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Perang zaman ini dgn alat2nja jg modern, memberi- 

, bhw. kemadjuam dlm otak manusia 
itu hanjalah tertudju kepada 
sesama manusia belaka. Gambar ini menundiukkan ko- 

ngan, kini telah berobah mendjadi puing serta' tembok? 
jg hangus den pendudukria ic hidun senesara: 

. 

Merdeka Press” Ltd, 

0.30 utk. meterai) 
Etjeran 60 sen per lemb. 
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maut serta kerusakan 

jg akibat 114 tahun pepera- 
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...Adpis 3-Besar? 
— Sebabkan Ditariknja Mundur Pasukan2 

Perantjis Dari Hoa Binh 
Perantjis Tunggu Siapnja Divisi2 Bao Dai 

Untuk Lantjarkan Serangan Umum. 
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memberi bantuan, jang effek- 

K ALANGAN JANG BERKUASA di London mengatakan 
hari Kemis bahwa penarikan mundur tentara Peranijis 

Gari Hoa-binh, 47 mil Barat Daja Hanoi, dlm achir Minggu 
telah dilakukan atas nasehat gabungan kepala staf di Was- 

L Sidang kepala? staf A.S., Inggris dan Perantjis, jg. 
di Washington dalam Minggu ke-2 dari bulan Djan., 

telah membifjarakan keadaan Indo-China. Sidang kemudian 
membentuk suatu panitia ad hoc jg berkewadjiban membiija- 
rakan lebih landjut strategi 
gara. : 

Diantara nasehai2 penting, 
jang telah dkemukakan oeh 

pendudukan Hoa-binh jang di 
rebut oeh tentara Perantjis da 
lam bulan Nopember jang la- 
lu sangat memberatkan kewa- 
djiban tentara Perantjis kare- 
na meminig terlampau ban ak 
tenaga guna pertahanan. Dju 
ga gabungan kepala? staf te- 
lah berpendapat bahwa kekua- 
tan tentara Perantjis di Indo 
China tilak boleh - diperguna- 
kan sangat intensif karena nan 
ti ada pengaruh buruk terha- 
dap baniuan Perantjis dalam 
tentara Eropa. Diandjurkan su 
paja di Irtio China Perantj.s 
membentuk pasukan2 gerak 
tjepat sadja untuk menjerang 
kedulukan2 pasukynZ Ho sam 
pai teah terlatih tjukup ba- 
njak pasukan2 Pao Dai guna 
mengadakan serangan ymum. 
Fada Waktu ini kekuatan pssu 
kan2 Bao Dai jalah 4 givisi, jg 
belum :agi  mentjukupi untuk 
Gipakaj guna pertahanan seria 

tif kepada pasukan2 Perantjis. 

Dewan perang Asia 

jg harus didjalankan di Asia Teng 

Peranijis 
Putus Asa 

Karena Ketjewa Pada 
Inggr-USA: Akan Tarik 
Tentarasja Dari Indo- 

Tjina 
INGGUAN ,.Picture Post” 
dlm sebuah karangan jg 

Citulis Ramsay Jones, mengata- 
kan biliwa Indo China adalah 
kuntji ke Asia. Pela memperli- 
haikan, bahwa siapa? jg mengu 
asai Indo China dapai mendja- 
lankan kemauannja berturut2 
Gi Muang Thai, Birma dan Ma- 
laya. Dikatakancja, bahwa se- 
mendjak rundingan perletakan 

Tiorghoa dan Sovjet telah mem 
bandjirkan Indo China. 

Tiap tahun Peranijis kehila 

sama dengan jang lulus 
akademi miiter Perantjis. Sete 
rusnja Jones menjatakan, bah 
wa Perantjis kini mempertim: 
bangkan untuk menarik pasu- 
kan2nja dari Indo China kare 

na merasa ket'ewa dengan Ing   2 Tenggara 
Panitya ad hoc tadi djuga 

mengusulkan supaja  d.bentuk 
sematjam Dewan Perang Nega 
ra2 Sekutu uniuk Asia Tengga 
ra, Dikemukakan bahwa pem- 

bentuKan-dewan tersebut ter- 
gantung djuga dari pendirian2 
po.itis. 

Kalangan jang dapat menge 
tahui mengatakan bahwa ala 
“beberapa rintangan” . dalam 
pembentukan Dewan Perang 
Asia Tenggara, jang menurut 
gabungan kepala staf harus di 
bentuk guna mengkoordinir sira 
tegi dalam menghadapi antja- 
man pihak komunis didaerah 
tersebut. 

Perintah harian 

.djendr. Salan. 
Diwartakan selandjutnja da 

ri Saigon bahwa gjenderal Sa 
lan, pemangku djabatan pang- 
lima besar Perantjis di Indo 
China, pada hari Kemis telah 
mengeluarkan perintah harian 
pertama setelah mengganti al- 
marhum marsekal Jean de Lat 
tre de Tassigny, Salan clalam 
perintah harian tadi memberi- 
kan penghargaan atas tiara ba 
gaimana 20.000 serdadu? Peran: 
tjis dan Bao Dai dakim achir 
minggu jang lalu teah . me- 
ngundurkan diri cari Hoa-binh 
ke daerah sekitar Hanoi. 

(Antara—UP). 

  

— Kalangan jang menge- 
tahui di Washington menerang 
kan pada hari Rebo bahwa Oli 
yer Franks duta besar Ingge 
ris di Amerika teah menolak 
tawaran untuk diangkat men- 
Jjadi sekretaris-djenderal Or- 
Pisasi Pakt Atlantik Utara, 

geris dan Amerika. Djika Pe- 
ranijis mengambil keputusan 

ini, maka perang di Korea ha 
nia akan merupakon suatu la 

tihan mi'iter dan insien Ma'a 

ya tak lebih dari. pida suatu 
eksped'si pandu, 

Demik Jones. (Antara — 
API 

sendja'a di Korea, alat2 perang :   

SUAR Smg. Djum'at 29 Pebruari 1952 
Bea a ana aa Pa anNamintemnasank-aerenn years nekkne-N-otrene-ye Inten 

a' Hendak Ik 
P.M. Nehru Bentangkan Dasar2 Umum 

Politik L,N. India 
Tulisan,Karl Marx Dilihat Dari Katjamata Sekarang 

( Adalah Kolot: Katanja. 1 "3 

: UU NTUK PERTAMA kalinja sodjak 8/4 bulan perdang 
menteri India Shri Jon Ten Kemis kemaren meng- 

adakan k 1 persnja. Se 
umum aa Doli aa negeri India dgn menjatakan, 

tetap merdeka, Selain itu ia memberikan 
patnja sendiri mengenai komunisme, Dalam memberikan 
negasarnja tentang dasar? umum dari 
Cia, terutama jg mengenai bantuan luar negeri, Nehru menga- 
takan, bahwa India tak menghendaki mengikat diri dlm lapa- 

India harus 

j ngan politik. 

»Kami man bersahabat dgn 
Semua bangsa, tetapi kami tak 

| mau mengikat kemerdekaan ka 
|.mi dengan siapapun djuga dan 
dengan tjara bagaimanapun 
djua”, kata Nehru. Selandut- 
nja ia mengatakan bahwa ren 
tjana 5 tahun India dibuat se- 
demikian rupa, hingga bantu- 
an luar negeri tidak ah merupa 
kan soal jang per'u, tetapi da 
pat mempertjepat pelaksanaan 
rentjana itu: 4 

Marx kolot. 
Berbitjara tentang komunisme pa 

da umumnja,- Nehru mengatakan, 
bahwa ia telah membatja ,,das Ka- 
pital” jang ditulis oleh Karl Marx 
dan jang menimbulkan kesan pada 
nja, tetapi buku itu tak merubah ke 
jakinannja. Ditambahkannja bahwa 
wakty sekarang Marx adalah kolot 
dan kaum komunis adalah reaksio- 
ner, kalau mereka mempertahankan 
Marx. Nehru selandjutnja menjata- 
kan simpatinja terhadap ideologi ko 
munis, karena perbedaan jg funda- 
mentil antara komunisme dan sosia 
lisme adalah sedikit: sekali. Achirnja 
dikatakan, . bahwa kaum komunis 
India mendjalankan suatu taktik des- 
integrasi, jang merugikan tjita-tjita 
mereka, 

Seterusnja seorang wartawan mena 
njakan kepadanja tentang soal MSA 
— jang menurut UP. telah ditolak 
oleh Burma, 

Nehru tidak” mendjawab dengan 
langsung dan dikatakannja bahwa 
India tiada mendjumpai sesuatu ke 
sulitan, setjara tulus ichlas India me 
ajetudjui preamble (mukadimah) dari 
persetudjuan bantuan tehnis Ameri- 
ka-India, jang “bertudjuan perdamai 
an dunja jang objektif. Nehru me 
nandaskan, bahwa mungkin banjak 
perbedaan dalam tjara? “untuk “rei 
tjapai perdamaian dunia jg objektif. 
Dikemukakannja bahwa India tidak 
akan mengikat diri setjara politis, 
bagaimanapun djuga dan dgn negara 
manapun djuga. 

»Kita mempunjai hubungan persa 
babatan dgn negeri2 lainnja, tetapi 
India akan mempertahankan politik 
kemerdekaannja”, kata Nehru. 

Soal Djepang— 
Taiwan 

Nehru menerangkan “atas suatu 
pertanjaan, bahwa India tidak per- 
nah diberitahu mengenai perundingan 
antara Djepang dan pemerintah 
Kuomintang dan dikatakannja bhw 
India tidak mengakui Tiongkok Kuo 
mintang. Atas pertanjaan, apakah 
India menerima baik saran pers Ame 
rika, supa'ia mendatangkan beras dari 
Taiwan, Nehru mendiawab bahwa 
India akan ambil beras dari mana 

| pun djuga, asal disana bisa didapat 
ngan opSsir2 jang d'um.ahnja | 

dari | 
beras: ..kalau perlu dari bulan?” 

Mengenai soal perserdjataan kem 
bali Djepang, “Nehru mengatakan 
bahwa pada umumnja ia tidak me 
njetudjui persendjataan kembali ne 
gira manapun djuga. Ia tak sang- 
gup antuk menjatakan bahwa sesua 
tu negara adalah ,.tjinta damai" 
ataupun tidak tjinta damai”. Dikata 
kannja bahwa rakjat djelata dimana 
pun djuca pada mentjintai perdamai 
an”, akun tetapi kadang? keadaan 
memaksa pemerintahan2 untuk bertin 
dak dengan tjara luar biasa”. Ten- 
tang perundingan India-Djepang Neh 
ru menjatakan, bahwa. perundingan 
untuk mentjapai" perdjandjian tadi 
belum  mentianai. kemaditan lagi: 

  

A 

»menghantjurkan” Sovjet, 

Menurut perasaannja, didalam per 
-djandjian 'ini antara Amerika dan 
Djepang terdapat clausuls2 rahasia, 
jang tidak diumumkan. Diusulkansja 
supaja pemerintah Australia djangan 
mempertaruhkan keamanan Austra- 

lia dan supaja menjampingkan per 
djandjian tadi, seperti djuga Asnuri 
ka telah menjampingkan perdjandji- 

( Bahaja Djepang 
Bagi Tiongkok Dan Daerah Selatan 

NGGOTA PARLEMEN Austirali A. A. Calwell ketika 
perdebatan tentang soal rafifikasi perdjandjian perda- 

maan Gidalam madjlis rendah memperingatkan ketika hari Re 
bo, apabila negara2 Serikat mempergunakan Djepang utk ikut 

zoa ka Djepang kelak mungkin akan 
menjerbu Tiongkok ativu menjerang kearah selatan. 

sey mendjawab, bahwa bahajanja 
bukanlah kalau2 Djepang akan men 
djadi terlalu. kuat dalam tempo jg 
terlalu tjepat, melainkan 'ahwa Dje 
pang tinggal lemah untuk waktu jg 
terlalu lama.  Dikatakannja bahwa 
Djepang dalam tempo 10 tahun “ini 
tidak akan dapat menjerang, tetapi 
»Komunisme -kini sudah dimuka am 

n "Versailles sesudah Perang Dunia | hang pintu”, (Antara) 
IL. Menteri luar-negeri Australia Ca-! 

  

Iiekka 

1 

ia menegaskan garis 

y Tn aa 

politik luar negeri In 

1 AE 3 Phi, 

(pada waktu iakiitang dipertinmbang 
kan beberapa rentjana, Tn 

|. Menurut Nehru, perdjandjian jam 
| sedang dirundingkan ini hanja suatu 
perdjandjian sederhana sadja, jang 

| dimaksudkan untuk memperbaharui: 
hubungan diplomasi antara India dan | 
Djepang. 

    

      
Harian Umur — Angganta S.P. 
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Hatta Di 
Asahan 

  

Gambar ketika baru2 ini 

kundjungi. Gambar: Bung   ,Sampuran Harimau”, 

   
wakil presiden Hatta berkun- 

djung ke Sumatera Tim ur. Air terdjun di Asahan jang 
diren'janakan akan didjadikan pusat penggerak elektris, 
(pembangumannja telah madju dgn pesat) djuga beliau 

penduduk Asahan: di belakang 

  

Hatta berpidato dimuka para 
tampak air terdjun   

      
D   Ditanja tentang undangan jang di 

katakannja telah diterima untuk me- 
agundjungi Peking, Nehru mengatas 
kan, bahtva ia tak menerima sesuatu 
undangan resmi, tetapi ia telah dibe 
ritahu dengan perantaraan dutabesar 
India di Peking, bahwa kundjungan 
ke-ibukota RRT itu akan di 
dengan gembira. 

tak melihat adanja kesempatan untuk 
mengadakan kundjungan ke Peking 

| dalam waktu jang dekat, betapapur' 
djuga inginnja untuk pergi kesana 

  
lam waktu 2 bulan 
tang ini India akan mengirimkan su| 
atu perutusan kebudajaan ke RRT 

Epidemi Di 

  

EMANTJAR radio pu- 
"3 tjuk pimpinan pasukan? 

seku'u (PBB) di Korea hari Re 
bo mengumumkan, bahwa ne- 
mantjar racio fihak utara telah 
mempergunakan alasan? se- 
akar? negara? seku'r: memprak 

    
   

   
   

Tetapi-ditambahkannja, bahwa at 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa da-f' 
jang.akan da- 

3D 

Korea-Utara?") 

Setiap 
Bantuan 

Dapat Diterima ladone- 
sis: Asalnja Sjarat2.nja 

| “Tidak memberatkan 
Kata Mr Jusuf 
(PANDANG DARI sudut 
keuangan se-mafa2, me- 

mang Iudenesia bisa membajar 
|bantuan ekonomi dan militer jg 
Uperolehnja dari Amerika, ce- 

pada hari Kemis mener 4 
kepaua United Press. Akan te- 
tepi, demikian mr. Jusuf Wibi- 
Sono selandjutnja, pembargu- 

kan djumlah uang jg sangat be 
sar. Oleh karena aga apa- 
bila ada sebuah negara jg mau 

  

he 

    

cu IN 
    

  n peperangan kuman?, ha 
nja dgn maksud utk menjem- 
bunjikan kenjataan, bahwa di 
Korea Utara telah menjebar 
epidemi? jg luas. 

Pemantjar-radio sekutu seterusnja 
menjatakan, bahwa meluasnja epide- 
mi2 tersebut lebih2 lagi menghebat 
disebabkan pemakaian bahan? pemba 

ilut jang sudah terkena infeksi dan 
' makanan2 rusak. Pengumuman iri 
L adalah sebagai djawaban atas sia- 
ran2 fihak utara, dalam mana dipro- 
tes tentang tindakan2 fihak sekutu 
jang kabarnja telah menjebarkan de- 
ngan pesawat2 terbang berikut lalat 

. dan tjetjunguk jang dinamakan ku- 
| man2. (UP). 

