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“Dalam International Fil 
. sekarang ini, beberapa b 

tang film tsb. Dari kiri 
. Tie. Windsor. naga Ca   
Abadi 

Mendjadi Tudjuan 

L 

dlm demokrasi? jg diselengga. 

Kata, Attlee, Ca an besar 
dar Asia kini berada xibawah 

| kekuaSaan diktator2 Kremlin. 
Dan sebagian besar lagi te ah 
Giberi kemerdekaan oleh Ingge ' 
riS. Pakistan, hidia dan Ceylon 
tekih memilih senifirj untuk 

ggauta2 dari Com- | 
monwealih. Sedang Birma ge- 

Tlah memil 4 pua wtuk tinggal 
diuar Commonwealth, Dan ne | 
geri2 ! 

dang memperkembangkan pe-j 
merintah2nja jang Klemokra- 
tis. .kata.Attlee,. aa His 

Karena disetudjui oleh ' 
sebagian besar rakjatnja   Attlee selandjutnja njatakan, bah- 

wa Tiongkok kini mempunjai peme- 
rintah Komunis, jang rupa2nja telah 
disetudjui oleh sebagian besar rak- 
jatnja. Karena itu, kata Atilee, kami 
telah “mengakuinja. Seterusnja dika: 
takannja, bahwa rakjat Korea mem- 

| punjai hak untuk memilih tjara hi- 
| dupnja sendiri. “Tapi, kata Attlee, 
bangsa Tionghoa (RRT) hendak 
memaksakan suatu pemerintahan Ko- 

an nari atas mereka. Karena itu kamif 
:# menentangnja, kata Attlee. Bila pe- 
merintah Tiongkok (RRT) .menga- 
'dakan intervensi untuk mentjoba dan 

  

  

aa Cm Naa Forum” 
1 menuduh, bahwa politik Juar negeri 

belakangan ini telah terlampau ba- 
dari orang? militer, x 
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djuBang krut 
ik Golongan Militer, 

m Douglas 

GGI Amerika, William 
mengadakan perdjalanan 
pada hari Selasa menja- 

1 Amerika ialah suatu politik 
kebangkrutan daji kegaga- 

jg ke-6 di 

Dikatakannja. bagi pada 
waktu Mi terJapat salah pa- 
ham se-urwinja mengenai, apa 

jang perlu d.-djalankan untuk 

menijegah djangan sampai ko' 

munisme menguasai daerah2/ 

hun, Menurut Dougias, kekeru-| 
han don kekatiguan di Afrika | 

| Utara, Timur Tengah (an Asia 
berdasar pada tiga hal, jaitu 

kehendak keras untuk menggu 
“ingkan sstim feodal, ge om- 
“bang nasionalisme jang sangat 
kua: den tuntutan untuk Kedu 

| dukan jang sederadjat antara 

ja Sa kulit putih dan bangsa 

bangsa berwarna. Dikemuka- 
'kannja, bahwa wa aupun Ame- | 
Aka telah mengeuarkan per- 

|oengkosan militer jang sangat | m 
It besarniai namun “imperialisme 
Sovjet” masih terus meuas. 
Pe'itik militer jalah suatu poli 
tik “jang 'emah dan hanja me- 

-nudju kebangkrutan dan kega 

alan, demikian hak'm Wil- 
& Doug as. (Antara-UP), 

5 NN aa HARIAN 
(New Times of Birma” 

“'nesia antara lain, bahwa krisis ini 

penting bagi. Birma, karena merupa 
ikan suatu tjontoh dari reaksi politik 

- didalam suatu negara jang telah me 

aerima bantuan MSA, ,Penjusunan 

intane film e1 
» PAP Yung festival tadi, telah diperkenalkan . ada 

hru. Pada gam bar Nehru ditengah-tenga hbin- HH 
ke kanan: Cesar Rae» "Ma “ik 
meron Neh un dan Rod d Cameron 

m Festival jg Gndakan di India 1 

menolak jg disebutnja imperialisme Komunis 
usaha uik memaksakan kediktatoran Kormvanis 

ngan menggunakan hakn'a te-, 

'ainnja seperti Malaja sej 

  

Timur Tengah dan Timur Dja-| 

  

  

    

    

      

    

      

   

        

   

    
   

          

   

    

   

   

   
   

        

   

  

    
   

   

    

   
   

    

   

   
     

    

    

       

   
    

    

      

    

  

     
   
   
   

              

   

    

  

     

    

   
   

  

   

   
   

   

Di Asia 
Politik Partai Buruh Le Bean 

Inggeris 
"Ti iap Agressi Jg Di-,,Inspireer” Oleh Kremlin Pasti 
:Akan Mendapat Tentangan. Dari Partai Buruh. 

ONDON PRESS SERVI CE hari “Senen mengabarkan, : 
pemimpin opposisi Partai Buruh Inggris dim karangan- 

| aja di harian resmi partai tsb. ,,Daily Herald” men 
|damaian di Asia” jg membentangkan politik Partai Burub” 
gris Gi Asia menegaskan tentang kepertjajaan partai tsb. 

oleh rakjat sendiri — dan 

, di dunia”. 
memaksakan suatu pemerintahan Ko 
munis terhadap Birma atau Malaja 
dengan tjara seperti di Korea, kamil 
akan menentapgnja... , 

Sementara menentang aggresi, se- 
tjara terbuka maupun tertutup, kita 

| harus berusaha"untuk mentjegah dja- 
ngan sampai patah" perang, kata 
Attlee. 

Untuk mekoba dan mendapatkar 
penjelesaian jang abadi di Asia ha- 

-rus selalu mendjadi tudjuan kita, 
| kata Nate Diharapkannja hendak- 

nja rundingan jang kini diadakan d 
| Korea akan dapat menghasilkan sua 

tu gentjatan sendjata dan setelah itu 
tertj 

(ian dinjatokan kejakinannja, bahwa 
! demikian pula jang dikehendaki oleh 
pemerintah Amerika serta sebagian 
besar Ni (eta: 

Andjuran i 
nTimes" 7 

Supaia I Indonesia Ma- 
sukkan Soal Irisn 
Dim »Lewari Es” 

ARIAN INGGERIS sTi- 
mes” dam indak ka- 

rarngannja - kemaren memulis, 
bahwa djatuhnja kabinet Suki- 
man jl. menunijukkan, bahwa 
dunia politik di Indonesia ma- 
sih tjuriga dalam soal 
rgan dengan negara? Barat. 
Times” menundjukkan selan- 

| djutnja, bahwa baik di Djakar- 
ta, New Delhi maupun di Ra- 
ngoon, kepertjajaan orang ter- 

  

tanin pada- M mentralipeti” dan! 
dinegeri2 tsb orang chawatir, 
bahwa politik tsb mungkin agak 
gojang uyika mereka mengada-| 

| kan hubungan nan 5 dgn | 
pegara2 Barat 

"Times" mengingatkan, bah 
wa menteri Subardjo jang lau 
'dauam surat menjurat dengan 

Kutabesar Amerika Serikat d 
Is2onesia bertindak lebih dja- 

| uh dari pada jang dikehendaki 
oleh collega2nja ciida'am kabi- 
net. ' 

Sesudah mendielaskan ten- 
tang perkembangan2 sekitar si 
kap Indonesia terhadap perse 
tudjuan San Franc'sco @1., ha 
rian Inggeris tersebut menu- 
'tup twisannja dengan andju- 
“ran, bahwa pemerintah Indone 
sia jang baru nanti akan bi- 
dicksana kalau mau memper- 
t'mbangkan untuk mengikuti 
nasehat Australia jang berpen 
dir'an, supaia dalam soal Iri- 
an Barat diambil politik ,,peti 
es" (did amkan dulu dan me- 
nunggu penjeesaiannja hing- | 
ga hari kemudian) dan didalam | 
itu mengadakan kerdja sama 
Ckngan Australia “dan Neder- 

'and dalam De aa Repu 
Ta, Indonesia. . 

. (Antara). 

    

DUTA NORWEGIA SERAHKAN 
SURAT2 KEPERTJAJAANNJA. 

