLY BROWN ALAN CakNscY “ dalam ae 

, Make Mine Laughs” 20 , Rookies In Burma”, Kesawa 
Grand 

445-6,45-8 45 
Kasma Booty 
Osman Gumanti 9 

, «6 5.15-7.15-9,15 

Dewi Murn 
LAGU2 

BESUK MALAM premiere Royal 

Keseniar#?kebuda- 
jaan Tari Menari 

Roxy 7. 9m Ini Maba Premiere fu, segala umur) 

Miss Chou Hisuan dalam »Ke Ru Chih Ke" 

THE STORY OF A'" 
WOMENS PRISON    

    P1 

“ELEANOR PARKER ea 
(NEK Wato, 2 AITTEM BV YIRGINYA KEuada AND BERWARO G SGKOENFFLD 2 JOHN CROA EROMWELL, 

MEA MA GTR A 7 

    

  

  

Mulai tgl. 28 Pebr. 52 

Aster Mountato” Il 
KEN. MAYNARD. . 

     