  
KEBAKARAN DISTUDIO RRI 
DJAKARTA, 

Pada hari Selasa malam kl. pu- 
kul 9 telah terdjadi kebakaian di. 
studio Rado Repubik Indonesia di 
Mejan Merdeka Barat Djakaria jang 
berkat ketangkasan para pegawai da- 
pat dipaiamkan dengan segera. Se 
buah drum bensin, ig diletakkan di 
halaman studio dimuka kamar kon 
trole karena kurang berha:i.hati dari 
Seorang sobir “telah terbakar Di- 
daam kamar terssbut ditempatkan 
yostalasi perhubungan dengan pe 
mantjar RRI di Kabajoran. Ketika 
barisan pemadam. kebakaran satu. 

“perempat diam kemudian tiba i- 
halaman studio, api ternjata telah 
d'padamkan. Kerug'an tidak besar, 
Hanja stbuah ajendela, katia2d dan 
sebagian dari loteng terbakar 
Instalasi peniambuns ig berharga 
masih utuh sama sekali Pekerdiaan 
distudio t'dak menga'ami kelamba- 
tan karena kebakaran tersebut, 

MILIK KAISAR HAILE SE- 
HLASSIE DIANGKUT KE — 
ABIS ABEBA, 

Hari Rebo di Napel sedjum- 
lah 15 peti jg memuat harta 
milik Haile Selassie dari Ethio- 
pia telah dinaikkam ke kapal 
utk diangkut ke. Adis Abeba. 
Antara lain dlm peti itu terda- 
pat mahkota lengkap dari kai- 
sar'tsb,. perabot kamar tidur 
dar tembaga, dua buah lukisan 
dari Menelik II dan istrinja, tam 
puk keradjaan, sebuah mantel 
dari sutera merah jg dihiasi de 
ngan benang emas, patung ps- 
runggu dari singa Juddah dan 
2 putjuk senapan utk berburu.   

memberikan ,,bantuan” kepada 
Indonesia, maka uang jg sebe- 
uafhja harus dikeluarkan itu 
Uapailah dipakai ufk tudjuan?2 
lain, 

Pada azasnja hal ini berarti 
bahwa eskipun Indonesia 
mempunjai tjadangan emas 
dan doLar sedjumlah 400 d,uta 
dolar, namun djumlah ini sen 
dir sama sekali be umlah tju- 
kup “untuk membeajai semua 
projek pembangunan. Oleh ka- 
rena Hu “bagi Indonesia semua 
“bantuan” akan diterima dgn. 
baik — dan ma'ah diperlukan 
— asal sjarat2nja baik. 

Dr. Darmosetiawan. 
Sekretaris gjenderal kemen- 

terian :uar negeri, dr, Daima: 
setiawan, meminta perhatian 
untuk sua'u hal lain jang ber- 
taian dengan bantuan dari 
Amerika itu. Tidakiah mung- 
kin, demikian dr. Darmasetia- 
wan, untuk tmendapatkan ' se- 

. mua barang jang “diperlukan 
oeh Indonesia atas dasar ko- 
mersil se-mata2 dari Amerika, 
Sebabnja ialah karena aklanja 
rentjang 'persendjataan kemba 

| Hi Amerika Serikat. 
Daam hal inj dr. Darmase- 

tiawan menjatakan dengan te- 
gas bahwa ia #Klik ingin mem 
berikan komentar atas perten- 
tangan2 jang telah timbul dise 
kitar bantuan dida'am rangka 
undang2 keamanan bersam 
itu. 

Dari sumber2 jang dapat di 
pertjaja lainnja, United Press 
Selandjutnia menerima kobar, 
bahwa suatu pesanan sentjatr 
send 'ata ringan untuk keper u 
an2 kepolisian telah tidak da- 
pat di ajani di Amerika. Akan 
tetapi hal ini dapat dilakukan 
dili am rangka bantyan MSA. 

' Hal ini mengandung arti, bah 
wa walaupun Indonesia mempu 
njai keuangan jang peru, na- 
mun ini tidaklan tjukup untuk 
lapat memperoleh barang? 
KE UP 

  

- Malaya Lepas 
— Dari Inggeris 

'(Pasu Akan Djatuh 
(Atau Indonesia: Kata Lord Milverton 

JIKA INGGEEIS tidak terus memegang Malaya, dia 
nantinja akan ditarik masuk kedalam lingkungan 

Tiongkok atau Indonesia”, kata Lord Milverton, seorang bekas 
pembesar sipil di Malaya, didalam sidang Madjelis Tinggi Ing- 
geris kemarin malam. Demikian dikawaikan oleh wartawan »An 

Ditangan T'longkok 

Opposisi jang sebenarnja ter 
hadap po.itik pemerintah seka- 
rang mengenai Malaya, ginja- 
takan. oleh .seorang pembesar 
sipil Malaya jang telah -ama 
pensiun, tak lain jalah Lord 
Mi.verton tersebut. Pendirian- 
nja hampir sama dengan hari- 
an "Daily Telegraph” (Konser- 
vatif) dan dimintania, Supaja 
kepada Komisaris Tinggi akan 
diserahkan kekuasaan jang 
dapat me umpuhkan perlawan- 
an komunis. 
Karangan2 'Daily Telegraph” 

jang sependirian dengan Lord 
Mi verton mengancijurkan ke- 
“diktatoran militer untuk Mala 
ya dan memperenhtikan Komi 
saris Tinggi, Mac Donad. Se: 
mua jini difafS'rkan oleh kala- 
ngan jang mengetahui, sebagai 
desakan kuat dari firma? ka- 
ret jang berpengaruh jang me- 
nuntut tindakan: tjepat, supaja 
mereka dapat menanam karet- 
nja lagi dalam keamanan. 

Lord  Milverton menjerang 
Duta Onn pemimpin gerakan 
kemerdekaan Malaya sebagai 
sOptimis jang gila kekuasaan”, 
.dan Malcolm Mac Donald sebz- 
gai »Seorang jang memegang 
kekuasaan, tetapi tidak mempu 
njai perasaan tanggung-dja- 
wab”, dan djabatan Mac Donald 
sebagai .penjakit kanker jang 
merujak”. Dan sahahat2 Mac 

Penting Hari Ini: Perkembangan sekitar — weahad 
pembentukan kabinet — Onderneming2 di Jogja 
— Apakah sebenarnja milik Dana-Milik Mangku 

itu? — Partai2 kiri India akan tjondong negaran 

ke Partai Kominis India 

Pe AN EN PEN PESAN MANA AAA TAS 

Prawoto 

bentukan kabinet baru, 

  
Sekali 

Bukan Kjahi 
ADA HARI KEMIS ma- 

P laim Dewan Eksekutif 
Masjumi telah bersidang, utk. 
mendengar laporan fuan Mon. 

(Nasir mengenai konsultasinja 
| Ggn presiden. Menurut kabar jg 
diperoleh PlI-Aneta dari 
nga jg mengetahui, maka Nat- 
Sir tidak akan ditjalonkan baik 
Sebagai formateur mampun se- 

(bagai menferi. Beberapa dari 
para menteri Masjumi jg ber- 

. henti, menurut keterangan se- 
| Iandjutoja akan dikeluarkan da 

ri Gaftar tjalon Masjumi. 

Menurut sumber PIA, maka 
beberapa orang anggauta De- 
Wan Eksekutif Masjumi, akan 
mengakijukan kepada Dewan 
untuk mempertimbangkan ke- 
mungkinan untuk smenjimpang 
Garj “tradisi” jang diturut sam 
pai sekarang, jaitu portefolio 
agama tidak selalu dipegang 
oleh seorang kijahi. Anggauta2 
jang bersangkutan itu lebih 
menjukai, supaja pos tersebut 
didutlaki oleh seorang jang ber 
pendidikan Barat akon tetapi 
jang taat kepada agama, dan 
tjiukup biasa didalam kehidu- 
pan politik. 

Donald di Malaya dinamakannja 
,pemerintahan sekelompc 
orang pemberontak Tionghoa is 
gup melaksanakan, apa jan: 
tidak dapat dilakukan oleh Ing 
geris sendiri. 

Ia mengedjek pikiran orang 
jang hendak mengerahkai 
bangsa Tionghoa di Malaya u: 
tuk membantu Inggeris menti: 
pai kemenangan. “Tiada seo- 
rang pemberontak Tionghoa jg 
akan mau melarikan diri, djik. 
tiap Tionghoa diberi hak sua 
ra”. Dan diulangnja perkataa: 
Seorang tengkulak karet, Wa! 
ter Fletcher anggota parlemen   bhw. dj'ka Ma'aya luput da- 
ri tangan Inggeris, dia akan c 
tarik oleh Tiongkok atau Indo: 
nesia. (Antara) 

  

Mengiringi 

Amerika Gunakan 

Serikat 

negara Djepang, 

torian Juar negeri Djepang. 

Penanda-tanganan itu dilaku- 

dari pihak anggota2 parlemen 
serta surat2 kabar dari sajap 

”"Mainichi” dan ,,Asahi” pada ha 
ri Kemis menjerang pemerintah 
Yoshida jang dituduh memberi 
hax2 territorial istimewa” kepa 
da pasukan2 Amerika. 

Sambutan Okasaki. 
Okasaki. jang tslah merun- 

dingkan perintjian perdjandji- 
an itu dengan dutabesar Ameri 
ka Dean Rusk, dalam kata sam 
butannja antara lain “menjat: 
kan, bahwa persetudjuan terss 
but ialah hasil daripada ,,ha- 
srat untuk saling memberi pe- 
nempatan dan konsesi antara 
kedua pemerintah” dan menun 
djukkan tentang adanja ,hubi 
ngan2 erat dalam kepentingan: 
bersama antara bangsa Amer: 
ka dan bangsa Djepang”. 

Dikatakannja, bahwa ,,dalan '   
  

MAN jang dikeluarkan 
Djaksa Agung Suprapto,  diandjurs 
kan kepada setiap orang jang ada 
di Indonesia, baik sebagai penduduk 

sbb: Pada masa sekarang ini kita   ter 

mutlak bagi tiap2 orang jang hidup 
di Indonesia dan jang menginginkan 
keselamatan negara dan kebahagia- 

maupun sebagai tamu untuk dengan : an rakjatnja untuk ikut serta dgn 
djudjur dan ichlas membantu guna! sungguh2 mengusahakan dan mendja 
terdjaminnja keamanan dan keterti-j ga keamanan dan ketertiban dinegeri 
ban didalam negeri. Bunji selengkap j ini lebih daripada diwaktu jang lam 
aja pengumuman Djaksa Agung itu: pau. 

Oleh karena itu, maka sungguh 
hadapi kenjataan, bahwa keamanan pada tempatnja, apabila kami seru 

8. . . Djaksa Agung Adjak Setiap Ora 
ALAM SUATU PENGUMU- dalam negeri kita banjak sekali 

oleh ganggu. Maka adalah ' kewadjiban 

manan 
kan kepada segenap orang jang ada 
di Indonesia ini, baik sebagai pendu 
duk maupun sebagai tamu untuk dgn 
ichlas dan djudjur memberikan ban 
tuan berupa tenaga ataupun pikiran, 
guna mendjamin keamanan dan' ke- 
tertiban didalam.negeri dan untuk, 

sKon. Bataviansah C 

van Kunilen en Wate   
Lembaga Kebudajaan 

mendjauhkan diri dari segala matjam 
perbuatan didalam bentuk apapun, 
jang dapat mengakibatkan kegontja 
ngan keamanan dan ketertiban, seba 
gai sjarat mutlak bagi tiap2 usaha 
pembangunan. : 

Terhadap siapa sadja jg ternjata 
berusaha akan menggunakan sesuatu 
keadaan jang kurang memuaskan pa 
da waktu ini untuk melakukan atau 
mentjoba melakukan perbuatan2 jg 

! berupa. apapun djuga, jg menggang 

anda 

ns ba paaN | 

ng Mendjaga Kea- 
gu atau dapat mengganggu keama 
nan dan ketertiban didalam negeri 

i'kami tegaskan, bahwa kami tidal 
| ragu2 untuk mengambil tindakan s. 
perlunja menurut kebutuhan, 'sehing 
ga terus-menerus dapat didjamin bah 
wa keselamatan dan kesedjahteraan   
rakjat, bangsa dan negara kita Re | 
publik Indonesia tidak terganggu dan 
dibahajakan, 

Demikian pengumuman jg dikeluar 
kan oleh Djaksa Agung Suprapto. 

kan ditengah2 protes2 keras! ra? merdeka didunia telah ter- 

kiri Gan jang tak berpartai. 
yDua dari surat? kabar stiga: 
besar”  Djepang, - jaitu -ssk. 

Protes Sana Sini 
Ditanda- Tanganinja Per- 

djandjian Administratip Djiepang-USA 
Pangkalan2 Djepang. 

EMERINTAH DJEPANG pada hari Kemis telah me- 
narda-tangani perdjandjian administratif dgn Amerika 
jg memberi hak2 pangkalan? 

laut dan angkatan darat Amerika setelah masa pendudukan 
nanti berachir. Perdjandjian tsb ditanda-tangani oleh menteri 

Katsuo Okasaki, dan oleh menteri angkatan 
Carat Amerika, Earl Johnson, dim suatu upatjara di kemen- 

uk angkatan? udara, 

menghatapi militerisms jang 
tak bertanggung djawab nega- 

paksa bersatu dalam pertaha- 
man bersama dgn djalan mem- 
persatukan sumber2 kekajaan, 
faciliteit2, perlengkapan2 dan 
tenaga manusia mereka”, Se- 
bagai tjontoh2 disebutnja Or- 
ganisasi Pakt Atlantik Utara 
(NATO), can perdjandjian?2 ke 
amanan bersama antara Ameri 
ka Serikat dan Philipina dan an 
tara Amerika Serikat, Austra- 
lia dan New Zealand. 

Kata Okazaki, ,,kitalah jang 
telah minta supaja pasukan? 
Amerika tinggal di Djepang”. 
Dikatakannja, bahwa persetu- 
djuan sekarang ini menentukan 
sjarat2 untuk menempatan pa- 
sukan2 bersendjata Amerika di 
Djepang dan sekitarnya. 

Partai opposisi Djepang sementa- 
ra itu telah memutuskan untuk me- 
ngadakan suatu rapat umum sebagai 

  

Pa 

— Interview Nehru dil. 

   

  

   WAE angan 

Sampsi tadi 

Atas pertanjaan apakah ki 

Sama mermbenjuk kabinet dgn, 
Prawoto' Mangkusasmito apa- 

mateur bersarma2 dengan  seo- 
yang dari “pihak PNI, Sidik 
mendjawab, bahwa pada pan- 
dangannja hal itu akan dapat 
melantjarkan pembentukon ka 
binet baru  djika Prawoto 
Mangkusasmito mendapat so- 
kongan penuh dari 
dan djuga mewakili g'iran Su 
kiman didalam kesjiumi, 

Pertanjaan, bagximana si- 
kap PNI, Gjika nanti perdjan- 
djian mengenai MSA dimadju- 
kan kepada Pariemen o'eh ka- 
binet jang baru, didjawab oleh 
Sidik Djojosukarto, bahwa M 
SA dalam bentuknja seperti jg 
teah dilanda tangani oleh Su 
bardjo, tiklak dapat diterima 
oleh PNI, Apakah ini berarti, 
bahwa PNI akan bersedia mex 

perubahan dila'am perdjandii- 
an itu, Sidik Djojosukarto ti- 
dak hendak memberi djawa- 
ban. 