Duta Norwegia tang“ baru d' Indo 
Desia Ivar TLunde hari Selasa menje 
rahkan surat keperntjaisannja ke 
pada Presden d''s'ana, Sebagai 
ketahui duta Norwegia Iyar Lunde 
TN pat pengganti duta 

di 

N'kolai 

Walaupun bagaimana, pergantian ' 
kabinet di Indonesia merupakan tjon ma" 
toh penglaksanaan demokrasi, dalam bab2-nja kabinet 
mana sesuatu pemerintah dapat 

  

   
   

Her. Roem menja' 

kaan ber- | saja 

i suatu penjelesaian. Kemu.f 

habu- 

  

   

  

2 Ja Momin (Back- 

enjelesaian Jang 
ing Kuat Pi Harus 

— Djadi P 

Ban, 'ROpM dari 
maupuh Sekre- 

I saris Djonderet PNP Manai So- 
masing2 menghadapi 

ntukan kabinet jg seka- 
Ta T Agg mm 

bahwa 
menurut 

ega Ml gmana gag 
Aang ini atau pada permu- 
laan lain minggu. Mendjawai» 
Ipertanjaan atas dosa apa ia 
mendjadi op Mr. Roem 
mengatakan: ng pemben 

genai ,,Per- Na ini tidak mudah 
Ing- (dilangsungkan, akan tetapi 

baik mengenai soal. program 
mau personalia 

: er Mangan eri kesukaran? 
ig baik dapat diatasi. 

Saja rasa kita semua insjaf, 
bahwa negara kita pada saat 
511 berada dalam keadaan sulit, 
sehingga akan lebih mruclah me 
minta dari pada rakjat seu- 
mumnja untuk lebih memperha 
tikan apa jang dapat memper- 
satukan dari pada berseisih 
tentang perbedaan. Mengenai 
partai2 jerig akan turut dalam 
kabinet, Mr. Roem mengata- 

kan pada formateur memberi 
djalan untuk menindjau kem- ' 
bali banjakn'a partai dan ma 
ahan oa peri Tae di 

' Perdana Ambon all 

Manai Sophiaan, jang djuga 
optimistis menghadap! pemben 
tukan kabinet menerangkan, ba 

jawa Suasana sekarang dan ke 
# daan politik di Indonesia 

akan mendorong para pemim- 
pin partai untuk mentjari dja 
lan membentuk kabinet jang 
kuat. 

Scphiaan berpendapat bahwa 
soal kursi tidak aken merupa- 
kan pertikaian Mendjawab si 
ama jang | mendjadi Pe 

mengatakan bahwa 
adalh harus seorang “a!l- 
rounc' .politicus dan mempu- 
njai backing dari masjarakat. | 

Menteri 

bung dengar ini kembali 
jam 

Diuanda. Demikian Keng Po. 

- Pi 

MESIN? DJUDI DIBESLAG. 

Agen2 FBI kari Senen mengada- 
kan razzia setjara kilat selama satu 
djam terhadap mesin2 djudi di Te- 
nesse (Amerika) dan hasilnja 327 
buah telah dibeslah. Gerakan ini me- 
tupakan tindakan terachir setelah di- 
lakukan peran berminggu2. 

  

PROF. Andika SINGGAH 
SATU HARI DI BAGDAD. 

Pruf. Supomo, pemimpin de- 
legasi Indonesia da am. peru'l- 
cIngan antara Indonesia dan 
Neder and mengenai masaalah 
Uni dan Irian Barat, jang pa- 
da Minggu malam bergama 
dengan tuon2 Asrarudin dan 
Dah an Djambek dengan pesa- 
wat terbang telah bertolak ke 
Ind:nesia, akan singgah satu 
hari di Bagdad. Sekretaris ne- 
gara Gbtzen dan B'om mengan   tarkan prof. Supomo dilapa- 
ngan terbang Schiphol. 

BIRMA kabinet baru di Indonesia itu tidaki ganti oleh keinginan dari bagian ter 
me-| akan mudah, ketjuali barangkali apa besar dari partai2”. Demikian warta 

nulis tentahg krisis kabinet di Indoj bila ada kesediaan pada pemerintah harian tsb. 
baru untuk menindjau kembali MSA.! 

Selandjutnja ,,New Times of Bir 
memberikan uraian tentang se 

Sukiman-Suwirjo 

di bubar dan menulis, bahwa pemimpin2 

   

  

Lemoaga Kebudei? 
Kon Batavia 

MamKunsten en    

  

“Giwaki oleh M.$ M, Saddak 

dan Sutarto Hadisudibjo). Dalam 
n, bahwa pada umumnja mereka 

an Oleh para formateur itu. Hanja 
1 Mikegukakan oleh 

"aka 

  

  
kan bahwa tugas jang dberi-. 

Iuas Ni 

round politicus. 

. Seperti Mr, Rcem pun 'Manai   
dana Menteri. Manai Sophiaan 

sjargtnia 

. Siapa mendjadi Perdana 

Andai kata aniara Mas umi | 
Gan PNI tidak terdapat ketjo : 
-tjokan siapa jang harus kemu- 
dikan, orang meramakan bah 
Wa Masjumi dan PNI achirnja 
akan menerima utk mengang- 
kat seorang partijloos, Berhu- ( ' - 

lapangan po'itik terde- 
ngar nama2nja Hatta, Sultan 
Hamengku Buwono. dan Ir. 

  
   

aschn Gani ON 
Wates hap pen 

Derala betina? Bare ae 
dan Ir, ko 

  

para formateur h 

Setelah: mebtraiuan 
wak ,2 partai itu pang Ng 
woto “Mangkusasmito ene- 
rangkan kepada pers, ' batiwa 
dengdn diatakannja 'pertemu- 
an itu Marapan akan lekas ter 
bentuknja kabinet baru. sema- 
kin besar. Sementara itu Sidik 
Djojosukarto 

bahwa apa jang telah dikerdja 
kannja dan tertjapai selama »i 

  

  

dalam usaha pembentukan ka 
persetudjuan | b net, menklapat 

dan sokongan dari partainja. | 
Sampai tadi malam soal porto 
foliy belum d-bitjarakon. 
temuan dengan pariai2 lainnja | 
akan di'angsungkan hari ini, ' 
jaitu dengan Pardidra, Parkin: 
do PRN, PSII dan fraksi De- 
mokrat, 

Tidak banjak berbeda 
Wakil PSI Soebadio Sastro | 

satomo, setelah mengadakan 
pertemuan dengan kedua foi- 
mateur, menerangkan tax ma- | 
lam kepada pers bahwa yen-| 
tjana program kabinet itu pa 
da umumnja tidak panjak ber' 
beda dengan program kabinet . 
lama, PSI dapat menerimanja 
Gan ticak an berkeberatan f 

orang2nja tutut duduk dalam 
kabinet. Menurut Soebadio, ben 
tuk kabuet jang akan datang 
itu akan merupakan suatu ka- 
bimet jang berdiri antara sifat 
kea'isi Clan zaken kabinet. Soal: 
nja sekarang, kata Soebadio, 
baggimana parlemen bisa mem 
beri kesempatam kepada kabi- 
net untuk bekerdja dan dius- 
tru demikian!ch pendirian PSI. 
ce ia Mn penang pro- 

  

konsol dasi tan dana 'an- 
tara Jain jang terpenting soal 
pemiihan umum, keamanan: 
dan soal kemakmuran. 

Prof. Abilin dari Partai Bu 
ruh menjatakan, bahwa da am 
"pertemuan jatg dilakukan itu 
telah tertjapai sa'ing pengerti- 
an jang baik. Djiwg dan tudjuf 
an daripada rentjana program 
kabinet baru itu memang hisa 
diterima oleh Partai Buruh, 
hanja mengenai beberapa soal 
mash diperukan pendeasan. 

Akan tetapi walaupun demi 

kian,-Partai Buruh dapat me- 
nerima rentjang jang d madju 
kan oleh kedua formateur itu. 
Mendjawab pertanjaan, apa- 
kah Partai Buruh aksi dia- 

| djik atauptn berseda duduk 
| dalam kabinet Prof. Abidin 
| menjatakan, bahwa partainja 
bersedia ikut untuk memper- 

»" baiki keadaan dan pembangu 
jaan negara. Menurut Abidin. 
| ada ha.2 jang tdak dapat dise 

| tudjui tapi Partai Buruh ber- 
pendirian t' dak akan “bikin : ri 
but2”. 