Djuga Dewan Pimpinan Ma- - 
sjumi teah berapat kemaren 
petang dirumah Mr, Siafrudm 
Praw.ranegera untuk mendes 
ngarkan laporan «ari ketua De 
wan Pimpinan Masjum: Moh. 
Natsir, jong pagi kemaren te- 
lah mengadakan pembit jaraan 
penindjauan dengan Presiden 
mengenai sca! pembentukan 
Kabinet baru, Wakil ke'ua De 
wan Pimpinan Masjumi, Pra- 
Woto. Mangkusasmito, djuga ti 
Jak bersedia member'kan kete 
rangan siapa jang akan dima 
Sijukan oleh Masjumi mendja- 
di tja'on formateur. “Orang- 
nja telah ditundjuk oleh Ma- 
sjumi”, kata Prawoto, tetapi 
ia tidak bersedia mengatakan 
Siapa orangnja itu. 

Da am pada itu menurut ka 
bar2 jang tersiar diluar, Pra- 
woto Mangkusasmito sendiri 
atalah tja'on formateur dari 
pihak Masjumi. Tentang kebes 
naran kabar2 itu, Prawoto 
Mangkusasmito tidak mau 
membantah dan membenarkan 
nja. (Antara). 

  

Pendapat pemimpin? 
. Isinnja. 

Dalam pada itu Mr. Wongso 
hegoro menerangkan, bahwa 
PIR menghensaki Supaja pem 
bentuk kabinet terdri dari 3 

mi dan PIR. 

KASIMO (Katho'ik) menga- 
| takan, bahwa partainja tidak 
Lada merradjukan sesuatu tja- 
(Ion atau usul bagi pembentuk 
kabinet. Dida'am program pe 

. merintah baru nanti, Parki ms 
| letakkan titik beratnja kepada 
soal keamanan da am negeri, 
Dan untuk tjalon2 Menteri da 
ri Parki dikemukakannig na- 
ma2 Ir, Suwarto dan Kr. Su- 
hari, 

  
Buruh d'uga mengandjurkan 3 
orang pembentuk kabinet, dan 
partainja bersedia memadju- 
kan seorang dari padanja. Di- 
katakannja lagi bahwa menu 
rut pendirian partainja ada ba 
iknja diika PSI turut masuk 
kedgam kabinet baru itu nan 
ti, supaja bisa didapatkan soko 
ngan jang lebh banjak dari 
parlemen dan masjarakat, 

Dr. Leimena achirnjaj mene- rangkan, bahwa sba2 jang di 
kehendaki partainja' terijantum dalam program pemerinta- han nanti jalah sogi keama- 
nan, pemilihan umufh, kemak-   perotes terhadap perdjandjian admi- 

histratief jang telah ditanda-tangani 
pada. hari Kemis ini antara Djepang 
dan Amerika Serikat. Rapat terse- 
but akan diadakan pada tanggal 6 
Maret jad. sebagai perotes terhadap 
»diplomasi rahasia” dari perdana 
menteri Shigeru Yoshida dan untuk 
nembela kedaulatan bangsa Djepang. , 
Selain itu partai2 opposisi telah 

memutuskan pula untuk mengadjukan 
sebuah mosi didalam parlemen jang | 
menuntut supaja perdjandjian admi-   
nistratif jang telah ditanda-tangani 
itu dibitjarakan dalam parlemen, Par 
tai Sosialis Djepang sementara itu 
telah mengeluarkan sebuah statement 
jang berisi tuntutan supaja perdjan..   djian antara Djepang dan Amerika 
itu dibatalkan, 

muran dan 'ain2. Pafk'ndo, ka 
tanja lagi, tdak menaruh kebe 
ratan dika PSI turut serta da 
lam kabinet baru itu nanti, 
-Demik'an keterangan» bebe 

rapa waki'2 portai koalisi ig, 
telah mengadakan pertemuan 
dengan Pies:den Sukartip ke- 
maren Siang, 

Semuanja: mereka ini masih 
belum dapait. menerangkan ha gmana pendirian jang teras 
Chir dari Parlai2nja mengenal 
pembentukan kab'net. Hal ini 
baru akan ditetapkan dida' ami 
rapat dewen pimpinan alay de 
wan partainja mas'ng2 jang 
akan “berlangsung terus d.hari 
hari ini, 

   

     
Diago For 

matear Masjumi? 
Belum Ada Perkembaagas Dlm Usaha2 

Pembentukan Kabiret: Kata Sidik 

EMUKA? PARTAI jang kemarin telah mengadakan pem 
bitjaraan penindjauan deugan Presizen. mengenai pem- 

pada petang harinjah telah memberi- 
kan laporan kepada Dewan Pimpinan. partainja masing2 ion 
tang pertemuannja dgn Presiden itu. Tenjang rapat Dewan 
Pimpinan PNI, Sidik Djojosukarto, atas perianjaan2 pers me- 
nerangkan, bahwa ia belum daPat memberikan keterangan? js 
positif, sebelum Presiden menultdjuk formnateur, 
malam, menurut Sidik Djojosukarivo, belumlah ada perkemba- 
ngan? baru dim pembentukan kabinet. Ia tidak bersedia moms 
beri keterangan, siapa kiranja Jg oleh PNI akan dimadjukan 
mendjadi formateur, apabila diWinta oleh Presiden, 

| 
enteri Agama 

Ini Menjim. 
ipang Tradisi Akan 
Dipegang Oleh Orang 

nja PNI akan bersedia kera”. 

bila ia ditundjuk mendjadi for" 

Masjumi . 

nerima MSA apabila terdjadi - e 

| orang, jaitu dari PNI, Masius 

Prof. ABIDIN darj Parta? 

A 
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| PEBRUARI 1952 

te. 

1 djawab, dipimpin oleh sdr. Lie 
Ping Lien. ig'."30 tieramah ten 

PEDAGANG 

2 . Djual-beli uang retjeh ternja 
ta achir2 ini makin ramai. Ta- Ke 2 2 mend 

rikan pabrik karton di. Djokja Ci djam 8.39 pagi pun distasiun 

g uang logam tsb. berharga Ik.       

    

Ox 

“Rp. 5.090 sampai ( 
|uang mana kini diserahkan ke 
1 pat Kas Negeri g 

erkara akan diperiksa lebih 
.djauh. . 

DiiK2 

joba akan bek 
a jg sangat gelap, sebab 

tani telah kehi angan 
n penghipupan.    

    

a itu, sedikitnja  kedja- 
b “dian2 demikian itu merupakan | » 

| Saah Satu fakior mengapa pen 
Guduk di Djokjakarta makin 
lama makin terasa bahwa kekua 
tannja membeli makin lemah. 
3 “Usul Klatense 

& Landbouw Ver. 
"Belum lama, Klatensche 
iLandhouw Vereeniging jang 
mempuniai keniatan akan me- 
nguSahakan kembali perkehu- 

sh 

. Mannja tembako telah mentio- 
““ ba memadjukan vsul dompro- 

mie ke Pemerintah, dgn. 

SUARA 

MERDEKA 
MIE saran. ana 

  

  

— SI GRUNDEL — 
baru formeer (mem 

bentuk) formateur-kabi- 
ne: sadja susah, apa lagi 
formeer kabinetnja itu 
sendiri!! ..... 

......     
Di Gang Lombok 60, tiap2 

Minggu sore dari djam 05.00 
sSampci diam 06.30. diadakan : 
pertemuan untuk umum. Atja- | 
ra bulan Maart sbb.: 

| Tanggal 2 tjeramah tentang | 
Tiga kegembiraan, oeh sdr, , 
Lie Ping Lien tgl 9 soal tanja | 

Idjawab, dipimpin oeh sdr. Lie | 
Ping Lien, tgl 16 tjeramah lan 
utan tentang pe adjarannja 
Ong Yang Bing, oleh sdr. Lie 
Ping Lien, tgl. 23 soa! tanja 

tang dunia kebatinan, oleh sdr, 
Kwee Ek Hoo. 

5 UANG RE- 
TJEH” KETANGKAP. 

Tawang, Semarang pihak polisi 
telah berhasil menangkap se- 
orang bangsa Arab jang mem- 
bawa 5 koper berisi uang logam 
5 sen dan 19 sen. Semuanja 

Rp. 6060, 

Semarang. 

beker. Lane 

  

  
"ta 

“penjakit ,,kurang makan”. Gambar: 
perhatikan seorang penderita pe- 

M
a
d
i
n
a
 

At 

ILUN VI Dapat Dikumpulkan Kekajaan Jg Besar: 
“h Siapa Perhatikan Nas Belum | 

pradja di 

  

      
db tammakifa? Hasil Sangat Hematnja 

3 

| 4pakah Itu & 

  

asib 1000 Pegawai Jg 
Menerima Gadjihnja? 

JANTARA BANJAK soal2 sulit jg dihadapi oleh Pe- 
D merintah kini ialah soal Swapradja. Karena diseluruh 

| Indonesia djumlahrja tidak kurang dari 290 buah (landschap- 
| pen). Totani Je pan minta perhatian dewasa ing ialah swa 

Suraka ta IC Suhanan Gan Mangkunagaran Meski-      
    'rombongan hari Selasa jl.” ' 

ke daerah Solo, jg pen- 

  

   
"Dan ka au tidak djustru ka- | 

| paja rakjat menanam sembako 

nja dengan Kepala Daerah ma 
sih bersipat orien!ntie sadja te- 

me Kobe Ingin Yang 

ngerdjakan perkebunaz 
bagai tjaranja ernem dilitman jang lampau, ja 
engan menjewa tanah, dan me 
nanam tembako sendiri, sebab 
"ticonja teri lu berat...... 1 : 

Jang ia inginkan adalah 

  

sendiri jang dalam tehniknja 
akan diberikan.pimpinan demi: 
kian djuga tentang benih dan 

Tetapi seberapa panenan jang 

kepada 'B.A.T dengan harga? 
jang nanti akan dibitjarakan. 

Disamping itu ia telah me- 
njatakan ketegasan sikapnja 
bahwa kongsinja merasa setu 

dimiliki olehnja separo dan mi 
iki (oleh pemerintah daerah   

4 reSmi masih belum may mem- 
“ mberikan keterangan meskipun, 

s
e
m
e
n
a
 

PELADJARAN AGAMA DI 

  

   

   
   
   

Tn Sekolah2 Rakjat di Djawa 
dite: Tengah jang sudah mendapat 

seorang peladjaran Agama ialah, ada 
“S3 sebanjak 721 dari djumlah 4769 

Sekolah Rakjat, adapun Seko- 
Jah Landjutan jang berdjumlah 

£ 157 jang telah . mendapat 
Agama Na eeraan Agama baru 49. Se- 

atau rakjat jang separo. 

mentara pimpinannja akan di 
bentuk bersama sedang pimpi- 

|nannja da'am soal tehnik dan 
| keahlian sementara dari fihak 
| Pemeriniah Daerah atau rak- 
|jat sendiri belum bersedia ia 
bisa menjedakan seberapa jg 
dibutuhkan oleh penggusaha. 

Da am perhitungan? setjara 
kasar sawah atau  ladang2 
jang ditanami tembako sebagaili 
&inginkan oleh kongsi itu bi- 
Sa memberj hasil lebih banjak 
antara 50 sampai 6075 daripa 
da ditanami palawidja atau pa 

| di sebagai kebiasaanja. 
Djuga dalam scal inn fihak 

ada diakuinja bahwa dalam 
prinsipnja keniaian kongsj itu 
bisa diterima dan malahan ada 
diharapkan supaja pabrik ro 

kok itu, djuga sama sekali di 
dirikan di Djokjakarta Hanja 
jang bisa dikabarkan . seka- 
rang bahwa pemerintah  dae- 

| rah "berkeinginan supaja kong 
Si itu memadjukan - usul2nja 
setjara tertulis supaja dengan 
demikian bisa dirundingkan 
masak2. 

Philips mau dirikan 

.paberik karton. 
Djuga dari fehaknja Philips 

sudah mentjoba merebut lapa 
ngan di Djokjakarta e 

Sebagai diketahui, kongsi itu 
sangat banjak membutuhkan 

! kerdus2 untuk pembungkus, jg 
| semuanja dibikin dari pada ker 
tas karton. Ia telah mentjoba 
melakukan oori€ntatie tenitang 
kemungkinan2nja untuk mendi 

karta. 5 
Djuga dalam soal itu, sampai 

sekarang Pemerintah daerah 

wokerto — Kroja, Purwokerto 
— Tjilatjap, Tjepu — Randu- 

| blatung. 
Penguranvan perdjalanan tsb 

bukan berarti penghapusan per 
hubungan antara satu daerah 
kedaerah lainnja sedangkan 
pengurangan itu hanja diambil 
untuk djarak dekat sadja. Di- 

perdjalanan kereta-api jg di- 
kurangi itu, adalah mengenai 
pengangkutan 
voer”, djadi tidak untuk ,,goe- 
deren vervoer”. 

Kekurangan 
basi Djawa Tengah, belum 
mendjadi soal penting karena     bagaimana teah dimaklumi 

bahwa dalam TESTING jang    
   

        

   

        

    

   

    

   

2s pinsi masih terus diadakan pe 
gan reriksaan tenaga Guru2 Aga- 

2- ma diseluruh Propinsi Djawa 
' | Tengah. Pengikut udjian seba- 

0. 'njak 621 orang. Adapun dibu- 
a  tuhkan I.k. 6000 orang. 

i 

(BEBERAPA PERDJALANAN 
| KERETA API DIKURANGI. 

tu ! Dengan adanja berita tentang 
“kekurangan batu bara untuk 
Loc2 di Indonesia ini, oleh pi- 
hak D.K.A. Djawa Tengah dite- 

.rangkan, bahwa beberapa per- 
djalanan kereta-api di Djawa 
Tengah sementara ini terpaksa 

adi 

mpu diadakan pada achir tahun '51, | 
ting- kini telah lwus sebanjak 1063 | 
kat tenaga Guru, hingga kini oieh |banjak terdapat kaju bakar, 

Inspeksi Pendidikan Agama Pro (berlainan dari daerah Djawa 
| Barat dan Timur. 

sebagian besar Loc2 memakai 
disampingnja ,batu bara, djuga 
kaju bakar. Djawa Tengah ada 
lah merupakan satu daerah jg 

“Batu bara jg kini diterima di 
Indonesia adalah batu bara da 
ri Tandjung Enim, tidak seper- 
ti sebelum perang jg diterima 
dari Ombilin. Hasil dari Tan- 

mentjukupi kebutuhan di Indo- 
nesia, hingga terpaksa sementa 
ra waktu memasukkan batu ba 
ta dari luar negeri, Batu2 bara 
dari Ombilin kini belum dapat 
dihasilkan karena banjak seka 
l kerusakan di pabriknja jang 
harus dibetulkan dan hal ini 
akan memakan waktu lama se-   

    
| @ikurangi antaranja ialah. Pur- 

  

kali, 

   

    

     

      
   

      

       

  

   

    

   

          

tapi sudah bisa dibajangkan | £ 

orilememiins2 3 

  

gemuk2nja, akan disediakan. | 
    

   

  

mereka petik harus distort, | bil 

dju, bila modal pengusaha itu | 

Se- 

Bar IN gan idonesia hari S 

bak. Mesktp) 5 I di D 
tembako. Meskipun pertemuan- radio RRI di I 

kepada negara 

pidatonja itu: ,,B 
yua negara A 

nomi dari negara? 

   

  

    
    

  

   

     
        

    

  

   
      

     
    
    
    
     a dalam ke- 

negara atau 
u, dimaksudkan 

an gerakan jg 
menghadapi soal2 

dunia. Pendek- kata, bila nega 
ra jg menerima bantuan itu di 
haruskan mi angi kemerde 

       gan sjarat2 
'etapi. bila ban- 

n oleh sebuah 
.Gemokratis,     

   

      

nga 2 
Bana Ameri) 
tiada sjarat2 "    
tiada sesuatu pamrih apapun 
diuga, maka seharusnjalah ne 
gara Asta ig membutuhkan ban 
|tuan sematjam itu, menerima 
nja dengan rasa terima kasih. 

Pada tg. 5 Djanuari tahun 
i, pemimpin besar India, Per 

    

  

'Di Asia Sebaiknja. Terima 
Negara2 Jg "Madju Dga 

Dan Ta' Kurangi Kebe- 
3 Kata Sardar Singh 

SINGH, Prosiden dari Indian National Lea 
Serikat .jang kini sedang mengadakan 

elasa jl. mengadakan pidato di 
jakaria mengenai seal barxzuan 
2 muda di Asia. Kafa Sardar 

erbitjara tentang kentadjuan 
sia membutuhkan bantuan teh- 
jang telah madju, misalnja da- 

Saja tahu, bahwa suatu krisis telah lim. tah Indonesia mengenai bantuan Amerika 
2 

: Formateur 
Kabinet 

dana Menteri Kab, Baruz 
Kata Sidik 

EARING kemaren ber. 
langsung  Gipresidenan 

aniara Presiden Sukarro dgm. 
wakii2 Jari partai2 Masjumi, 
PNI, PIR. Fraksi Demokrat, 
Partai Katolik, Parinira Par- 
tai Buruh dan Parkindo. Waki2 
dari partai? tersebut ialah Mo- 
hammad Natsir. Sidik Djojosu- 
tampa Mr. Wongsonegoro Pel- 
Iaupessy, Kasimo, RP. Surcso, 
Prof. Abidir, dan Dr. Leimena. 
(“Wakil dari Masjumi Moham 
mad NafSir sete an se esai ber- 

temu dengan Presiden Sukar- 
ho pagi itu menerangkan ke- 

pada pers, bahwa ix 
membitjarakan dengan "Presi- 
Wen tentang situasi, program, 
sifat dan tjalon formateur dari   e / ti Sri Nehru telah 

menandatangani 
  

sar 50.000.000 dollar. Persetu- 
djuan ini tetap tidak menggang 
gu kemerdekaan India “dalam 
mengambil .langkah2nja terha- 
dap soal2 internasional bila 
dan dimana sadja diambilnj: 
Bila persetudjuan bantuan £, 
tara negara2 Asia dan Amerika 
Serikat seperti halnia dengan 
persetudjuan antara India dan 
Amerika Serikat itu ka ne 
gara2 Asia .seihgiania  mereri- 
ma bantuan itu dengan tidak 
ragu2”. IN 

  

masih belum bisa memberikan 
keterangan, dapat tidaknja con 
sessie itu diberikan, meski 
pun sebagai contra usul telah 
dinjatakan keinginannja supaja 
Dabrik kerdus itu, djuga didiri 

Han di Djokjakarta. : : 
Beberapa keterangan jang bi 

sa dikumpulkan oleh Wartawan 
Suara Merdeka” dari fihak2 
resmi, umumnja mereka tidak 
ingin Djokjakarta hanja didja 
dikan lapangan perkebunan sa 
dia, pabriknja2 didirikan di 
lain tempat. sebab kalau tjara 
demikian meluas, maka Djjokia   

terangkan selandjutnja, bahwa 

mpersonen ver- 

batu bara ini, 

sedari dahulu hingga sekarang,: 

belum dapat. 

  

| karta akan, mendjilma mendja 
didesa, . 

PENDIDIKAN TJALON2 DJU- 
RU TERBANG DAN AHLI 
PENERBANGJ LAINNA. 

Dari Kementerian Perhubungan 
Bagian Penerbangan Sipil didapat 
kabar, bahwa kini sedang dipanggil 
pemuda2 warganegara Indonesia un- 
tuk dididik mendjadi “djuru-terbang 

| lalu-lintas (verkeersvlieger).  Pendi- 
dikan ini akan dilakukan di Djakar: 
ta untuk waktu lebih kurang 217 ta- 

akan mentjapai brevet ,, Commercial 
Pilot” dan diwadjibkan mengadakan 
ikatan dinas dengan Kementerian 
Perhubungan selama 10 tahun. Se- 
landjutnja dikabarkan bahwa disam- 
ping pendidikan untuk djuru-terbang 
ini "diadakan djuga pendidikan untuk 
ahli2 penerbangan lainnja, jakni un- 
tuk Sjahbandar Udara (Kepala pe- 
labuhan udara), tower operator 
(pendjaga keamanan lalu-lintas uda- 
ra), radio-montir dan radiotelagra- 

fist. , 1 

PERAMPOKAN GAGAL. 
- 

orang ig tidak dikenal 
membawa .repolper. 
paksaan, orang 

terdiadi perkelahian, 
|. Dalam perkelahian itu, 
'nolper pendjahat terlepas dar 
  
(TANK ena tetapi dapat direbut 
kembali olehnja dan lalw mela- 
rikan diri, sembari melepaskan 
tembakan ke-arah tuan rumah 
uncunes tidak mengenakan. 

d persetudjuan ' 
dengan Pemerintah Amerika Se 
rikat, dimana dinjatakan, bhw. 
India menerima - bantuan sebe ' 

hun. Sesudah pendidikan ini mereka" 

Baru2 ini rumahnja T.M.N.! 
di Darat telah didatangi oleh se ! 

Dengan 
tsb meminta 

barang2, akan tetapi oleh tuan 
rumah tidak diberikan, hingga 

Kes 

p'hak Masjumi untuk pemben- 
| tuk kabinet jang akan datang. 
Daam pada itu Sidik Diojo- 
Sukarto dari PNI menerang- 

kan antara 'ain, bahwa menu- 
rut pendirian PNI pembentuk- 
kabinet tidaklah otomat's -ha- 
rus mendjadi Perdana Menteri 
dari kabinet baru nanti. (An- 
tara). 

Hasil Jg Pa- 
tut Dihargai 
! Telah Tertjspai Dim 
Rundingan lIadon.-Bid, 
Isi Komimke Bersama 

H3 
lam perundingan andara Indo, 
nesia dari Necerland j te- 

(lah dilakukan semendjak 15 
| Djanuari jl, Demikian 'bunji pe- 
ngumuinay bersama jang dike- 
luarkan Rebo jl. oleh keua2 da 
Ti komisi interdepartewon!al Ne 
derland dan komisi Indonesia 

, menurui AFP dari Den Haag. 
Daam pengumuman kersa-. 

ma itu dinjatakan seterusnja, 
bahwa perundingan? terpaksa 
ditunda kareng dipanggilnja 
kembali deegasi Indonesia 
Clan berhentinja kabinet Indo- 

  

nesia. Diharapkan, djika per 
merintah Indonesia nanti ter- 
bentuk, delegasi ' Indonesia 
akan kemba'i ke Den Haag un 
tuk dihukanja kembali perun- 
d'ngan2. Dalam kominike ter- 
sebut  selandjutnja  dinjata 
kan bantahan terhadap beri- 
ta2. bahwa 'panitya Belanda 
telah mengusukan untuk dibi 
tjarakan dalam perundingan 
tersebut soal orang2 Maluku 
dan KNIL,. Delegasi Indonesia 
akon kembali ke Indonesia tgl, 
2 Maret j.a.d, Demikian AF. 
P, (Antara), | 

  

  Nalai france makin 

merosot. 
Kesulitan2 jang dialami oleh Pe- 

dengan | rantjis dilapangan keuangan serta 

| 

| tersiarnja kabar2 tentang akan dide- 
yaluasikannja frant, telah menjebab- 

|kan ' terus membubungnja harga 
poundsterling dan dollar terhadap 

| franc, dipasar uang bebas di Paris. 
| Perbandingan nilai “Poundsterling- 
franc sekarang ini adalah 1 : 1110, 
sedangkan menurut koers resmi ad 

i 

lai dollar-franc adalah sebesar 1 : 483, 
, 

besar 1 : 350, 
I 

pun urutan dari keduanja sama, jakni kembalinja swapra- 
ja, akan tetapi kiranja jg mengenai Kasunanan kini tidak 
begitu berat lagi oleh karena sesuatu hal. Sebaliknja soal 
Mangkunagaran kini mendjadi lebih hangat, sebab disamping : 
soal swapradjanja sendiri, sekarang timbul persoalan baru, 

| dalah »pombekuanggari Rijkseig endommen” jg hal ini di Kasu- 

    El 
Serba Serbi Olahraga. 

— Kes, KMK Malang jang 
melawat ke Bondowoso telah 
mengadakan 2 kali pertandi- 
ngan, pertama melawan kes. 
Porib bermain seri 1—1 dan ke 
dua melawan kes. Sarutomo fi 
hak tetamu menang 1-——0, se- 
dang team bulutangkisnja me 
nang 5—4 melawan team Porib. 

— 17 crang wanita Rusia 
akan ikut dalam perlombaan 
schaa'ts di Helsinki melawan re 
gu Finlandia, diantara mereka 
terdapat Rima Zhuukova djuase 
dunia dalam perlombaan 1000 
m, dan Tatiana Krelina djuara 

Ta' Otomatis Djadi Per- : 

ASIL2 JANG PATUT di- | 
hargai telah ter.japzi da ' 

sedangkan koers resminja adalah se- 

  

Rupanja pembekuan ini dli- 

menterian Dalam Negeri Kabi 
(net Sukiman- Suwirjo) dipan 

“fdang darj suduy politis djuga. 
| Rupanja soal swapradja dan 
dana kekajaanja itu tidak bi- 
Isa dipisah-pisahkan. Sebaliknja 
“pihak Mangkunagoro berpenda 
“pat bahwa soal  swapradja 

| dan soal kekajaan itu terlepas 
'sama sekai. Sebab kekajaan 
keradjaan itu sedjak dahu uka 
lanja memang tidak diurus 
oleh Pemerintah MN, akan teta 
pi diurus sendiri oleh Suatu de 

| wan jg dinamakan Raad van 
Beheer. Raad van Beheer ini 

|diketahui sendiri oleh S.P. 
| Mangkunagoro VII dahulu (ini 
jang memulainja) dibantu o:eh 
dua crang anggauta. Keuntu- 
ngan dari perusahaan? jg ba- 
injak djum'ahnja itu. sebagian 
besar untuk  menjempurnakan 
atau menambah  perusahaan2 
tetapi sebagian memang ada 
disediakan untuk kepentingan 
rakiat didaerah perusahaan 
itu. : j 

Misalnja.- untuk mendirikan 
sekolah2 polisliniek 
39 : 

  

Adakalanja djuga sebagian 
| dari laba “itu disumbangkan 
kepalla kas Keradjaan, 

Agar supaja agak djelas du 
|duk perkaranja perusahaan2 
keradiiman itu baiklah dibawah 

lini dipaparkan sedjarah2nja. 

Perkebunan2 dan 
perusahaan2 MN. 

Sedjak amarhum Mangku- 
nagoro ke IV sudah diusaha- 
kan penanaman kebun kopi 
jang oleh adanja cultuurstel- 
sel hatsilnja harus ddjual ke- 
padaBe'anda dng harga jg di 

tentukan (1853- 1881). 
Disamping itu, 

berdirinja perkebunan2 dan pe 
ruSahaan2 baru jakni teh kina 

telah indigo, padi dan paling besar 
perusahan gula, atau penana. 
man tebu. 

Pada. diamannja Mangkuna 

goro ke V berhubung dng ada 
nja krisis dunia jg besar ma 
ka. sperusahaan2 itu menga!'a- 
mi kerugian besar, hingga pa- 
da waktu itu. djuga  gadjih2 
agak terambat, atau kurang 

d'bajarn'ja. Tetapi “kesetiaan 
dan keradjinan bekerdja tidak 
kurang. 

Hingga pada saatnja Mang- 
kunagoro ke VI jang hidupnja 
selalu d'da'am penghematan 
ig .sanget terkena!. maka peru 

sahaan? itu dapa: bangun kem 
ba'i. malah pradjanja dijuga 
kemhali mendiadi makmur dan 
davat bertambah tambah usaha 
nja. 

MN VI jang hemat 
Tentang tjaranja hidup Mang 

kunagoro ke VI jg amat hemat 
ini hingga mendjadi buah-tutur 
|ramai, pantas ditjontoh untuk 
dewasa ini, dimana Negara kita 

djuga mengalami serba keku- 
rangan. Sebagai sekedar tjontoh 
ada dikatakan orang dahulu, 
bahwa. diika Mangkunagoro ke 
VI ingin makan sesuatu, itu di- 
tanjakan berapa ongkosnja. Ka 
Isu sudah diketahui ongkosnja, 
maka uang itu dimasukkan da- 
lam tabungan dan dianggapnja 

sudah membeli apa jg diingin- 

kan tadi. Makannja hanja nasi 

den garam beberapa kepal sa- 

dia, dan memang ini di adat 

Kedjawaan mendjadi ,tapabera- 

tanja”..Pemakaian kain dan 

kain kepala dihemat, dan sete- 

rusnja. : 
Pokokja dibawah .pemerinta- 

han MN ke VI ini perusahaan, 
bertambah madju dan disam-: 
pinv nerusahaan2 tersebut. di- 
atas itu. modalnja dapat. dita- 
nam lagi berupa 
dun” lodji, di Semarang, Solo 
dan Wonogiri. Ini semua disewa- 
kan dan uangnja selalu diputar 
lagi. Hingga dapat membeli 
bermatjam2 effecten diluar ne- 
geri. : 

Pendapatan pokok, bukan jg 
dari kebun2 kopi, seratnanas, 
genteng, teh dil-nja, tetapi dari 

' perusahaan gulanja (Tjolomadu 
ig pertama didirikan pada th. 
1863 dan kedua Tasikmadu ber- 
diri pada th. 1872). Perusahaan 
ini berdjalan dan diatur baik, 
sampai termasuk jg paling baik 

  
kunagaran dapat merebut tem- 
pat di pengurus NIVAS. 

Sebagai disebutkan diatas ma 
ka uang laba itu hanja sebagian 
|dipergunakan untuk keperluan 
|Pemerintahan, jakni kl. hanja 
1800.000 rp id masuk schatkist. 

Dibawah MN VII lebih   
Didjaman Mangkunagoro ke 

a ' VH lebi lagi dan terbuk | keakti i bb: -  randjan lah hanja 1 4 980: Perbandingah wi! ebih pesat lagi dan | keaktipan pendjahat2 tsb sbb: De J 
ti pemakaian uang labanja itu 
sangat menguntungkan rakjat. 
Sebab ini dipergunakan untuk 
membikin waduk2, saluran? 

-akukan oleh pemerinjah (Ke-' 

djalan2 : 

diusahakan | 

    

air, sekolan rakjat dan teknik 

jg djuga dibutuhkan oleh pa- 

prik4 gula dli itu tagi, Maka 

singkaunja, meskipun uang pen 

dapatan dari perusahaanZ Iu 

memang dipergunakan oleh Pra 

dja, akan tetapi ini hanja me 
rupakan Surapangan beiaka, jg 
pckoknja untuk memperbesar 
kekajaan perusahaan2 itu sen 
diri, Lagi pula jg berhak menge 

dan saorang anggauta lagi. 
Hingga dgn pembekuan itu, 

menggunakan uangnja, akan 

menderita, sebab 1000 pegawai 
MN tadi tidak dapat digadjih 
lagi. : 

Siapa perhatikan nasib 

1000 pegawai? 
Lepas dari soal ,,swapradja. 

nja”, apakah tidak perlu adi- 
ingat penderitaan pegawai jg. 
tidak dapat gadjih tadi, Seti- 
dek?nja Pemerintah harus me 
nemukan djalan bagaimana me 
Ingurangi penderitaan itu. An- 
| daikata ini sampai mendjadi per 
|kara, sebab konon kaharnja 

' Mangkunagaran akan mengadu 
kan kepada pengadilan soal ini, 
inipun belum .yiernolong .pega- 

"wai2 jg. terlantar tadi, sebab 
tentu uangnja tidak dapat ke. 
luar begitu sadja. Padahal me- 
jnurut Patih Mangkunagaran 
sendiri, tuan Partono Handejo- 
noto, merasa sedih hingga sam 
pai mengadukan soal itu kede- 
pan hakim, s 

Tentang perusahaan2nja itu 
sendiri, jakni .jg. berupa pa- 
brik2 gula, rupanja hingga kini 

| masih tetap berdjalan terus, 
,oleh karena ini sudah diurus 
|oleh Pemerintah Pusat dan ke- 
uangannja rupanja baru sadja 
mendapat crediet dari suatu 
Bank di Djakarta. 