Mengenai perbedaan antara. 
program kabinet jang ikama, d 

terangkan oleh Prof, Abidin, | 
bahwa dalam rentjana pro- 
gram kabinet baru itu ada pe- 
rubahan2 jaitu terutama jang 
bersifat mengurangkan kemung | 
kinan  timbulnja perse'isihan' 
dalam kabinet. Mengenai ke- 
mungkinan timbulnja kesuli- 
tan da'am menghadapi misa'- 
nia soal Perdjcndiian Perda- 
maian Fr'sc, dan PP 39, Prof. 
Abidin tidak hendak" memberi- 
kan keterangan, Hanja dite- 
rangkanija, bahwa rehtiana 
program jtu telah disusun sede 
mikian . seltingga ' kemudiar 
akan mendapat sokongan par- 
lemen dan team-work kabinet 
dapat terpelihara. ' : 

Banjak optimisme. 
Dengan perasaan optimisme 

Prof, Abidin achirnja menerang 
kan. bahwa usaha pembentukan | 
kabinet baru jang akan datang 
ini akan berhasil dalam waktu 
jg. singkat, U 
Semertara itu, Kasimo dar 

Partai Katolik menjatakan da 
pat menerima  rentjana 'pro- 
gram tersebut. Lebih daripada 
itu, Kasimo tidak mau membe 
ri keterangan! ih landjut, Dju 
ga Kasimo optmistis terhadap 
berhasilnja usaha kedua forma 
teur dalam menjusun kabinet 
haru itu. 

  

New Times”: Krisis Indonesia Tjermin Bagi Birma 
politik di Indonesia, berkenaan dgn baru didasarkan atas keachlian, ma 
masalah MSA itu dalam pembentu- ka ada kemungkinan, bahwa Sutan 
kan kabinet baru menghadapi suatu Sjahrir dan rekan2-nja akan duduk 
dilemma, karena apabila parlemen dalam pimpinan pemerintahan lagi. 
menolak persetudjuan MSA, maka Warta harian tsb. menganggap tidak 
akan timbullah krisis kabinet baru, mungkin terbentuknja koalisi dengan 

Achirnja warta harian tsb. menu 
lis, bahwa djika susunan kabinet' na 

   
   ap 

  

   

      

   
   

ola Dena 
Sg    

    
    

  

      
    

menerangkan, F 

Peri 

| kan pendje'asan, tapi 

  

    

  

    
Sia #Koba an Zaken-Katinei” e 

      

   

.dap Ebi Pekan an 
Tea dulu ke Dewasa 

- Program ) 
' Kabinet 

Jg Diutamakan, Accent-“ 
'oja? Sebenarnja Tek Bas 
njak,Berbeda Dgn Jg 

Dahulu 

  

bs A 5 

p ERTEMUAN ANTAR: 
tormateur Pryvoto Mang ! 

| kusasmito dan Sidik Djojosu- 
to jg dimulai sedjak Minggu 

Jantuk membitjarakan teru- 
tama pokok2 persoa'an jg akan 
Mean. dajam progiim ka 

kemaren siang telah di- 
Saka Menurut keterangan 
Prawoto Malagkusasmito kepada 

| pers, “dalam. pertemuan jg ter- 
achir mi telah dapat diselesai- 
kan perumusan program kabi- 
“het je kemudian akan dikemu- 
kakaia kepada partai? untuk di- 
bitjarakan. 

Bagaimana isi program kabi | 
net itu. Prawotp Mangkusasmi 
.to, belum bersedia memberi- 

dikata- 
kannja, bahwa perbedaan anta 

"ra program kabinet jang telah 
bubar dan rentjana progam ig 

baru itu teretak harja paca 
soa' “accent” dan mengenai 
soal inilah. jang te'ar didapat 

persetudjuan da am pertemuan 
kedua formateur tadi. 

Segera seteah pertemuan 

antara keclua formateur Pra- 

    

  

  

Penting. hari ini: Perkembangan politik sekitar usa 
ha pembenjukan kabinet — Dalam satu minggu 
kabinet bisa terbentuk — Politik Partai Buruh Ing 
geris thd Asia — Gempa bumi hebat di Djepan 
— Pegawai dan usaha2 partikelir — Tekstil D 

pari krisis ak 3 

Oa AN Ma KAA.” 

MERE AA Sh 

   
   

      

  

| Radja Yemen : 

    

  

  

  sikan parade tersebut. 

Imam Ahmag Bin Jahya Mohammad Hamad Ud Din, ra- 

dja Yemen, pada tg. 30 Djanuari jl. memperingati hari 
ulang tahun ke-4 dari penobatannja mendjadi radja Ye- 
men. Peristiwa tadi dirajakan pula dgn parade besar di | 
Sania Yemen. Pada gambar: radja Yemen sedang menjak 

  

      

  

     
  

Dim Satu Mingg 
Mungkin Kabinet Baru' Sudah Terbentuk 

Lima Pasal Pokok 

K 
ngan piograim pemerentah jg 
sasmito dan Sidik Djojosukarto itu pada umumnja ' mendap 
sambutan baik dari partai2. Dikalangan-katangan 

ALANGAN2 POLITIK di Djakarta pada. hari Selasa 
malam menerangkan kepada Pl-Aneta. - bahwa rant 

   

    
    

     

Program Kabinet 

disusun oleh Prawoto Mangku- 

tersebu 

2. Sebaran Sman etatun al dpat 

daripada gempa bumi jang telah me 

woto Mengkusasmito dan Sidik 

Diojosukarto itu se'esai, maka 
mereka memberikan lapuran 
kepada dewan pimpinann's ma 

ang? 

  

RUSIA DAN MESIR. 
Pemerintah Mesir 

dagangan 
-akan mengirim gandum sebanjak 20. 
009 kepada Mesir. Mesir sebaliknja 
akan mengirim 200.000 ton katum. 

telah menandatangani pedjandjian 

ngan Rusia. 

Menimpa Djepang 

sangat kuat. Pusat 
km dari N ew-York.,   
pa bumi ini, jg terbesar, 
(India) dim bulan Agustu 

terasa gempa bumi, 

kuat, 
Utara). 

80 km sebelah Tenggara 
ibu-kota pulau Hokkaido. 
Menurut laporan pertama paling 

sedikit '35 orang telah tewas, lebih 
dari 2000 buah rumah disepandjang 
pantai telah rusak dalam gempa 
bumi, jang menimpa pulau2 Hokkai 
do dan He6nshu-Utara, sehingga kira 
kira 10.000 prang kehilangan rumah 
Galam musim dingin ini, demikian 
UP lebih, landjut, 

Gempa bumi ini, jang berlangsung 
selama 10 menit adalah lebih keras 

dipulau Hokkaido (Djepang 

Sapporo, 

rusak Tokio dalam tahun 1923, teta 
pi menurut taksiran beberapa pem 
besar tak meminta banjak korban 
“seperti gempa bumi tahun 1948 jg4 
menimpa Fukui (Honshu-Barat) dan 
jang. telah meminta korban 5.507 
orang tewas...Menurut beberapa la- 
poran gempa bumi pada hari Selasa 
telah menimbulkan kerusakan? “di 
pelabuhan Kushiro, dimana beberapa 
kapal telah terdampar dan beberapa 
kereta-api mendapat ketjelakaan, di 
kota industri kertas Tomakomai, di 
pertambangan batu bara" Sunakawa 
dekat Asahigawa, dan dikota Miya-   

  

ko. (Gempa terasa paling lemah di 
Tokio, demikian UP. 

zonder Masjumi sebagai partai ter- 

dan Rusia te- 
lah mengadakan perdjandjian per- 

tukar — menukar. Rusia 

Aneta dari kalangan? jang dapat di | 

lah mentjantumkan dalam rantjangan 
program pemerintah jang terdiri dari 
enam pasal itu, sebagai pasal perta 
ma: organisasi. Dalam pasal ini an 
tara lain termasuk pelaksanaan pe- 
milihan “umum uvstuk  konstituante 
dan  dewan2' perwakilai” daerah 
Pemilihan umum. ini harus dapat di   Menteri perdagangan dan perin- 

dustrian Mesir, Salib /Samy Pasha 

tersebut dengan Pena jA perdaga- 

Dari Tokio kemudian diwartakan 
bahwa pada hari Selasa pagi telah 

jg disusul oleh 
gelombang2 air pasang, jang sangat 

Pusat gempa terletak kira? 