Ini perlu didjelaskan, karena 
kalau. sampai perusahaannjs 
sendiri tidak djalan ini berarti 
tambah rugi bagi masjarakat. 

| Mengenai swapradjanja. da. 

  

ipat . dipertimbangkan lebih 
| djauh. : 

Dan oleh. karena . soalnja 
amat halus, baiklah in 

|diart dalam? “terlebih 
i dipela- 
dahulu. 
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luarkan uang itu hanja Mang 
kunagoro sendiri sebagai Ketua 
dari Raad van Beheer, jg biasa 
nja dibantu oleh superintendent 

kedua belah pihak tidak dapat | 

tetapi sekarang beribu2 orang 

dunia dalam perlombaan djarak 
5000 m. 2 6 
“ — Finale pertandingan ten- 

|nis kedjuaraan India Barat di 
menangkan oleh pasangan India 
Mehta/Vasant dengan . 6—-3, 
6—2. 6—1 atas pasangan Po 
landia/Djerman Skonecki/Her- 
mann. Pasangan suami isteri 
Mottram dari Inggeris memper 
oleh kedjuaraan mixed double 
dari tournament nasional Pili- 
pina dengan '6—2, 6—3, atas 
Leonardo Gabia/Mi nda Molde 
ro, 2 
— Diago tindju Afrika FE 

Ankara dalam Tenan BO) 
Pe aa PANDAN Kpn teh 

|nis k.o. atas Clayton (Inggris) 
di babak ke 13 at 

. — Dengan mengalahkan ne. 
tindiu Del Franagan dari Min 
nesota, maka diago tindju Gil 
Turner dari Philadelphia telah 
memmercleh kemenangan. 29 ka 
LH berturut2 kemenangan ter- 
achir ini didapat atas angka, 

Olympiade Oslo di- 
tutup dgn resmi. 

Dgn. disaksikan “oleh 27.000 
penonton tg 25-2 malam di sta 
dium Bislet, Oslo tlh dilakukan 
upatjara penutupan pertemuan 
Olympiade ke-VI Gi musim di- 
agin jg diadakan sedjak harie 
Djum'at tg. 15 Pebr. jl...» 
Dalam upatjara tsb antara 

lain dinaikkan di.tiang penghwr 
matan 3 bendera jalah masinz2 
dari Junani sebagai negara asal 

Olympiade, Norwegia sebagaj 
negara jg .menjelenggarakan 
pertemmuga, ke-VI sekarang ini, 

dan bendera Italia sebagai ne- 
gara jg mendapat kehormatan 
Utk mendjadi tuan rumah dari 
pertemuan jg akan diadakan di 
tahun 1956. 

Sebelum upatjara penutupan 
situ dilakukan, terlebih dulu di- 
/adakan 2 pertandingan ice-hoc- 
key ialah antara .regu Swedia 
nelawan regu Tjecko Slowakia 
utk merebut kedjuaraan ketiga 
Jan kedjuaraan Eropa. Pertan- 
dingan tsb berachir dgn kemena 
ngan 5—3 bagi regu Swedia. 
Pertandingan lainnja antara: 

regu Polandia melawan regu 
Norwegia berkesudahan 4—3 
utk regu Polandia jg dgn demi 
kian menduduki tempat ke-6 
dari tornooi ice-hockey itu. 

Ketika djuara2 tornooi hoc- 
key ialah Kanada sebagai peme 
nang kesatu menerima hadiah 
medali emas, terdengar sorakan 
riuh Gari ribuan penonton, tapi 
sebaliknja ketika kepada regu 
Amerika sebagai pemenang ke- 
dua diterimakan hadiah medali 
perak, keadaan sunji senjap me 
nandakan tak ada penghargaan 
terhadap persain2 dari negara 
»Uncle Sam” jg menundjukkan 
ipermainan kasar ketika berha- 
|dapan dgn regu Swiss. 

Kedudukan belum resmi dari 
| masing2 negara peserta pada 
| hari penutupan adalah sbb.: 

  
  

rumah2 ge- | 

diseluruh Djawa, hingga Mang-: 

madju. | 

PA UNA bi bae Aa PAN UN Ik ran 
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| ak :00 Pembukaan 17:05 Taman Ku! 9. Swiss 23 (SW asuhan pak Dijangkung 17. i (Pengumuman “dan warta 2 2 - abon Sa 118.09 Obro'an pak Patrol, 18.15 Lang 14- Inggeris 13 gam dan kr. aseli OK Panorama (12. Perantjis 10 1900 ekanda waktu warta berita, 13. Hongaria 4 (19.15 Penerangan Rakiat oleh Dia. g 5 'pen Kota. 20.00 Sari watta berita. 14. Tjecko Slowakia » Kn hak Temat 0.39 Gam- 15. Belgia na 
io, 21.00 Betita bis Mn 16. Polandia 1 Warta berita terachit, 2309 Tutup, 11. Djepang Yo, 

AnNeK Djawa Tenga : | 
SOLO. : PATI. 
Peternakan Kambing dan : 

Sapi. | Kursus Pendidikan . 
Djawatan Kehewanan Daerah Su. ! jasmani rakarta dalam tahun Mi ian | Djas 

Dakan Untuk membuka P Te Kesapine di WOnopii alr Mena “Pada tg. 7 s/g 20 Pebr. 1952 
kan Kembing dan Sapi Peresan di di Pati telah diadakan Kursus Tawan ngu i i i i 2 : BEA Din Kan pat ing "vetstaarten”, |bagi Guru SR Kabupaten Pati. Untuk keperil Y £ 
bin dan Sapi ebeg di ana Kursus tsb diikuti oleh 24 orang ' sb, 2 Ba Ap GA 2 lah membeli sebuah Prana to Guru jg diambilkan dari masing 
Ia ap an Sana 2 
kan beaja sebesar Bp. Bao en j3 penutupan Ea 

: Kut rsus mendapat su- 
Pa tatenita . | rat keterangan dari Kepala In- 

Penggarongan. | speksi Pendidikan Djasmani Ka 
Menjambung berita kita tgl 21 rasidenan Pati, Matjam peladja 

| Febr. tentang ,Grajak Aktif kembali | ran jg diberikan kepada Kursus 
"di Bojolali, kini lebih djauh kita me- | ba , £ 1 “tsb ialah: Bersenam, Bermain (nerima .pendjelasan dari pihak ka- | Atletiek Sedjarah. PD 5 
| bupaten Bojolali, bahwa kedjahatan Tipst ai ka Pata Mala (2 Isi PD, 
| didaerah tsb. memuntjak pada bulan |“: mp Jiwa, Anathomi, F isiolo- 
Desember 1951, sedangkan pada bu-' 25 PPPK, Organisasi, Membuat 
lan Januari kedjahatan sudah agak “14t2, dan "'Permainan2 besar 

| berkurang. Angka2 'menundjukkan | Mitsalnja: Sepak bola, Bola ke- 
1g, Volleyball dan Roun- 

| sember 1951 635 kedjahatan: Djanu-  ders. Diharapkan bahwa, segera 
| ari 246 sedangkan bulan Februari ini, Menjusul Kursus jg ketiga ialah 
| (sampai tgl 23-2) tertjatat 146 kali besok pada tg. 3 Marat s/d 17 
penggarongan. «1! Maret 1952, 

  

  

     



   
   

    

   

   

  

gadis ini melawan, 

K Tah 
ag pemuda ter 

Di Mamasa 7 ru 
-mah dihantjurkan. 

|. Keganasan serupa itu terdjadi pula 
ae Maamoura. Semua rumah 

“digeledah, dirusakkan dan dirampoki. 
Perhiasan dan uang dibawa. Tudjuh 

rumah kepunjaan Sidi bin Aissa ' di 
» Ihantjurkan dengan dinamit. 

mesin berat 
sewaktu mei 

napan mesin 
luar dari 
jang terdjadi, 
sela. didudi 

Pe masing, 3 lihat peman 

  

   

      

    
    

       

Sepandjang hari itu-orang2 kam 
s pung dikumpulkan diluar. kampung, 

didjaga oleh serdadu2 dgn senapan 
dan ringan. Seorang 

opsir Perantjis menerangkan, bahwa 
» Isiapa jang menjerahkan sendjatanja 
ktidak akan dituntut. Mendengar ini 
secrang pemuda, Mohammad bin Ha 

0 | dji Amir Makluf, menjerahkan sepu 
Itjuk senapan, jang dipungutnja di 

a | djalan, .mungkir dilemparkan kesana 
“oleh seseorang jamg takut rumahnja 
digeledah. Opsir tadi menjuruh pe 
muda itu berdiri didepan dinding 

“Ibeberapa djam, dan kepada orang2 
kampung dikataRannja: Katakan 
kepada sjech kamu, bahwa pemuda 
ini akan dihukum tembak!" 

Pemuda ini lalu digiring kesatu 
tegalan, dan didepan pemuka2 . xam 

| pung tadi, ia ditembaki oleh 3orang 

serdadu dengan senapan mesin ketjil. 

“Ahli? 

  

  

butuhka: aja, 
mertah. Usul Irlonesia itu telah diamenicer oleh 

sudah madja lu, jang berpendapat, bahwa 
Pn 

Ki di: gring Sbe 
Man aa Mem- Ra 

2 ielah melalui 
n dibelakangnja. 

emu ha Ag mg TER UAN 

  

luka2, dan 
1 rumah sakit 

: engan tjara bagaimana Tuni- 
| sia dapat diberikar, otemomi lap | 

    

  

   

  

Perantjis A 
& Pertahankan Kepen- 5 

tingannja) 
Smg BEBAGAI DIKETAHUI 

  

|umanan, Negara? iri menegas- 
kan bahwa aksinja berarti (3 
perempat: d ! 
PBB berdiri di belakang sn    

wan Keamanan supaja panitia 

Diri dari 12 negara dan dihen- 
tuk dalam tahun 1950 oleh Si) 
2 1g Umum PBB, diberikan tu. 
as untuk mempeladjari soal 

lebih luas dan/atau kemerde- 
kaan. 

Kalangan Perantjis dalam   

Di Indonesia “Belum Ada Appresiasi 

| Atas Bantuan Tenaga2 Ahli Mereka 
| Sonjet Dan Inggeris-Amerika Saling Bersaingan 

"Dim. Tawarkan Bantuan Barang2 Modal : Kepada 

Asia. 
ALAM SIDANG PLENO zahunan dari Ecoromic Com. 

mission for Asia and ihe Far Easi (Ecafe) di Rangoon, 

Nat onesis telah memadjukan usul, supaja Giadakan perdjan- 
Gjian-dagang djangka pandjang tentang pembeliari 

modal d-ri negara2Z jang sudah madju dleh negara? jang mem 

sedang pembajaran dilakukan dengan bahan? 

pada itu menerangkan, bahwa | 

delegasi Perantjis, Henri Hop- 

penot, akan me'awan dengan 
keras “usaha 15 negara tadi 
Gan akan menegaskan bahwa 
sengketa Tunisia adalah suatu 
oal da'am negeri. Tetapi di- 
plomat2 Asia mergatakan, 

bahwa soa' Tunisia adalah sa- 

Ma dengan masalah 
'A duu buat mana Dewan 

Keamanan sebagai diketahui, 
telah membentuk suatu pani- 
lia istimewa jang te'ah mem- 
buka djalan bagi kemerdekaan 

Iniones'a. (Antara-UP). 

Asing 

kan” igotot | 

      

arab hendak “mengadjukan ma | 
Isalah Funisia pada Dewan Ke- 

“sia. 15 Negara tsb. mungkin i 
akan mengusulkan kepada De- ' 

pengawas perdamaian jarg ler- : 

INDONE- | 

   
      

     
   

n kem bali. 

aa tmpat 'pel 
         

      

    

an rent jana ena n PBB di Ko i 
telah terpakai 

ita Teen “dimasukkan kapal jg mengang- 
KL ka : di periksa apakah diantaranja ada 

Pe b Jeda an. 

    
        

  

   

    

   

   

  

    

         
      

    

  

   

  

   

    

    

   

    

   

    

   

    

seperti tempat . 
kini banjak jg diangkut ke 

an lagi mendjadi bahan jg 
Gambar: Seorang: serdadu 2 

uru jg dibawa oleh seorang   
  

    

'Saj - 

si 
Marxisiis, teta»i non.kem 

sebagai partai paling kuat 

pemilihan umum itu, seda 

tjukup baik. 
5 “ik 

Djalann'a kedjarn jang 
tak terduga itu telah. menim- 

bukan perasaan agak putus 
asa Gikacngan partai2 “kiri 
non-Kemunis jang ketjil2, jang 
Dasa ja mempunjai perasaan 
ntipat' Gan tjuriga. terhadap 

tahu Komunis itu. Oleh kare:     
baran2 

regara2 
kerdja-sima 

|nis tsb. kini menghadapi suatu" 

     

  

'antara negara? jang punja barang? modal dan negara? jang 
membutuhkannja harus didorong. tapi bukan sadja dengan 

ga dengan djalarp lain, 

watan Pertambangan jg men- 
djadi anggota delegasi Indne- 

“ Isia dim kenperersi ECAFE jg 

        

    

        

   

            

dilangsungkan antara tanggal 
pena, Hasaunsi sampai tanggal 9 
Pebruari jg. baru lalu, kepada 
,Antara,” 

Selandjutnja Surodjo  mene 
:rangkan, bahwa dalam konpe. 
'rensi tsb. Sovjei-Russia berse- 
dia melever matjam2 barang2) 
modal kepada negara2 jang | 
membutuhkannja, bahkan ber 
sedia dibajar dengan uang ne 

2 |sara2 Itu masing2, djadi tidak 
'jusah dengan dollar atau pound 

1 sterling sadja. Sesudah itu ma 
ka segera Amerika Serikat, Ing 
geris, Nederland menjatakan 

h | kesediaannja djjuga untuk me- 

              

   

                  

   
     | Andullah 2 an lil 
| ajeng ngga 9 am 

  

  

  

    
dan atau jang “membolel 
orang2 asing menierbu ke | 
dan. Na ANE Sa    

    | nangkap seorang jang me 

| duduk | 
njai kuasa sama sekali umi 
UNA Akig Tang ii, 

PER
 

  

4 mereka sanggupi 
|inia, Surodjo njatakan, bahwa 

lever barang2 modal dan mere 
“tambahkan, bahwa leveran | 

jata dalam tahun 1951 le Fto 
3 hih banjat daripada dim. tahun Tn 

Bahkan tenaga2 ahli pun 
memberikan 

onesia sangat membutuhkan 

ka" barang2 modal tsb. untuk pem 

tu- | bangunan, tapi ternjata banjak 
in | sekali kesukaran? untuk men-   
'idari Juar negeri. 

P: | ngenai bantuan berupa tenaga 

     

   

dapatkannja. Tentang bantuan 
apalagi me 

ing, di Indoneia belum terda 

.appresiasi dan sikap iang | 

2 ari pemerintah. Soal te ' 

asing itu adalah soal pe 

nita. pusat. Demikian Su 

“Apa j jig diminta nega- 
: ra2 tetangga? |       

    

   

    

   

    

   

   

   

& menj . 

    

    

  

     

   
     

  

   

lm | konperensi itu Ceylon | 

an dgn. sangat, bhw. 

embutuhkan banjak berli 
'dan caoline. Djuga Dje- 
jg mula2 mendijadi ,,0b- 
ep tapi kemudian diterima   

ada Indonesia 3 dju- 
u bara untuk indus. 

Djepang sendiri tjuma 

nghai kan 4Vp djuta tion(, 

: permintaannja pada ta | 

ban IOS jaitu belirang, nikkel 

  

   

ga oleh Indonesia. Se 

T diketahui Djepang berse 

dia melever barang2 modal 

NN saniutaan2 itu Indonesia 

um bisa memberi kesanggu- . 

  

    | pan PAbO mt apa, kata Surodjo, 

kan penjuntikan2 d' media pen 13 
“dengan ena syg 

  
untuk mengadakan ex 

belirang  umpamanja, 

terlebih dulu harus me: 
Bfadukan expleras: dan dalam 

Pan "usaha itu selalu kita ter 
. kepada kesukaran2 tek 

  
  

  

- Gjalan perdjandjian-dagang djangka pandjang melainkan aju,' 

' Demikian Surodjo, wakil Dja 

    
Tidak Selarah Thibet 

| 
kungan ECAFE. me: hasil melarikan diri dari kamp 
1 Jawamin perang 

| Dehra Dun (India). Manenator 

dan, pet masih belum dipe | 

Akan menguntungkan 

na itu. parta 2 kiri non-Komu- 

pilihan akan peahan? meng-' 
sabungkan Giri dalam CPI itu, | 

alaukah menglikwidiy diri sen- | 
Giri. 

Keadaan jang sematjam itu 
tampak njata daripada ' hasil2 
pemiihan dinegara-negara In- 

dia Selatan dan Bengal Barat. 
Di Tiavancore-Cochin, jaitu di 

“daerah pantai India Tenggara. 
jang berdekatan dengan Ma-   Indone | 

Atas pertanjaan, urcdjo & png 

nerongkan, bahwa 38 intjau ga 

ri sudut tehnis dan ekoromis | 

sadja, maka Ggn menerima ban- 

tuan tenaga ali jg disanggupi 

leh Ecafe dar bantuar metal jang didaam pemilihan me- | begitu mengatjuhkan sentimen 
nisijaja expiorasi dan 

»xpioitas! daki kekajaan2 Tag 

jalam Indorosia itu -adhi 

akan memberikan unturiz dju 
bagi Indonesia. Deng: ms “aa 

blarker didalam bumi Sarja, ke 

kajaan alam itu tidak mempu- 

njai nilai ekonomi bagi kita. Ta 

Di Vr pada ita pemeristah ru- 

pa-rupanja menindjau pula soal 

soal Ym dari segi politis. “Dan 

| bagaimana pendapat pemerin- 

tah tentang segi politis ir, Su- 

rodjo tidak dapa menerangkan: 

nja, ketjuali pernjataan, bahwa 

skemadjaan dar kemunduran 
pertan sbangan Indonesia ini s?- 
karang memang sangat tergan 

tuang daripada sikap dari peme- 

rirtah (dar parlemen) itu sa 

dja”. : 

'Auficnater: 

tainnja, 

   

  

Diduduki RRT 
w ETER AUFICNATER, 

P seorang bangsa Austria, 

jang sedjak bulan December | 

1950 telah meninggalkan Lha- 
sa' utk. mengembara di Tibet, 

menerangkan kepada wariawan 

| UP di Khatmandu bahwa ba- 

njak daerah? di Tibet masih 
| belum ada dibawah pengawa- 
| san pawerintah RBT. Auficna- 
ter telah sampai di Kkatmandu 
pada tanggal 28 Djanvari jl. 
dari Telah berdiam di Tibet se, 
djak tahun 1944, waktu dia ber | 

  
Inggeris di | 

nga'akan djuga bahwa sex 
pari jang perbatasan 'Tibe'-Ne- 

' pal fidak ada serdadu2 RRT. 
(An'ara). 

    

ERDANA MENTERI Is 
LX racl, Davig Ben Gurion, 

Rebo . malam dalam parlemen 
katakan, bahwa Israel tak 
akan ikut serta da'am blok 
mana sadja untuk melawan 
Sovjet Uni tetapi Isrgei-pun 
tak akan ikut serta dengan So- 

ingadakan kerdja-sama dengan 

| Nehru): serta berbagai partai " 

dras, partai Komunis telah me 

ipartai2 dan golongan? kiri 
Haimnja dan telah mendapat- 

"kan 32 kursi, jang diduduki 
v'eh banjak orang Komunis, |     
namakan: diri sebagai Seorang 
jang tak berpartaj " (indepen- 
dant). Dilain pihak Congress 
Party. (partainja Nehru) men 
dapat 44 kursi, sedangkan par- ' 
taj Sosia'is jang bermula ie- 
iah meramalkan dapat mem- 
bentuk sebuah dewan-perwa- 

kilan daerah dibawah pimpi- 
nan Sosia'is dan telah pwa j 
menolak adiakan kau komu 
his untuk kerdja bersama, 
tjuma mendapat 12 kursi. 

“ Demikian pu'a terdapat ke- 
adaon jang serupa itu di Hy- 

derabad Madras dan Bengal 
Batat. 

Tetapi hasi!2 pemilihan 
umum jang terachir memundjuk 
kan, bahwa untuk parlemen, 
alalah partainja Nehru jg. da 
pat diuniah krrsi terbanjak, 
jaitu 250 daripada 496 kursi 1g, 
berehta Tetapi didalam hal ini 
pun-telah ferrjata, bahwa ada 
Jah partai Komrnis ig. merupa 
Kan partai oposisi terbesar. 

Golongan kiri di India. 

Selainaja partai Komunis, 
maka jang termasuk golongan 
kiri di India terhitung djuga 
pariai Sosia'is, partai dari be- 
kas-presiden Congress Kripa- 

lani, ja'tu KMP Party (inilah 
sebuah partai jang telah diben 

Luk 0 €h' crang2 jang te'ah me 
igundurkan di dari partainja 

    

Kiri ir 
mpak Ae 'Parta!2 Kiri India, 

Ma akan Partai Kominis Utk Mengga- 
lang Kekuatan Terhadap Partai Nehiu . 

.— Oleh: Robi €Chakravati: Pana sega 
“Correspondeni. — 

    

ELURUH GERAKAN jang berhaluan kiri di India, jg.« 
biasanja kebanjakan terdiri dari anasir2 jg. berhaluan 

uxis, kini banjak kemungki 
nan akan djatuh dibawah pengaruh kaum Kemunis, jg. dida 
lam pemilihan-umum di India baru iri mentjapai kedudukan 

jang 
dan “politik Nehru. Kemungkinan sebagai jg. diterakan di- 
atas itu kini sedang menarik perhatian " penindjau2 politik In 
dia. Karena boleh dibilang semua partai -js. .mend jauhkan 
diri dari partai Komunis, telah mengalami hasil | 

ngkan mereka jg. kerdja-bersama 
dengan Communist Party of India (CPI) inentjapai Tangki jang 

menentangi pemerintahan 

dalam 

2 : 

ken kuat di Denga Barat): 
partai  Komunis-revolusioner, 
'partai Tani dan Buruh (mem: | 48 .rouge” ig-sebaik2nja seka 
punjai kedudukan kuat di | vun. : 
Bombay): dan tiga atau emyat Lebih2 untuk njonja2 jang    

2 partai! lainnja. 

Tek mau main iurui sadja 
Kenpada Stalin. 

Umumnja partai2 »dan j 

2roep2 kiri jang Hua ling-| 
kungan part is India. 
tuk  pertjaja bahwa | 
Gtalin” La benar”. Mereka 
pun tak may main turut sadia 
kepada po'itik luar negeri Sta- 
lin. Pun golongan kiri non-Ko- 
munis itu se'alu tjuriga terha- 
Hap partai Komunis. Dan ke-, 

  

   
     

    

vATU kenjataan, bah- 
| s wa waktu achir2 ini 
(da am lapangan olahraga te.ah 
Ibanjak kemadjuan, da.am arti, 
bahwa matjam olahraga jang | 
dulu hanja Ci akukan o.eh laki | 
laki sadja, sedjak. beberapa ia- | 
ma teah dikerdjakan oleh wa- 

Inita2” djuga. Apa sebenarnja 
ahraga jang baik untuk wa- 

Banjak sekali boleh kita 
berenang, - 
adminton, atletik, 

njonja akan melangkahkan ka 
ki dengan ringan, gembira tak 

| iekas tjapai. Djangan lupakan 
! djuga akan sikap berdjalan, | 
njonja2, Busungkan dada. te- | 

|gakkan “kepala gan ambillah   

|nuh': Hawa pagi atau sore 
|akan memeraskan hawa segar 
'elalam paru2, Djangan dikira, 
bahwa sikap berdjalan ini ti- tennis, 
dak penting. Njonja lihat sen- 

? Biasakan Sport Djalan 

|nafas dengan leluasa dan pe- ' 

Ik ini 
Ikan kepada njonja, akan guna 

|nja o'ahrz 

i Supaja badan tetap Segar dan 

Ji kuat 
Injonja rumah jang  mengata- 

suami njonja.. Tetapi kali 

Imurah dan karena itu dapat 

0 2 krandjang Clan lain2. Ka- 
ingin saja mengemuka- 

    

aga itu. Tetapi jang 
|saja maksud bukannja berolah 
raga untuk mentjapai rekord, 
'akon tetapi hanjalah berolah 

raga untuk kesehatan sadja. 

  

dan langsing. Seorang 

kan bahwa baginja tak ada 

waktu utuk berolahraga se- 

ja. hanja mengemuka- 

(kan satu alasan sadia. Waktu 
sea akan. “ada, djika diada- 

ikan 
Matjam. olahraga jg saja se 

-butkan diatas tadi semuanja da 

pat. njonja lakukan bersama2 
ini 

terutama saja akan mengan- 

djurkan kepada njonja matjam 
olahraga jg sederhana sadja, 

     
    

dilakukan leh setiap orang. 
Dan .lebih2 sport tsb. akan sa 
pgat banjak manfaatnja: ialah 
dijalan kaki dengan teratur. 
Njonja- tahu, kurang bergerak 
akan merjebabhkan zat lemak 
dlm, tubuh akan ,,bertumpuk” 
dan. 'tubuh “akan kelihatan ge 
muk. Setiap hari sedjam atau 
Sekurang2nia setengah “djam 
berdjalan akan mendereskan 
aliran darah njonja, memom. 
pakan hawa bersih dalam pa 
ru2 dan mendielmakan warna 
merah segar diatas pipi. Warna 
merah mana akan lebih menga 
gumkan kelihatannia dari war 

digrang keluar rumah, saja an 
djurkan olahraga dja'an kaki 

ini Dari pada dengan duduk di   rumah memesan barang keper 
luan rumah tangga ataupun | 
dengcn men'yruh orang, pergi ' 

| lah sendiri ke toko atau kedai 
dengan dja'an kaki. Dalam pa 
da itu, kenakan'ah pakaian jg. 
enak, pergunakanlah pula se- 
patu jang enak, tiukup besar, 
tidak bertumit tinggi dan ber- 

alas karet ataupun ku'it jang 
lemas. Sebab dengan begitu   tjurigaan itu dinjatakan pula 

dalam perbuatan nebagaimana ' 
leah fardjadz dimasa berdjoa- 
ngan kemerdekaan India ter- 
pena Inggris. Di waktu itu, 
golongan kiri jang non-Komu- 
nis itu senantiasa lebih meni-- 
Lik-beratkan siasatnja kepada 
jang bersifat |,nasiona?”, se- 
Tangkan partai Komunis tak. 2 

nasional tsb., jang sebenarnja H 
Ianut oleh rakjat terbanjak. . 

Hubungan tegang makin 

berkurang. 
tual Mera Aot | Act itu. 

Rp 100 Djuta 
TaksiranKerugian D.K,A 
Tehun Ini/0ngkos2 Per- 
djalanan Akan Dinaikan 

ESUDAH PADA TGL. 
ang 15 Pebruari 1952 tarip 

. 

Apa is. diuraikan diatas ja | 
lah merupakan faktor2 naa 
ting jg. memisahkan kai 
munis dari golengan PN 

nja di India. Tetapi djalannja 
kediadian? pada masa jg. ter 
achir iri. menundju bahwa 
bukan sadja faetor? tsb. . mulai 
Bg tetapi pula memang tes 

“tumbuh  suafy kemung- 

Beo partai Sosial 
grcep2 Kowunis jr. terpenajil T 
berhaluan Trotskyis dan. nash 
nalistis achirnja akan memben 
tuk fronf-kesafuan, dengan CPI, 
untuk tjoba mendiatuhkan Opn 
gres Par'y dari Nehru. 

. Djika hal jang demikian ter- 
djadi, maka djalannja kedja- ! 
dian jang demikian ity adalah 
sesuai dengan rentjana kaum 
Komunis sekarang. jang berl 
sedia mengexplotir sebanjak- 
nja kekuatan jang anti-Cong- 

| bagi penumpang pun akan di- 
“naikkan dari 6!/» sen mendjadi 
'9 sen setiap kilometer, demiki 
an keterangan dari kalangan 
DKA. Kenaikan tarip2 ini ada 

lah keputusan Menteri Perhu- 
ibungan jang sesuai dengan 

usul2 DKA, karena cla'am ta- 

hun 1952 ini sudah kelihatan 

DKA gkan menderita kerugian 
100 gjuta lebih, 

“Kerugian ini bukan sadja di 

sebabkan exploitasi, tetapi ber 

ress untuk kepentingannja sen ' hubungan rapat djuga dengan 
diri. Bersamaan gengan itu, | volitik kepegawaian jg akan 
maka proces jang demikian didjalankan dalam tahun 1952, 

pun akan melenjapkan dari ge  misalnja dengan dinaikkannja 

langgang politik India adanja juang lembur, peraturan gadji 

suatu tenag i baru, ,,impassing” PGP dan 
naga pengaruh jang , 5 ata 

mengimbangi, jaitu jang terdi- herschikking tenaga2 

ri dari golongan kiri | bagainja. : 

an Marsistis, tetapi Ba Untuk memperketjil kerugi 

    
dan greep2 lainnja. di daeran2, | | 
peperti partai 'Sosialis-revo'u- 

rioner (membvuniai pengiku'2 
1 Travancore-Cochin dan diu- 

ra Ji Penga' Barat): Blok-ke- 
mad uan (mempunjai kedudu- 

vjet Uni untuk melawan nege- 
ri mana sadja. Ben Gu: 

menjatakon demikian pada 

achir sidang par'emen mendja 

wab pertanjaan wakil Komu- 
nis, Wi'llner mengenai koman- 

do Timur Tengah, Ben Gurion 

jang mengumumkan isi nota 

an itulah, maka 'tarip dimaik 

munis. Padahal adanja Lengan kan. Sebelumnja itu telah dila 

| pengaruh jang sematjam itu, kukan tindjauan dan penjelidi 
| dapatlah mengurangi penga- 

kan jg teliti sekali, kenaikan 

ruh-penarik dari kaum Komu-l ini tidak terasa bagi penum 
| nis untuk Satu negara hekas' pang2 dialan rava (Roofdlijnen) 

“Gjadicdhan jang baru sadja | hingga diarak 40 Km, dan dja 
merdeka sebagai India. lan2 tjabang. 