Kemudian dalam pasal tsb. termasuk 
pula: menjelesaikan penjelenggaraan 
dan mengisi otonomi daerah dan me 

njederhanakan organisasi pemerintah 
pusat 

Gempa Bumi Hebat 
Utara: Lebih Hebat 

Dari Gempa-Bumi Tokyo Ih 1923 
Getaran Terasa Selama 10Menit 

ALAI PERGURUAN Tinggi Columbia mengumumkan 
bhw. alat2 pentjatat gempa bumi pada hari Selasa pagi Gjam 01,35 GMT telah menundjukkan adanja gempa bumi, j 

gempa pa menuru? taksiran terletak |.k. 16 000 
entara itu laboratorium pentjatat gem- 

pa bumi dari Balai Perguruan Tinggi Weston di Massachusetis 
melaporkan bahwa, telah tertjatat gempa bumi kira2 di Laat Djeparg atau sebelah Timur Manchuria, Dikatakan bhw gem- 

sedjak terdjadi gempa bumi di Assam 
S tahun 1950, 

Peluru Ber 
isi Kuman 

Ditembakkan Oleh Pa- 
sukan Amerika Di Ko- 
rea: Tuduhan Radio , 

Peking 

ADIO PEKING hari Se- 
nen menuduh bahwa ar- 

lueri Arnerika telah enek 
kan pelura?, jg berisi seranga? 
jg membawa “kaman, kearah 
garis pertahanan Korea Utara. 
Lkulahan tadi ialah tuduhan per 
tama semajam ini dari smnag 
Peking. Semula radio tsb. 
njiarkan tuduhan bahwa pesa. 
wat? terbang Amerika menje- 
har kutu? ig membawa kuman. 
Komando PBB telah memban- 
tah bahwa megara? serikat me- 
lakukan atau telah melakukan 
peranz kuman &i Korea. ai 

Radio Peking mengatakan se 
landjutnia bahwa peuru2 ter- 
sebut adalah sanggt ringan, 
tidak begitu mendesing2 dai 

men'imbu kan lobang2 sebesar 
kuai. Serangga2 setelah pelu- 
ru mesedak 'alu tersebar «lalam 
daerah dengan djari2 15 meter, 

Diterangkan kemud'an bah-   wa serangga2 tadi sebagaian be 
sar ferdirj atas lalat2, jang le 
bh banjak berbuu dari padi 

lalat biasa, Lalat2 ini kehitam- 

hitaman berkepala  ketjil dan 
mempunjai Sa'ap pandjang, ig 
tidak lebar, Kumai2 cholera 

terdapat dalam waduk Clan di- 
antara bu u2 lalat tersebut.   (Antara). 

—
 3 

orang beranggapan, bahwa terutama pemindahan titik berat 
dalam rantjangan program pemerintah itu telah Mena 
kan diterimanja ranijangan tersebut. 

Menurut keterangan? ig diperoleh! 

pertjaja, kedua -penjusun- kabinet te! 

selesaikan dalam waktu satu benua 

  

   

  

   
   
   

   
    

Pasal2 berikutnja ialah: 
kemakmuran, keanubnan, 

pendidikan dan -pengadjars 
litik Juar-negert. 

Kedua, kemakmuran: a. memadju 
kan tingkat penghidupan rakjat dgn 
mempertinggi tingkat produksi -nasio" 
nal, ter utama bagan makanan yakji    

  

    
   

    

   
   

        

   

    
   

          

    
   

            

aturan? aman 

Ketiga, keamanan: mela anakar 
negara hukum “dan menjempi £ 
organisasi alat2 kekuasaan 
Dan selandjutnja untuk “ mendj 
macan Naah diusahakan 

Rat empat, Seo men 
lengkap perundang-undangan Pp: 
ruhan untuk meninggikan der 
kaum. buruh. 3 

Kelima, pendidikan dan. pengag 
ran: melaksanakan pembaruan 
didikan dan pengadiaran, 

Ke-enam, lzar-negeri: 
a. mengisi politik luar-negeri | 

bebas dengan aktiviteit jang sesuai 
dengan kewadjibar dalam keketu 
gaan bangsa2' dan dgn kepsnti 1 

nasional menudju perdamaian dunia: 
b.' menjelesaikan' penj jelenggaraan 

perhubungan Indonesia-Belanda 'atas 
daan Uni-Statuut -mendjadi  hubu- 
ngan berdasarkan perda idjian inter 
nasional biasa dan menghilangkan 
hasil2 KMB jang merugikan Peng 
dan Negara: 

GC meneruskan Pala me- 
masukkan Irian-Barat kedalam" wila . 
jah Republik Indonesia dalam waktu 
setjepat mungkin. 

Kalangan politik Senin menjatakan 
optimisme terhadap pembagian porto 
folio diantara 'partai2. Pada-umum- 
nja pemimpin2 partai insjaf akan " 
kepentingan segera terbentuknja' ka 

binet. £ Tg 
Berhubung dengan itu ofang beru 

saha untuk menghindarkan kelamba-      

                            

    

   

tan jang disebabkan oleh pembagian, 
kursi2 itu. Orang menduga bahwa 
kabinet akan: dapat terhentuk dalam 
tempo satu minggu. (Pia) 

LEBIH DARI 10,600 PEMUDA 
TJEKOSLOWAKIA AKAN DI- 
SURUH BEKERDJA DALAM 
TAMBANG2. 

Suratkabar Tjekoslowakia Ea 
» Rute Pravo” hari Senin menga 
barkan, bana tahun ini lebih 
dari 10.000" pemuda akan dike 
rahkar: tenaganja untuk dipe- 
kerdjakan dalang an di 
Tjekoslowakia, | 

PEMINDAHAN PEMAKAMAN 
DJENAZAH. 

Baru2 ini di Taman Bahagia 
Karangmu'jo' Blitar te'ah d'- 
'angsungkan pemindahan ma: 
kam dienazah anggauta2 batal   
thony Eden harus berd'am d'iremnat 
tidur, Kaba'nja 
ilUenza dan tadang tenggorokan. 

                    

   

   

jon. “Brandjangan” dan “Sika 
tan”, Djenazah2 itu jalah dari 
enam orang jang gugur dalam 
cash kedua dan tadnja d'ma- 
kamkan di Gandusari. Empat 
G'enazah dari bata jon 516 di- 
pindah kg Tamon Bahagia Su 
rabaja. 

ANTHONY EDEN SAKIT, 
Menteri luar negeri Ingors An. 

ia mendapat Kiba



  

    
   
     

    
   

    

  ea scal 

Akan! 

  

: roamidjojo, hari Senin 
menit 

     
   

  

  

  

                

    

   

   

    

   

   
   

  

   

  

tan pekerdjaan Te. se- 
2 tertentu, atau memanygku - dja- 

tan partikelir dengan mendapat ke- 
r atau upah dari pada usaha 

rupa uang maupun beru-     

    

    

   
   
    

  . pegawai diper 
: mempunjai . saham 

suatu rseroan atau perusaha | 

: fa surat?-berharga,  ke- 
dfftinlah milik 

  

   

          

       

        

   

   

    

     

   
   

    

PeaA 
g 3. “MARET 1052. 

“ Nasional? 
Dp mempunjai pemerintahan atas 

, tung oleh partai2 politik, . memang 
1 utk. mengadakan ,,truce” diantara partai2 

negara sedang menghadapi krisis jg hebat, se- 
utk partai? politik menjimpan pertentangan2nja 

jg'lain, utk sementara waktu, dan memberi 
ja kepada pemerintahan, supaja. pemerintah 

t.utk mengatasi krisis jg dapat membahajakan 
dan nusa itu. : 
jontoh jg baik tentang ,,truce” sematjam 

kdi negeri Inggeris waktu menghadapi Perang 
'partai2 politik Inggeris pun telah meng- 

an2nja buat sementara, dan mentjurahkan 
nja Kepada pemerintahan Churechill. 

- sita 'djuga di Indonesia ini kita telah me- 
nana ,,truce” sematjam itu diantara partai2 

ar sekali manfaatnja didalam memperta- 
Republik (Jogja) sepandjang tahun2 per- 

pemerintah Itu .sedang memperdjoangkan mati- 

  

  

- Kini negara kita bukan menghadapi bahaja pe- 
tidak-dapat dipungkiri, bahwa sekarang kita meng- 

lapi banjak matjam masalah? sulit, baik jg mengenai kehi- 
an nasional maupun kehidupan internasional negara kita, jg 

a tak dapat diatasi, dapat membawa kita ke arah dju- 

  

   
   

"| nom. 750, kedele pmi, pendju- 

untuk hal 
meminta iz 
itu sedapa 
mikian pula 
guna perkump' 
serikat sekerdja. boga 2g 
melanggar ketentua: 
peraturan ba , 
hukuman disip 
nistratip. 

Segala peraturan ian ber-    

Sibatalkan. 
Pekerdia2 harian diketuai 
    

   

  

PP Me PPA "— 

Pee hasil bum (an 
meningkat. | 

Harga2 hasil bumi tambah 

hari tambah nfik. Menurut! 

tjatatan tanggal 4 Maret dori 

kastor makelar Dunlop Kolff 

di Semarang harga? itu sbb.: 

Kapuk C. pendjual 840, bidji 

kapuk nom. 62,50, kopi . rob. | 

ond. OIB nom. 690, idem WIB: 

“al 215 idem 210, gaplek nom. 

170, katjang belum kupasan be 

lum sortiran nom. 315, katjang 

190. 

K emunduran pe rtenunan 

  

   

tentangan dengan pe Nena ini PN 

    

negeri menjatakan, 

hidjau 215, bidji djarak nok, dan: 

   
   
   
   

   

  

   

       

     
   

  

    

  

   
   

  

   
    

  

   

  

   

    

   
   

      

   

Joaguin Elizalde dalam kete- 
|rangannja didepan panitya De- 
wan Perwakilan Pilipina, Pilip: 
na dalam soal hubungan luar 

bahwa ia 
lebih menjukai dengan 
gesjahan  masuknj.a orang2 | 
Indonesia di Pilipina sebelum 1 
Djanuari 1941 itu, karena tin- 
dakan ini adalah mungkin me- 
ngingat Undang2 Immigrasi. 
Menteri tsb. menjatakan sete- 
rusnja, bahwa ia telah mengun- 

g duta-besar Indonesia Ma- 
ramis. unt membitjarakan 

fsoal masuknja orang2 Indone- 
jsia jang setjara tidak sjah ke 
Pilipina itu. Orang2 Indonesia !   di Surakarta. 

Djumlah perusahaan2 tenun di So-j 
lo menurut keterangan pihak jang 
mengetahui, kini jang diketahui de- 
ngan resmi hanja ada k1..35 buah, 
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Pada 1 masa sebagai jg sekarang ini, sungguh 

p rai seluruh tenaga masional kita dapat dit jurahkan 

ga keperluan akan tertjiptanja ,,truce” se- 
mbat-laun telah mulai di-insjafi di kalangan2 

gan kanan maupun golongan kiri di negeri 
ini, dia ea dapat kita menundjuk Pa 

i an dim kongres Partai Murba d 
| jgn mengandjurkam su- 

   pat Huda ssi 
nasional di negeri ini. 
uatu seruan jg kita pandang sangat sim- 

an oleh pihaknja golongan partai2 kiri, 
keinsjafan para pemimpin dan rakjat kita 

Tetapi sementara kumendangnja seruan itu, 
lenjap dari telinga kita, adalah kini, dim sepan- 

jig menghadapi pembentukan kabinet baru, di ma- 
an perlunja terwudjud ,,truce” diantara 

makin ternjata akan keperluannja, djustru 
sikan mulai terbitnja ,,perang statement” 

Bt dan kanan. $ 
ja kita membatja statement? PKI dan 

endakwa Masjumi. Dan kita membatja 

ak Masjumi jg merasa terpaksa perlu 

aan dan tuduhan itu. 
abila ,,perang statement” itu diperpan- 

aja ,,truce” nasional jg akan ter tjipta 

itu: pula bukannja suatu pemerintahan 
: kan mendjelma, tetapi suatu kekeru- 

ada habisnja. 
| ,truce” nasional diantara partai2 politik 

in tertjapai apabila ,toenadering” di- 

bukanlah suatu sikap ,,toenadering”, 
jelaan, dakwaan dan tuntutan supa- 

ket sadja didalam pembentukan pe- 

“Sehngan 'sampaipun kini, soal mana ,,truce” 
“politik itu, masih Maan suatu 

a banjak »goodwill” lagi Peri segala 

  

TERSANGKUT DLM PERKA- 
IRA PEMBUNUHAN LURAH. 
| Baru2 ini Det. Polisi Kendal 

orang penduduk desa  Sen- 

“Idangdawung Weleri dan desa 

IKaliwareng (Keadal) jg didak 
hwa tersangkut” dalam perkara 

pembunuhan lurah Sastrodi- 

ntara partai? politik di negeri ini adalah perlu | 

Poni nasional itu, supaja | 

# telah berhasil menangkap S1. 

Hal mana berarti suatu pengurangan 
tiga perempat dari djumlah perusa- 
haan2 tenun pada awal tahun j:l. 

Perusahaan? tenun “jang kini ma- 
sih berdjalan itu, hanja-bekerdja de- 
ngan seperempat kapasitet, dan mem: 
berikan hasil total hanja “kl. 3000 

badju dan pijama, kain lurik,-rimong, 
sarong dsb., . tiap bulannja. Kemun- 
duran ini disebabkan oleh keadaan? 
jang sama jang telah meruntuhkan | 
perusahaan? baik, jaitu mahalnja ba- 
han2 jang harus diimport, sehingga 
produksi tenun tidak dapat menjai- 
ngi tekstil luar negeri, baik dalami: 
hal kwalitetnja ' maupun dalam hal 
harganja. : 

Birma menaikkan | 
harga beras. 

Pemerintah Birma hari Selasa ke- 
maren memutuskan untuk "menaikkan 
harga berasnja jang di-eksport de-' 
ngan Il dan I-per sembilan persen, 
kenaikkan ini berlaku 'untuk bagian 
“pertama dari tahun 1952. - Eksport 
melalui saluran? partikelir akan men- 
djadi 13 persen lebih mahal: daripada : 
eksport2 jang dilakukan oleh. peme- 
rintah, demikan kata. kalangan sau- 
dagar2 beras di Ppenuraan 

& 

te 

MENGATASI “KEAMANAN. 
Senen jl. telah dilangsungkan 

  meter tekstil berupa kain blatjo, kain | 

tsb..kini ditempatkan ' dipulau Ipard 
| Mindanao Selatan, Biro Immi- | 

grasi dan pembesar2. djawatan 
aa 
kan un 1 l 5 

bali ke Indonesia orang2 jang 
masuk sesudah tanggal.1 Dja- 

    

(nuari 1941, tetapi Kementerian 
Luar Negeri Pilipina belum sahabat 
mengambil keputusan menge- 
nai soal : 
Elizalde menjatakan seterus- 

tang remulangan kembali 
orang Indonesia tsb. telah dibi- 
tjarakan dengan pemerintah 
Indonesia di Djakarta. Dikata- 
kan bahwa pemerintah Pilipi- 
na berusaha untuk memetjah- 
kan soal tsb. dengan djalan 
jang tidak akan mempengaruhi 

Idjelek atas hubungan jang baik 
-antara pem. Indonesia dan 
Pilipina. Eliza'de menjattakan, | 
bahwa hingga kini oleh Kemen- 
terian . Luar Negeri Pilipina | 
belum didapat laporan2 , ten- | 
tang adanja kegiatan subversif ' 
antara orang2 Indonesia di Pi- 
Iipia tsb., tapi ia menjatakan ' 
“perasaan tjemasnja terhadap 
pemasukan orang2 setjara ti- 
dak sjah di Pilipina pada 
umumnja. Dinjatakan, bahwsu 
kalau orang2 Indonesia dapat 
masuk di Pilipina dengan se- 
tjara gelap, maka bagi orang2 
asing lainnja jang mempunjai 

.Imaksud untuk mengadakan ge- 
rakan subversif dpt. pula ber-   konperensi jang dikundjungi 

oleh 60 orang pemimpin2 Dja- 
, watan Penerangan serta ba 
| nja dari daerah2 karesidenan 
Hanan dan Kedu di Wonoso 

“Nara dan pembarah 
jang terpenting i soal me-: 
ngatasi keamanan dan stabili- | 
sasi daerah2 tsb 

tindak sama, Demikian UP. 

pen- | 

Pa 

Djawatan Sosial Bandung beberapa ! 
telah mengadakan razzia besar?-an 
dak tentu tempat tinggalnja df. 
ktu satu setengah djam aksi terse- 
00. 3. 600 orang2 PA dgan 
wani ta Ian anak2. “0. 5 

“ Di Pilipina 
: "in : anda2 Bahwa Mereka Me- 
an Gerakan Subve:sif Walau Se- | 

a Mereka Masuk. Pilipina! 
er ngan Tak Sjah 

  

“1300 orang2 Indonesia jang datang “di Pilipina de 
1 apu surai? immigrasi sebelum 1 Djangari 

| segera akan diakui oleh pemerintah Pilipina se 
sjah. Dalam 

masih belum menentukan sikapnja 
2.000 Sa Nana 3.000 orang2 warganegara Indonesia 
masuk Pilipina dengan tidak mempunjai. surat? 

sesudah Djanuari 1941. 