Sovjet bulan Desember jl. me-| Dari itu, 
ngenai kemungkinan ikut ser- | Israel tak dapat memutuskan, 
tanja Israel alam komando | apakah ia akcn ikut serta atau | 

jang diusulkan itu, katakan, tidak dalam pertahanan tsb. 

bahwa Israel tidak mendapat | Maksud Israel hanja untuk 
undangan uhtuk ikut serta da | Mendjamin keamanan negara 
lam sistim pertahanan di Ti-| Israel terhadap tiap serangan 
mur Tengah. .. Jiang mungkin dari negeri2 

  

Perdjandjian MSA , 
Banjak Mengandung Sjarat2 Dan Pa- 
sai2Jg Sebenarnia Tidak. Perlu : 

Kata ,,Times'' 
ARIAN |,,TIMES” menjatakan dalam 
nja pada hari Rabu, bah hwa 

.hingga kini telah menanda.tangani 
mililer dan ekonomi berdasarkan MSA dengan Amerika Seri- 

kat, masih terdapat 10 negara lainnja jang ragu? uniuk me 

namda-fanganinja. semata-mata disebabkan oleh adanja bebe 

Tapa pasal jang sesungguhnja tidak begitu perlu dalam Mu- 

e
t
 

|   
-——Djuga Israel Djalankan ,,Politik-Bebas” 

! 

| 

  

diri, 
dengan kepala tunduk atau 
punggung jang bongkok akan 
tak sedap dipandang mata. 

Seseorang jang berdjalan 

Djika njonja dengan teratur 

      

     

    

mendjalankan olahraga - ARI, 
akan segera dilihat, “betapa: ba 
ik akibatnja untuk, keseh at 

| ketjantikan serta benti k 
' buh njonja. |     

     

   

   
   

  

Supaja bentuk ba tt 
djaga, tetap langsing gan Ta 
sintal, biasakanlah olah- | 
raga djalan kaki. L 
tjontoh jg ditundjukk 
mona “pada gambar ini. 
dgn berpakaian sportief 
dan bersepatu tak bertu- 
mit dapat njonja berdja- 
lan dgn ringan serta tak 
lekas tjapai. 

  

  

  

   
   

  

   

tadjuk-rentjana- 

persetudjuan?2 bantuan 

Kakak 

Dikatakan bahwa pasal jang 

dimaksudkan untuk mentjegah 

djatuhnja bantuan Amerika itu 

ketangan negara2 jang ada di! 

bawah pengaruh Sovjet, tenja | 
ta ditafsirkan sebagai ketentu ' 
an jg akan mewadjibkan nega | 

ra2 jg menerima bantuan MSA 

titan bahwa djuga “par| pensongkutan barang dInaik- itu untuk menjediakan pasu | 

ipartai kiri ja: Legend ka" 2 ai 1 Maret 1952 tarip | kon2 darat, sam dan udaranja | 
serta kelongg garan2 dan sum. 
ber2 kekuatan lainnja bagi ke | 
pentingan Amerika Serikat se '! 
laku pemimpin ,,dunia merdeka 
apabila terdjadi suatu bentrok | 
an dengan ,,dunia komunis”. ' 

Dalam keadaan jg demikian | 
ini, maka beberapa negara, ba 
ik karena ada dalam keadaan 
ig tidak dapat mengelakkan te 
kanan Sovjet, maupun disebab 
kan oleh faktor2 politik dida, 
lam negeri jg tidak diketahui 
ah di Amerika, merasa tidak 
ampu mengambil Sesuatu ke 

Keatas pada saat ini, sehingga 
lalu menolak untuk menanda ta 
ngani persetudjuan2 MSA itu, 
demikian ,,Times”. 

Dan diantara negara2 jang 

menolak itu, kata ,,/Times” se 

landjutnja, terdapat negara2 jg 

satu sama lain djauh terpisah, 

seperti Mexico dan Irlandia. 

Pemerintah INDONESIA telah 
Ajatuh karena soal ini pula, Se 
Jangkan Iran hanja mau mene 

rima bantuan Pasal Empat 

ig sangat diperlukannja itu se 
telah berhasil menjampingkan 

“soal ini, Negara2 ini semuanja 

    

kata Ben Gurion, Arab tetangganja, jang masih 
terus menolak untuk  menga- 

| dakan perdamaian dengan Is- 
|rael kata Ben Gurion. 

itu ia menjangkal pula kabar2 
jang tersiar, bahwa Israel ber 
maksud membolehkan didiri- 
kannja pangkalan2 negejig 
asing di Israel, (Antara-AFP), 

disamping 60 negara jang ' 

Selain ' 

    "K IPPY, SE-EKOR AN- » 
DJING ketjil berbulu pu 

tik hitam utk seumur hidup tlh 
i terdjamin merilapat makanan 3 
jg enak dua kali sehari jg terdi- 

babi goreng, bistik empuk j 
' diolah bersama? dgn si gheti 5 
asli cari Ujlia. Tippy an 
djing jg sangat disukai oleh al- | 
marhum Cjarda Cocilio: Cranfil : 
lo di Detroit. 

Dalam surai wasiat djanga 
tersebut ditetapkan bahwa. 
sewa rumahnja tiap? bulan 
harus diberikan kepada - nond. 
Uattie Bowling, akan - tetapi 
dengam sjurat, bahwa ahli Wr 
ris imi diharuskan memberi. 
andjing Tippy makanan sebar 

' pai telah termuat diatas ini. 
| Keluarga djanda C, “'ilh. 
| mengadjukan surap wasiat ter- 
| sebut untuk diselidiki @kattan 
| sah nitam tidak. Keputusan, pe- 
| ngadilan pala hari Rebo ialah, 
: bahwa kehendak terachir ca 
| marhum, djanda tersebut | 
iJah sah, sehingga dengam dex 
mikian Tippy untuk seumur 
hidup terdjamin untuk menda 
pat makanan jang enak 
MN Lega Un Ban tu 

Rini   

  

adalah negara2 ,,anti-komunis” 
dan maksud MSA adalah sema 
ta mata untuk memperkuat rie 
gara2 itu guna, kepentingan ,,du 
nia merdeka.” Akan. tetapi dim 
pada itu tidak perlu dan tidak 
pula baik untuk memaksakan 
kepada mereka sjarat2 jg oleh 
mereka dirasakan tidak dapat 
mereka penuhi. Gaga on Selekatnin 
MSA ini dapat dipersihkan dari 
hal2 jang tidak mendiadi tudju 
annja jg sebenarnja itu maka 
itu akan lebih baik bagi semua 
pihak jg bersangkutan, Demiki 
an Times”. Antara. 

BU 20 DAN PENJAKIT 
KUSTA. 
Menurut kabar jg disampai- 

kan kepada PI-Aneta, dalam su 
ratnja kepada ,Jajasan Peno- 
long Penjakit Kusta” di Maka- 
sar, Pimpinan Lembaga Penjeli- 
|dikan Penjakit Kusta di Dja- 
karta, telah menjatakan peng- 
hargaannja terhadap pekerdja- 
an jajasan tsb. Jajasan Peno- 
long Penjakit Kusta dipimpin 
oleh Ibu Sudiro, isteri gubernur 
Sulawesi. 

  
Ir ema map 

  

ri dari ati anak sampi, daging” Hd 

 



      

     

  

    

  

     
   

  

     

        

    

       
   

  

  

   
   

     

  

   
   
   

    

   

  

    

    

lain harga murah 
. 5 “ 5 Sie 4 

ta kwaliteit tinggi 
Mak bukan | enak dipakai a kotakg”. RD. 320 | an Mt 

aan Tnvd25 300 | Itulah istim ewanja untuk 
en Na alat2 kantor, sekolah dan 

Dan Sen awangan »  G— buku? tulis dzri , ROYAL" 
Inatreep: el SPN 
an na Dapat kami lever seiun h INDONESIA 

k kembang” 9— dewasa ini, NK        

     
  

    

0.1 ORANG DRUKKER 

IN.V. ,ROYAL" COY #2      
      

  

Lia : 

opgeleia) (Is 

    

  

  

    

    

   

    

    

    

  

     

    

     

     5 2 Ka Sab buatin 5 3 | “tra Yati 2. 0501. ———— 1 MAARY 1552 DIBUKA: 
Sport & Foto Service” 
GOLDEN Bor 

Sidodadi 9 — Semarang. 
SEDIA MATJAM-MATJAM ALAT SPORT 1 
ONTWIKKELEN, VEFGROTEN, AFORUKKEN : 
Pusat penajual SHUTTLECOCKS merk: 

OY" sOMAHAWK“ dan GOLDEN B 
Harga melawan — Service Memuaskan 

— HANJARp.2— 

ara 
Pertjetakan 

    
   

   | Jang berkepentingan harap berhubungan sendiri dengan: 
      

    

| dan CLICHE | 

     
     

ROBIA VOILE 
| 36y7” 

| A TOOTAL PRODUCT. 

. DATANGLAH SAKSIKAN 

/Toko  LUROPK") 
| Bodjong 11, Tilpon 1080 

  

   
  

Guatemala |X 
Musuhi USA?| 
A NGGOTA 

S dilangsung 
Prater Stadium di We- 

nen jang terletak 'da'am di- 
trik kedua jang diduduki oleh 

Russi ia, 5 as 

« Pada bagian Timur Prater 

g akan   

    

LIJNe RASTER cuicue (1111 

  
am! PERWARI 1952. 

EMOKRAT ! » ma ». : MN 5 “ef. Pada hari Kemis | F Na Pada hari Kemis kemarin tg. 28 

      

y. ne an al : Ma ERNAR ARE aug : AA | ' Sdr. keluarkan, Sdr. telah dapat memperoleh 21 ma- ' 
Cum itu jang bisa memuat » Galana MAGjesia | Februari Perwari Smg. mengadakan! SEMARANG. . STEMPEL KARETSLIDE III j Ii t : 

.000 orang akan didirikan se Amerika Serikat, John MeCor- EMPEL KARET, tjam Ilmu Pengetahuan, rapatnja dikundjungi oleh 61 orang, : 
anggauta2 Pengurus dan wakil2 da- | Mean 

““|cd 15 ranting. Rapat dipimpin oleh |. 
la Ny Surya-Hadi jang pada tg. 15 

Januari jang lalu ditetapkan oleh f 

    

baik mengenai Tata -Negara, 
Kesusasteraan, maupun Kesehatan, Pendidikan, Ekono- 
mi dlsb. 

Make up baru, Teknik baru, isi lebih banjak dan 

ma. mt 

  

mack dari Massachuseijs, pada 
jari Senen menerangkan ke, da kongres bahwa Guavem: telah meudjadi barisan mi 

    uah salib tingginja 50 kaki 
-dan akan digenangi dengan 

Ftishaja jang terang benderang 
idari mana kardinal Innetzer 

dan ONTWERPEN     

  

& 

bernilai.    

   

  

   
   
   

  

   

    

      

   

   
   
    

  

   

  

    
   
   

   

   

    

   
   
   

  

    

     
    
   

     
   
   

    
   
   

   
   
   

'wah 15,000 pendeta Katho'ik 
jang telah tewas  dipendjara- 
kan dan diusir dinegara diba- 
lik ..Tabir Besi” 

' Diharavkan hahwx djika 
d jtjuatja pada malam itu te- 

- jrang maka salib itu gkan da- 
“pat dilihat dari daerah2 diper- 

ti- | batasan Hunggaria, jang ter- 
letak dalam djarak kurang 
|dari 30 mil disebelah Timur 
|Wenen. 

Barisan2 polisi istimewa 
akan dikerahkan untuk men- 
djaga agar fhak Russia cs. 
djangan sampai pu'a  menga- 
Idakan demonstrasi “untuk 
mengha'angi rapat raksasa 
itu, jang menurut sumber jg. 
mengetahui akan sangat melu- 
|kai perasaan mereka, .istime- 
Wa lantaran rapat itu diada- 
kan ,/Cidaerahnja sendiri”, ja- 
itu disektor pendudukan So- 
“jet. 

Archbishop Berlin, Wilhelm 
Weskamm telah meherima un- 

34! dangan untuk menghadiri ra- 
“@,AN, pat raksasa itu " sementara 

pendeta? lainnja di Eropah te- 
, Il, | iah memberikan tanda2 kese- 

1 2000 / Jaan mereka untuk datang ke 
1 SP | Wenen. 

sa" Kalangan2 Katholik jakin, 
bahwa rapat seperti jang di- 
rentjanakan itu akan memper- 
kuat pertahanan bathin dari 
50 djuta pengikut Katholik di- 
be'akang Tiraj Besi, jang se- 
tiap hari mengalami .kesuli- 
tan2 dan tekanan dari pembe- 

" Sar2 Russia atau pengikut2nja. 

2 : Lovett: 
se- USA Akan Kirim Lebib 

- Banjak Kesatuan2 Uda- 
—.ra Ke Eropa-Barat 

| MENTERI  Per/ahanan 
. Amerika Robert Lo 

“vesit menjatakan pada hari 
Rebo Ci Washington, bahwa da 
Jam tahun ini akan dikirimkan 
“lebih banjak satuan? Angk. Uda 
ra Amerika ke Eropah. Dalam 

DjadiPelatjur   

  

        

   
    

     

   
    

  

    

  

   
   
   

    

  

   
         

    

   
    
   
    

    
   

   

  

   
     

   

    

    

       
     

    
   
    

   
   

  

A 

Angk. Darat lagi'ke Eropah. Lo 
“ v€tt selandjutnja menerangkan. 
bahwa pengiriman lebih landjut 

“dari pesawat? Amerika ke Ero- 
pak akan tergantung daripada 
jepatnja pangkalan? udara di 
Eropah salesai, Hal ini djuga 
mengenai alat2 dan perlengka- 
pan, demikian Lovett (AFP). 

| tjara tidak ha' 

. F@UIRINO PERINTAHKAN 
|USIR 3 SAUDAGAR 
| TTIONGHOA. TN 
|. Presiden @uirino dari Filipi 
na telah memerintahkan, agar 

ajja 3 orang saudagar bang 
Tionghoa jang berasal dan 

ongkong, segera diusir ari 

Filiv'na, Hara mereka telah 

| | memimpin upatjara sembah- 
jjang pada waktu tengah ma- 
lam sebagai memperingati ar- 

| tidak lama lagi 

Sovjet Uni jg. berhadapan dgn Amerika Serika?, — MeCormack 
selandjuinja berseru kepada 
negara? teyangganja di Ameri- 
ka Selatan supaja membantu 
Amerika Serikat dalam usaha 
nja melenjapkan 'bahaja ini. 

Jang dimaksud oleh McCor 
mack ini allalah jang disebut 
aja infiltrasi2 komunis di Pa 
nama dan Guatema'a, State 

| rapat anggauta sebagai ketua Perwa” 
ti Tjabang “Semarang, setelah ketua 
lama, Nj. Kamso mengundurkan diri, 
Pada tg. 24 Januari diadakan tim. 
bang terima antara pengurus lama 
|dan baru, dan rapat kemarin dimak 
Fsud memperkenalkan pengurus baru 
kepada ranting2nja. Susunan pengu- ' 

.tus 'ialah: Ketua Nj. Surya-Hadi 
Wakil Nj. Supomo. Sekretariaat, 
pimpinan Nj. A. Ngalim. Organisasi 
pimpinan Nj. Suharto, Perbendaha-   men, MeCormack ini disokong 

o eh pemimpin opposisi Joseph 4 
Martin, anggota  Republikein 
dari Massachusetis, jang me- 
nambahkan, bahwa . komunis 
me internasional mendapat ke 
untungan sebanjak2nja dari. 
keadaan seperti jang terdjadi 
di Guatema'a dimana system 

p 

dirusak. (Antara-AFP). 