Hn Luar Negeri Pilipina : 

& Wartawen..,,Antara” di 
: onden. PA Pera appi 

: dri | Buruh Ingge 

  

  

Manila, “lebih kurang ' 

pada. itu pemerinjah Pili- 
-terhadap. | 

2 

Bevam: 
Inggeris Harus Memihak | 

Pada Revolusi Asia 

ERGOLAKAN DI ASIA, 
sal. di Indonesia, Maja- 

ya, Indo China, sangat menarik | 
perhatian sajap kiri Partai Ba-j 
ruh Inggeris ferujama berku- 
bung dengan perkembangan? 
Giwaktu achr2 ini, jang me- 
nundjukkan alanja usaha ke- 
ras dari berbrtzai blok kekua- 
saan dunia untuk menarik sim- 
pati negara? Asia je. sedalng 

kearah emansipasi- 

   

  

    
   

Ina akan dipertundjukan 
“Iran? yg. bertalian dengan pe- 

Pameran jg sedermikian 

di Jogjakarta 

nat dari seluruh lap, 
sjarakat setiap harinfa. 

   

  

LAI HARI SENIN tang- 
“gal 16 sampai Sabiu tg. 

2 Maret, (di Djakarta akan dis | mungkin. tinggi 

| Dirun ngkan Dim "Tingkatan 
Lebih Tinggi Di Amerika 

"ENORPW BERITA AFP. dan UP. dari Washington, 
| duta-besar Indonesia di Amerika Serikat. Mr, Alisas- | 

telah men 
lamanja dengan pembesar? State Department untuk | | 

oal pembelian timah oleh Amerika Serikat | 
udah bertemu dengan pembantu menteri 
Serikat untuk urusan Timur Djauh John- 

jatakan padapers, bahwa Pemerintah Indo- 
: "Sy dengan harga timah jang dasulkan oleh pi 

gartakan pertemuan 1L.k. 35 

Sebagai diketahui soal harga timah 
Indonesia tsb telah dibitjarakan lagi 
antara wakil2 Indowesia jang dike- 
tuai oleh Ir. Darmawan Mangunku- 

. sumo dan wakil2 “dari Reconstruc- 
| tion Finance Corporation, jang me- 
ngusulkan harga 1,211» dollar untuk: 

|adakan pameran Unesco, dima- | 
ba- 

ngertian2 . lnu pengetahuan. 
Pameran jang bernama ,,Pan- 

| lijaindera-kita Gan pengetahuan 
kita tentang dunia luar”, akan 
Derap sedemikian rupa, 
hingga para tetamu akan dapat 
mengalami sendiri bekerdjanj ja 
alat2 pandjainderanja, Gan .de- 
ngan demikiar dapat memper- 
dalam. pengertian tentang pen- 
dengaran,, penglihatan, perasa- 
an, mentjium bahu dan menge- 
tjap makanan. Matjam per- 
tundjukan dan 20 panil akan 
Sipakai. untuk “menerangkan 
hal? jg, perlu kepada umum. 

'Pameran ini akan besar fae- 
dahnja bagi | dunia - pengadja 
ran, “oleh karena mana pada 
pagi hari pameran akan dibu- 

Ika ckusus untuk rombongan2 
sekolth. terutama Sekolah2 me- 
bon pendidikan guru dan 
sekolah3. teknik. Pada, petang 
hari mulai dj. 16 sampai 19, pa- 
meran akan dibuka utk umum. 

tu ke- 
'mudian akan diadakan djuga 

dan Maka 
akan tetapi kundjungan pa 
kota2 laimnja dirasa i 
mungkin, sebagai akibat bana 

€ 

Ilitan2 - teknis jang di hadapi. 
IBahan2 bagi pameran ini selu- 
Ituhnja  beratnja lebih dari 

8. ton, dan dapat memenuhi ru- 
'angan kapal sebanjak 35 m3. 

2 

Pameran tersebut telah di- 
Tana dari Paris ke Bang- 

dan dinegeri Thai pertun- 
Bona ini telah “berhasil me- 

narik kira2 2.500 orang Nani 
san ma 

Setelah dibuka di Indonesia. 

kemudian pameran akan  me- 

ngundjungi Birma dan negeri2 

  

pina mengandjur- sajap kiri F   jlamnja di Asia. 

nja, bahwa kemungkinan ten-: 

Pemimpin pameran tersebut. tu- 
an Kalak cha menerangkan, bahwa 

lagi akan Bana sup aja 
Inggeris berusaha merebut pim- 

ia sangat menghargai kerdjasama 
pinan, Ma ep peri” Giberian oleh: “kementerian 

, revolusi “bangsa2 ippK. dalam hal ini. Kemudian 
engan melakukan kompe- hari akan diadakan lagi pameran 

Asia dengan lainnja jg bersifat sama dengan 'Mi 

— Gjadi mengenai siatu rantine il perubahan? sosial 

(social reform) dengan kaum jmu pengtahuan jg chusus. Di Ame- 
komunis, dan bukan seperti Se- rika Selatan pada waktu ini sedang 

berpihak pada kaum diperfundjukkan . suatu pameran 

anti-revolrusioner. Ha tenaga (energie). 
Menrurus keterangan jang didapat 

oleh wartawan Antara”, mula2: aa 
van bermaksud  djuga untuk menje- 
rang politik Inggeris-Amerika ter: 
hadap Indo China minggu jang laluj 
ini ketika dilakukan debat mengenai 
politik luar negeri, tetapi ia terpaksa 
membuang banjak bagian dari pida- 
tonja guna melindungi Partai Bu- 
ruh, sesudah Churehill mengumum- 
kan, bahwa pemerintah buruh jang 

Halu telah dengan sjarat menjetu- 
djui dilakukannja pemboman atas 
pangkalan2 terbang RRT. , 

  

Perigrine 
mau buat film mem- 

buru harimau di 

Sumatera 

film corp. 

  

Se Kay Mender seorang wanita 
| TR | Inggeris jang sekarang ada dl 

LULUS UDJIAN. . | Djakarta, diutus o'eh Perigri- 
Bugene Ja telah 'ulus dari ne Film Corporation Ltd Lon- 

ucliian tahun pertama dalam don untuk membuat film ten- 
ilmu kedokteran dari Universi- tang beberapa hal jang bersifat 
ty of @usenslangd di Brisbane asi Indonesia. Antara lain di- 
Australia. Eugene adalah ma- njatakannja keinginan kepada 
hasiswa Ticnghoa satu2npx di- Kementerian Penerangan un- 

sana jang Nana dari Djakar tuk cdapsi membuat film perbu 

' ta, ruan harimau di Sumatera, 
| jang oleh Kempen sudah dite- 

  
  

PARTAI WANITA RAKJAT. 
Berhubung dengan kesulitan2 jang 

timbul disekitar penandatanganan | 
MSA oleh Pemerintah Sukiman-Su- 
wirjo, Pimpinan Pusat Partai Wani 
ta Rakjat memutuskan: 

1. Mengadjukan usul tertadap ke 
jg -baru2 ini dua pembentuk kabinet dan partai? 

mendjadi kantjah kekatjauan. ( jang bersangkutan sebagai program 

671758 H, TANAH SERO- 
BOTAN. : 

Untuk melantjarkan usaha | 
serta pekerdjaan Panitya Pem | 

bangun Wilajah “Hutan jang 
kini ditiap2 Karesidenan telah 
dibentuk dan diketuai .oleh: 
masing2 resident, oleh Djawa- 
tan Kehutanan Djawa Tengah 

    

   

  

   
   
   

                                  

muljo lurawy d,esa Kalitjes Pa- 
“Li tean (Kendal). 

Mi z Kp) mengenai tanah “kosong. Me- 
Pa MUBALLIGHIN Tae penjclidikan Sm GP) 

. Dengan pitmpinosm Saifuddin dari Djaw. diatas djumlah 
Zuhri tanggoi 1 Maret malam, tanah kosong dalam wilajah | ma 
Nachdatul lama Semarang Djawa Tengah “in ada 
membuka resmi Madrasah Mu- 130835,1 H.a. dari 809.428,90 
allighin, suatu Madrasah un- Ha, luasnja hutan. Dari djum- 

“tuk melatih tialon2 djuru pe lah 130.835, H.a. tanah ko- 
merang agama Islam darj NO gong ini, ada 67.115,8 Hua. ta- 
untuk penerangan2 agama di- nah jang »diserobot” oleh pen- 
seluruh Indonesia. Latihan jg. duduk. , 

(pertama ini di-ikuti o'eh ku-, ' Penjelidikan tamah kosong | 
rang lebih.100 tja'on djuru Pe ini perlu diadakan, kareng Pa-|. 
merang agama Islam dari selu- nitva tsb. ' bermaksud untuk ' 

5 “Tuh Indonesia, duga ikut Ser-j mengetahui, tanah2 mana jg. 
wa di ta beberapa orang dari Singa- | sungguh2 tepat untuk dk 

se“ pura, Latihan tersebut merupa | kan tanah pertanian sebalik- 
kan salah satu putusan dari| nja tanah2 jang sudah tidak 
kongres NO jang dilangsung-| tepat lagi (geschikt) untuk di- 

tu kan tahun jang lalu di Mage-| djadikan tanah “pertanian, 
lang. Upatjara dan resepsi) akan dimasukkan dalam wila- | 

£ pembukaan dihadiri para peM-| jah hutan jang akan diperhu- 
besar setempat dijuga Menteri | tankan kembali, hingga tanah 

telah diadakan moment opna- 
me dan moment registratie   

  
adakan   

  

jadi- | 

politik ialah: 
a. Produksi besar2-an bahan ma- 

ikanan rakjat: b. Perlindungan nega 
ra terhadap perkembangan usaha 
ekonomi rakjat: c. Politik padjak 
berdasarkan memperberat jang kuat, 
melindungi, kalau perlu membebas- 
kan jang lemah, d. Undang:undang 

an terhadap kebebasan agama 
(UUD fasal 18): e. Politik luar-ne 
geri perdamaian bebas dan posi- 

| tief berdasarkan budi jg luhur seba 
gai konsekwensi'sila ke-I dari Pan 
tja-Sila: Ketuhanan. 
2. Untuk mendjamin terlaksana- 

a. Berkarakter kuat dan dju- 
djurs bi 'Berdjiwa sederhana dan 
tjinta kepada rakjat: c. Mempunjai 
kesanggupan besar untuk menderita 

“dan berkorban: d. Mempunjai per- 
tanggungan dijawab penuh. 

BERITA SSI 
Serikat Sekerdja Manado 

an Sosial tjabang Semarang 
aluta kita kabarkan, bahwa ke 
('pergian sdr. Soewito dan scr. 
Moesdradjat ke Djakarta tgl. 
"20 Pebruari jang lalu bukan 
untuk mengadjukan misi van 

“wantrouwen atas beleig Kepa- 
la KUPS tetapi untuk menga 
dlap pada Kementerian Sosial 
di. Djakarta berkenaan dengan 
soal2 jang meliputi nasib pe-   

   
2 Dn demisioner KH Wahid- Jitu dapat geschikt ine utk pa, 
ar : ./ tanian, gawai KUPS pada umumnja, 

“ 

“SAWAH SA anon ) | ruskannja kepada Djawatan 
Menurut rentjana “ Dj Penerangan Propinsi Sumate- 

Pertanian kabupaten omega ra Selatan, Kay Mender jang 
dan Salatiga mulai tahun “ini, akan datang ke Sumatera. de, 
akan dilakukan pembongkaran | 1201 sebuah “station-wagon- 

  
J 

nja pokok? Pantja-Sila itw maka jg tama kalinja akan dimulai di- 
pegang kabinet harus orang2 jang: ketjamatan. Bringin dan Suruh 

dan pendjemuran ianah dari 
sawah tadahan (jang pengairan 
nja hanja tergangtung pada hu 
djan) Jluasnja kurang lebih 
8000 ha, maksudja untuk me- 
robah tanah itu didjadikan te- 
galan jang sempurna, jang nan 
tinja ditanami pelbagai polowi- 
djo dan sajuran. 

Menurut keterangan peroba- 
han sematjam itu akan mem- 
peroleh hasil jang lebih besar 
dari pada ditanami padi jang 
hanja satu kali setahun dan be- 
lum tentu dapat dipungut ha- 
sil jang sempurna. Untuk meng 
gerakkan usaha tersebut mula2 
akan diadakan - pertjontohan2 
dan pertjobaan? dan untuk per   

Salatiga. : 
BERITA CHTH, 

CHTH Semarang minta kita 
bantu umumkan, bahwa nama2 

| orang2 dibawah ini jang ,telah 
| mendaftarkan nama untuk me- 
| nolak Kewarganegaraan Indo- 
snesia, belakangan tidak 'kete- 
mu d:tjari alamatnja, Mereka 
diminta datang di kantor CH 
TH, Gg. Tengah 73: jalah: Go 
Kie Min/Pek Gioe' Nio Taman 
Serang 22 Tan Seng Toh Djom' 
b'ang VII, Nj. Lie panah Ing 

Wotgandulda am Djoa 
Tjing Nio Reneu fa 23, 
Liem Kwee Hoo Brumbungan 
52 dan Siem Oen Seng Djom- 
hlang 995, kesemuanja dikota     Semarang, 

  

nja eh Djawatan Penerang- 

an Propi nsi ticlak ditolak, teta 
pi hanja diterangkan, bahwa 
sebenarnja perburuan harimau 
di Sumatera Selaian inj belum 
lah dilakukan dengan organisa 
Si, melainkan baru merupakan 
kegemaran perseorangan: Bila 
mana dia masih meminta, ma- 
ka Djapen Prop. Sumatera Se 
latan bersedia ' me'ajaninja. 
Kay Mender, kabarnja dijuga 
ingin Membuat film seperti iyu 
di Sumatera Barat dll, 

Demonstres i terhadap 
pertundjukan pilem 
tentang Rommeld. 

Paling sedikit 75 orang te- 
| Jah ditangkap selama minggu 
jang terachir karena menga- 

dakan demonstrasi dimuka 2 

buah gedung bioskop di Roma. 
Da'am bioskop .mana dipertun- 

djukkan pilem Amerika ,,Rom 
mel, kantjil psdang pasir”. Se- 

bagian besar dari tangkapan 
beberapa diam kemudian telah 
dimerdekakan kembali. . De- 
monsirasi tu terutama “dise- 
lenggarakan “o'eh - golongan 
'komunis, jang m@mperotes ter- 
hadap pertundiukkan itu, jang 
dinamakan mereka ,,pilem pro 
Nazi”. Menurut keterangan me 
reka staf umum tentara Djer- 
man dalam perang Clunia ke- 
dua dalam pilem bahkan ditun- 

Vdjukkan sebagai pahlawan, 

satu pond. 
Duta-besar Ali  Sastroamidjojo 

mengatakan, bahwa harga tersebut 

tidak tjukup untuk Indonesia. Ia 
tidak mau menjatakan, berapa jang 
diminta oleh Pemerintah Indonesia 
untuk 1 pond. timah, tapi diduga 
harga tsb adalah 1,25 dollar. Demi- 
kian A.F.P. Memurut U.P. selan- 
djutnja,  djurubitjara RF.C. menja- 
takan, bahwa dibukanja kembali pe- 

rundingan 'antara wakil2 R.F.C. dan 
delegasi Indonesia mengenai soal ti- 
mah tsb hingga. kini belum. ditetap- 
kan lagi, tapi menurut. djurubitjara 
tsb, perundingan" terachir jang dila- 
kukan sebulan jl berachir dalam sua- 
Sana sangat ramah-tamah. 

MISI SENDING KE 
INDONESIA. 

    
| Pertandingan menembak. 

Di Gresik, hari Saptu telah 
diachiri pertandingan? menem- 

“bak jang @'seenggarakan oleh 
| polis: keresidenan Surabaja. 

untuk Inggeris, tapi ! 