KEADAAN INTERNASIO- 
NAL ,,SEDIKIT LEBIH | 
BAIK” KATA LIE. | 

Sekretaris djenderal P | 
BB, Trygve Lie, pada ha- ' 
ri Rebo jl. menjatakan, 

  

nja keadaan internasional 
sekarang adalah 
lebih baik” djika diban- : 
dingkan dengan setahun | 
jang lalu. Trygve Lie: 

: 

“4 e 

   
ara 

— Menurut kabar, maka 
di Surabaja 

akan dibuka kursus-B untuk 
pegawai? negeri, Untuk kur- 
sus itu hanja akan dapat dite 
rima sedjumlah terbatas mu- 
rid2 da'am mang mereka jang | 
tidak - berasal dari Surabaja ' 
akan ditempatkan didalam 
asrama. & 3 

| —. Dalam proses pertjerai- | 
an antara Ernest Stauffer dan 
Hedy Lamarr, fihak jang per 
tama menjangkal pernah ber- 
tindak kasar dan cIluar peri- 
kemanusiaan terhadap “isteri- 
nja.. Dinjatakannja, bahwa ia 
masih tetap menghargai isteri 
nja dan mengatakan bahwa ke 
gaga'an 'perkawinan mereka 
itu karena ia berhubung de- 
ngan pekerdjaonnia harus ting 
gal di Mexico sedang Hedy La 
mar di Hollywood. 

| 
  — Pengadilan Muang Thai 

te'ah mendjatuhkan ' hukuman 

tiap ranting. b. mengun 
kaian lama untuk dibagi-bagikan ke 

memberi keterangan itu , agusah 
setibanja di New York da- ' 225i 
ri Oslo. 

mat Perwari Sm 
lah, 
1406. 

BERITA KPU/O. na Pa 
Mu Sociologie akan dia- 

195? hari Senen, 
18.30 — 20.00. PET 

Udjian Economi ke III,diada 
kan pada tanggal 7 12 
Djum'at, dimulai djam 18.30 — 

hari Rebo telah mengganas 
Bandar Shahpur, didaerah Dey | 
lan dan Shadegar, sebelah Uta | | 
ra Teuk Iran. Pesawat? ter- 

9 tahun kepada sebelas orang bang angkatan udara Iran te- 

raan pimpinan Nj. Rahardjo. 
Bagian2 jang telah ada ialah: 

a. Bg. Pendidikan, dipimpin oleh N 
Banon- Hamidjojo. b. Bg. Sosial/ | 
Ekonomi dipimpin oleh Nj. Sumarso 
no. c. Bg. Penerangan/Politik, dipim 
pin oleh Pengurus Harian. 

i Dalam rapat  diadjukan "rentjana 
jang 

Inter-Amerikg terantjam akan | Bg. Pendidikan. a. PBH disemua | 

pekerdjaan untuk tahun 1932, 
hadlir, seperti berikut: 

7 
ranting2. : 

b. menghilangkan pemakaian bhs. Sja 
Belanda dalam pertjakapan sehari. 

“hidup kawan | - 
belakang (budjang2) antara lain, | 
memasukkan mereka ke kursus PBH | “ 
lain2 kursus: meringankan pekerdja-y 
an mereka dengan memberi “3g 
istirahat, d. membuka lagi Kursus! 

' Pertolongan Guru dirumah 
i memberi huisonderwijs), e. memper. 

bahwa menurut pendapat- banjak djumlah Taman Kanak? sa: ' pai ditiap2 ranting. £ membuka 
GL  sus2 Masjarakat bagi wanita. 

sedikit , Bg. Sosial/Ekonomi. 5 
' a. memperbanjak kooperasie, maupun 

verbruiks- atau kredietkooperasie di 
gumpulkan pa- 

bari, c. memperbai 

pada mereka jang kekurangan. c, me 

wanita jang bepergian, 
: Bg. Penerangan/Politiek. « 

Membuka kursus? kader.- 
Rapat diadakan mulai pk. 10 pagi. 

Sampai pk. 1 siang, dan “ranting2 
m  menjetudjui untuk lekas mengadakan 

| persiapan pembukaan PBH dan Ta- 
man aKnak2 diranting-ranting, 
ja dapat serentak : 
21 April j.a.d. sebagai 

- kepada masjarakat guna 
ngati Hari Kartini jg oleh Perwari 
Pusat telah ditetapkan sebagai Hari 
Pendidikan dan Hari Kanak2, Ala- 

9- selandjutnja ia 
Bodjong 116, Semarang telp. 

r 

20.00. P3 
Tanggal 29 Pebruari tidak 

ada kuiah Ekonomie: berhu- 
bung dengan itu, maka kuliah 
Tata Negara jang mestinja dj. 
7.45 dirobah mendjadi djam 
6.39.-— 7.30, 
  

— Djutdan hama belalang 
di 

terdakwa jang Cpersalahkan lah dikerahkan untuk menje- 
teah melakukan 
dalam bulan Pebruari 1949. 

coup d'etat bar minjak pemberantas hama | 
tersebut. 

    mentjoba menjelundupkan ba 
han2 perang ke RRT, selama 

     
    

  setahun lebih. Ketiga orang ta 
di ialah George Khoong, Powell 

ong dan Li The Min. Li ka 
rnja adalah seorang bekas 
nderal Kucmintang. 

  

Roy Rogers 

ana 2 sea Kota 

TA Gan 

  

'UNDERGROUND   
   
   
   

   
   

    

    

  

eIk Hassan bin Makhuf 

“akan diangkat mendja 
ti Mesir, Kabinet Mesir 

Selasa memutuskan, bah- 

si tertinggi jang giberi tugas 
memutuskan soal2 jang berta- 
Ian dengan agama. 

  

  

& HASAN DIANGKAT | 
JADI MUFTI MESIR. 

' va 
— . Kapal2 perang Amerika 

assan merupakan Instan- - 8 

— Nah, mudah?an ikatan ini ttu- 

GET HIM, KOGERS/ 
YOU'!LL BIE WORKIN! 

(FOR US, YET/ Y 

  

474” 

tjukup | 

(untuk PF 

Ra 

hakan pondokan ( penginepan) 

supa 
dimulai pada tg. 

sumbangan 

memperi- 

10 Maret 

dimulai djam 

Maret hari 

. MENTJARI PEKERDJAAN 
Beberapa tenaga pengalaman! 
Buaridikan Sekolah Mene- 
ingah Dagang Bag. Atas, sang- 

  

Demikian 

» SARI   |sup mengerdjakan administrasi 
diwaktu sore, ketjuali hari Sap-| 
tu dan Minggu, didalam kota 
Semarang. 4 
 Srt.2 dialamatkan kepada: 
Sdr. Kutdiar, Hotel Tiong Hoa 
Kamar No. I, Djl. Mataram 34, 

Semarang. . 

  

Aa) 
SA alan 

R.H:.M.   

  

  

    
ii 

No. 7 jang terbit dalam bulan Pebruari ini jang serba 
baru dan memuat tulisan2 para tjerdik pandai kita, dian- 
taranja: E 

Mr. Sjafruddin Prawiranegara 
Mr. Moh. Yamin 
K. Hadjar Dewantoro 
Prof. Me, Sunario 
Prof. Ir. Harjono Danusastio 
Dr. J. Sulianti 
dan misih banjak lagi 

Berhubunganlah dengan alamat:   
“ PENGUMUMAN UDJIAN PENGHABISAN S M.A. NEGERI III 

js bagian C. (Juridis-Ekonomi) di Surakarta. 
Udjian penghabisan akan ciadakan dalam bulan: : 
re 23 April, Mei dan Djuni 1952. He 
Waktu pendaftaran: tgl. 1 s/d tgl. 25 Maret 1952 pada tiap2 | 
8 Ha hari sekolah, mulai djam: 14.09 — 16.00 | 

di S.M.A. Negeri III Bandjarsari No. 7. 
Surakarta. ' 2 3a 
Untuk tjalon biasa harus menjerahkan: 
4 buah pas foto. 
1 bidji meterai dari Rp. 3.-— 
Uang pendaftaran Rp. 12,50. 
Untuk tjalon luar biasa (extranei 

. Yus menjerahkan: 
4 buah pas-foto. 

“1 bidji meterai dari Rp. 3., — 
. Surat keterangan dari Wali-kota atau . Bupati. | 
Surat keterangan dari 
atau kepala Kursus. 
Uang pencaftaran Rp. 25,— 

- Surakarta, 26 Pebruari 1952. 
atas nama Panifva Udjian Penchabisan 

S.M.A. NEGERI bc 0. th. 1952. 
Kb. Dwidjoleksono, : 

3 

x 

Sjarat-sjaratnja : 

2 ae 

) ha- 

2 

& 
f
p
 

Kepala sekolah 

e. 

Tanjalah pada mereka jang lebih tahu / 
Untuk keperluan bangunan dan industrie, 
Ha mendjamin keselamatan, melindungi harta benda dan 

VAN KASTEREN HARMONICAGAAS. 
VAN KASTEREN KAWAT DURI. 

Tentu lebih baik — lebih kuat — lebih mendjamin, dan : “lebih murah, 
: Untuk pesenan besar maupun ketjil, 
Pengiriman diseluruh Indonesia. 

. . “N.V. KAWAT 
v/h Vam Kasteren Harmonicagzas Ledrijf, 
3 Djalan Modjopait No. 30 — Djakarta. 

  
"ncnscenuanupsenana da nenusanunana 

ui     

  | DIATAS PERS 
20 (SELESAI MRT. 1952): 

Primbon S.pts Pusaka 
“Kitab tumbal lahir-bathin, pedoman 
.h dup kearah keselamatan & bahag a. .Muat 20 Primbon, 35 Wirasat Dja Wa, puluhan Sasmita, Shoat, dan “Tupa2 keilmuan mudiidiad iang ma ha penting Kudu disimpan dalam | sesuatu Tumahtangga, Kitab Pr'm. bon. jang terbesar. Sediilia tebal for. 
mat grand Rp.1650 (vrii porto). Pesan Der poswesel pada: 

0 Buku ,REDJEKI? 
Dj Manggis 2 — Su'abaja 

s”” COUPON SUARA MEDEKA Mnta dikitim -sedjilid PRIMBON SAPTA PUSAKA, harga Rp. 12.50 

INI MALAM D.M.B. 

»ORION” / .Metropoie" 
5.00—7.00—9.00— (17 tabun) 

Esther Williams — Fed Skelton 
Ricardo Montalban — Xavier Cugat 

»Neptune's Daughter“ 
M-G-M' in TECHNICOLOR 

Besok Malam PREMIERE 
s.Rex” 5.00—7.00— 9.00— 
Tyrone Power — Merna Loy 

  

  

  

  

  

  

Curi, porto) “ »Ihe Raitis Came,, 
TEE Ini malam pengabisan: 5. —7,— 9.— 

nana, “My Biue Heaven" 
Pasanglah Technicolor (17 tahun) 

: Adpertensi 
Djagalan 7.— 9.— (17 tab.) 

PE KWANG — WANG HO 

,COBRA WOMAN" . 
Film Fiongkok Paling Baru 

i Dalam Harian 
-SUARA MERDEKA" 

peraeetemnmnannaegetanasonekaean nan 
Ba   
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IL WON!IT BE THE ONLY 
ONE TO DIE DIGGIN' GOLD 
FOR ROCKJAW AN! OX... 
IE IL PON TEHEAD OFF . 
TUFTY BOLTON!S DAD! 

    
      

         

  

  
— Sala tidak akan sendi- 

    

    Y pop, bONIT YUMP bOwN: UN OWN TILL THE POISON 
THAT HOLE LIKE ROCKJAW ON THEM PARTS       

WE DONIT WANT     SAYS/ YOU'ILL SLAVE (TO, TUFTY, BUT 
DOWN THERE TILL YOU DIE/ WE GOTTA DO 

WHAT ROCKJAW 
L SNS 

IL SHOT INTO.-YOL 
WEARS OFF, YOU'LL 
DO EXACTLY 
WH, 

         
     

     
   

  

   

  

       

    panen 
RLD RIGHTS RESERVED 

  

#COPR iri, King FEATURES SYXDICATP, Ine, Cdi Ki 

“— Ajah, diangan mausd'suruh kebawah seperti jang dikatakan oleh 

  

»SARI” 
Trommelpos 51. — : Surabaja   
  

SS vm ——  — 

tr MINJAK OBAT BAN LENG : 
Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut dil, $ 
Bagi bisul2,. kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat” lekas hilang ddhgan digosok- 
kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 
sPoTt atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 
(Gipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka- 

Ta U surat pudjian darj Tuan2 jang terkenal, jang 
“ Sudah disembuhkan Oleh Ban Leng 4nj, darj ma- 

tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 pu. 
& Jjian tsb, kami bisa kirim sama : 
F| Ban Leng dapat dibelih pada semua toko3 Obat 
“ DU. kalau tlada, boleh kirim R. b-—. Kami nanti 

kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Dji. Bawean no. 22 Tilp no. 2207 8, Surabaja. 

SES 

    

  

  

    

  

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX 5-7-9.- INI MALEM D.M.B. Ju. segala umur) 
Wal'y BROWN — Alan CARNEY dim dubbel program. 

, Make Mine Laughs”“ dan ,,Rookies In. Purma"s 
Kotiok — Lutju — Tanggung Ketawa terus ketawa! 

  

  

Grand INL MALAM premiere Ju.,13 tahun) 
445-6.45-8 45 Kasma Booty — Osman Gumanti 

Berbareng 2 84 Kesenian-kebuda- 
Royal Dewi Murni jaan Tari Menari 

5.15-7.15-9.159 : LAGU2 
  

INORA 5.7.9. INI MALAM D.M.B. (13 tahun) 
Barbara HALE Richard GREENE 

The 
Immortal »Lorna Doone" Karan Technicolor! 

Peoub actie! Heibat daa Menggemparkan 

Roxy 7.— 9.— Ini Malam D. M. B. (segala umur) 

Miss Chou Hsuan dalam nke Nu Chih Ke" 

( Between Midnight 
| & and Dawn. 4 4 

Mark Stewens 

Mereka adalah pengatjau dari dunia" dibawah tanah. 
Djika manusia membanggakan revolvernja maka REVOL- 

VgR pulalah jg akaa mengbukuanja, 

ea 

  

  

SOLO 

Tgl 29 Febr. 
s/d 3 Maart 

Djam 3—-5—7 
Teks Indonesia 

  

      

  
   
   

an BER aman 
THE STORY OF AR 

Kelana WOMENS PRISON mg ' 
SO Oa ToDay 1 41 1 

9 ing ea AN 

    
"SELEANOR PARKER we ndot aim (MERRY WALD," MTA PEIKMA KE. 1060 AND BENSARD GACOR TERM wu, 

asam, Fe 

    

     

      
   
   
   

  

sn Pada hari Rebo berto'ak ak kup kuat untuk menahan KAU di- 
tbuh Tori 'abu- sini, Ox Aku sekarang harus keba. 

an Norfolk .., “en un Wah untik menghadap! Rockiaw. 
Amerika Utara Jainnja — Kamu toh tak akan mungkin 

ngikuti latihan2 pin mengalahkan ba (nat Aoa Tg 
lantik, jang akan melipu senironja kamu nanti akan kembali Bela Ag , menggali emas un. ti daerah antara New York daa dai Sega an 

“dan Amerika Selatan, . 2 Wb 
pa 2 “ 

rian, diika nas bku toh akan Rockjaw itu! Ditempat itu kamu akan bekerdia keras menggali ta. Mulai tgl. 23 Pebr. 52 bekerdia kembali untuk ke. Nah sampa' kau mati. Keluar tak akan mungkin Tagi. TN 8 a dua pendjahat itu, ...... — Sebenarnja kami memang tak mau mepurut perintahnja itu, ! diika ternja'a tak mungkin tetapi kami menurut diuga. Entah karena Ne g j aku menolong ajah Tufty Ao ASN sa Ta Pan Nanas Puan ae 3 " , F F erdia”, p'eSis akan mengei an gala jang kusu an ke. : Na : padamu, Ajo, turun kebawah - f | : KEN MAYNARD 
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