Senin jang akan datang di- 
gedung Geredja ,,Vrije Evange- 
lische Gemeente” di Rotterdam | 
akan diutus atas nama geredja. 

Nederland dokter tersebut di 
sending dr. Scheurkoge! dan ' 
isteri beserta tiga orang suster. 
sending, 'jaitu suster2. Jeanette , 
Rijksehroef . Hetty. Fokkema 
dan Hennjg Polstra ke Indone- 
sia. Suamf isteri Scheurkogel 
itu mengharap akan menum- 
pang kapal ,, Willem Ruys” me- 

Inudju Tanah Batak. Para sus- 
'er akan menumpang 

    

     

  

  

| gunakan 

| dalam negeri, terutama Djawa. Akan 

  | diaan tahun 1952 bagi 

  
  

Pulau 
Laut” ke Sumatra, 

PEKAN P.P.K. DI BANDJARMASIN 
Bagian Penerangan Kementerjan 

PP.K. umumkan. bahwa . Kemente 
Yjan P.PIK. “telah  merentjanakan 
mengadakan Pekan PPK. di. Ban 
ajarmaSn pada achir bulan Mei 
jad. Selandjutnja diteraligkan. bah 
wa sifat Pekan PPK. di Bandiar 
masSin itu adalah berlaman dengan 
Pekan P.P.K. di Djakarta dahulu 
dan titik beratnja diletakkan pada 
keadaan dan kebutuhan daerah Ka 
I mantan Selatan. 

  

“Djam'ah jang, turut ada je- 
bih dari 1600 orang dan diberi 

djuga kesempatan bagi mere- 

ka jang hadir baik laki2 mau- 
| pun wanita untuk memper. ihat 
kan ketangkasan menembak. 

Hasil2nja sbb: 
"200 meter dkaben (romere | #: 

  

kon kiat ama Djom- 
bang, 

200 meter karaben (perse- 
| orangan): seksi IV 
Surabaja. 

30 meter tembakan kilat de- 
ngan revolver (rombongan): 
kantor besar Surabaja. 

20: meter tembakan “kilat 
(rombongan) reserse Sura- 
baja 
30 .metey 'revolver perse- 

“orangan) Imbram, Modjokerto. 

Ke Olympiade Helsinki? 
Ketua bond olah. raga, bere- 

nang dr. Poerwo Soedarmo jg. 

dewasa ini untuk keperluan ct- 
nas “berada di' Djawa Timur 
menjatakan bahwa: ' kesempa- 

tan ini olehnja seka'ian digu- 
ngkan untuk mentjari kontak 
Cergan hond sed'jenis ci. Djawa 

Timur. Is telah mentjari hubu- 
ngan dengan Solo untuk me- 
njelenggarakan pertandingan 
kedjuaraan nasional, Bila Solo 
karena sesuatu hal tidak sang- 
gup, maka akan diminta kepa- 
da Malang apakah sanggup 
menjelenggarakannja. Dikan- 
dung maksud untuk sekalian 
mengadakan udjian resmi pa- 
da kesempatan itu, an Pa ny 
bung dengan adanja - 
guru gerak badan di der aja. 
Pe'bagai bond keolahragaan 
akan mengirimkan. wakil2njf 
ke Perlombaan @'ympiade di 
He'sinki. 

Kompetisi di Surabaja 
Kompetisi sepakbola di Surabaja 

minggu ejl. berachir sbb: Tionghoa 
menang 7—1 terhadap. Thor, .dan 
pertandingan HBS lawan Poris ter 
paksa dibubarkan sebelum temponja, 
karena terdiadi insiden, standnja 2—1 
untuk HBS. Pa 5 

Suwarno, 

Aneka Djawa Tengah 
  

SOLO. 5 

Produksi industri pa- 
jung Djuwiring akan 

diperbesar. 
Industri pajung jang ada di Dju- 

wiring didaerah Klaten, jang kini 
dapat memberikan penghidupan ke- 

pada kl. 40.000 orang bermaksud 
untuk memperbesar produksinja. Di- 
tahun 1951 produksi terutama diper- 

untuk melajani kebutuhan 

tetapi untuk tahun 1952 ini dikan- 
dung maksud untuk memperbesar 
produksi pajung mendjadi 100.000 
buah dalam setahunnja dan sebagian 
produksi akan di-export. 

»Sentral Keradjinan Pajung” mem- 
punjai tugas untuk memadjukan per- 
industrian pajung dengan djalan me- 
musatkan pembelian pajung itu un- 
tuk diperbaiki dan kemudian didjual. 
Jang akan diutamakan, jalah -pem- 

buatan pajung dari kain dengan pel- 
bagai motif, seperti motif batik Solo, 
Jogja dan batik Pekalongan. Motif2- 
nja dirantjangkan oleh.,,Sentral Ke- 
radjinan Pajung Djuwiring” tadi. 

Penjakit mulut | 
dan kuku. 

Dikelurahan Banjuanjar, Su- 

rakarta kini telah berdjangkit 
penjakit mulut dan ' kuku 
(smond en klauwzeer”). Ber- 
hubung dengan ini “untuk se- 
mentara waktu “daerah terse- 
but dinjatakan tertutup bagi 
pemasukan dan Mena ran 
ternak. 

Pembelian beras pe- 
merintah di Surakarta 

Menurut keputusan ,,konperensi 

mengenai masalah beras” jang baru2 
ini diadakan di Semarang, 

an beras oleh “pemerintah di Djawa 
Tengah akan berdjumlah kira2 150. 
000 ton. Didaerah Surakarta sadja 
akan dilakukan pembelian k.l. 23.000 
ton, demikiam berita dari kalangan 
pemerintah Kota Besar Surakarta. 
Beras tersebut adalah untuk  perse- 

kepolisian, 
ketentaraan, onderneming2 besar, 
rumah2 sakit dll. badan2 sosial, dan: 
daerah2 jang ee diserang ba- 
haja alam. 

BLORA. 
Jajasan bentjana alam. 

Panitya Jajasan Bentjana 
Alam. Djawa Tengah Tjabang 
Blora pada achir bulan  Fe- 
bruari telah dacat mengumpul- 
kan uang dari penduduk Blora 
dan sekitarnja sebanjak Rp451, 
45, Djumlah ini ditambah pula 
dengan pengumpulan2  'anak2 
murid sekolah Darmorinni  se- 
banjak lia 54,55 dan CHTH 

  
! 

pembeli- |: . 

  sebanjak Rp 49— mendjadi 
semuanja berdjumlah Rp 555,— 

TJEPU. 

Rapat Sarbuksi. 
Bertempat di Sekretariat hg 

Perburuhan Sarbuksi tjabang 
Blora pada tgl 1- 3 jl. 
mengadakan rapat pleno, Ra- 

pat membitjarakan hal2 me- 

ngenai upah minimum dan ta- 
rif upah, Kemudian rapat me- 
mutuskan akan mengadukan 
hal2 tsb, dibawah pada rapat- 

# 

| 

telah kan akal iakni mengaku 

umum Sarbuksi di Tjepu jang 
akan diadakan pada tgl. 9- 3 
jad:. menuntut kpd jg berwa 
djib agar upah minimum dan 

tarif upah diseuaikan dengan 
keadaan dewasaini: sesuai" de 
ngan perdjandjian 6 Agustus, 

hendaknjg pekerdja harian 
tetap d.djadikan pegawai te- 
tap supaja mereka jg belum 
mendapat hadiah lebaran ta- 
hm il, mendapat perhatian 
jg berwadjib. 

Rumah sakit akan di- 
djadikan klinik? 

Adanja desas-desus bahwa 
rumah sakit Tjepu akan diha- 
puskan dan ciidjadikan. kliniek 
(hulpziekenhuis) s8igat meng- 
gelisahkan kota dan sekitar- 
nja. Berhubung dengan itu ma 
ka baru2 ini pada tanggal 26-2 
telah dibentuk satu . ea 
Teen T 
kan tetap berdirin 
kit tesebut. Naga Serap but 

.terdiri dari  Wedono, wakil2 
Djawatan Kehutanan, Kereta 
Api, Sobsi dan Iain2, Sebagai 
diketahui daerah Tjepu hanja 
mempunjai satu rumah sakit 
tersebut.dengan seorang dok- 
ter untuk seluruh masjarakat 
Tjepu dan penduduk . . Sekitar- 

nja. Maka djika umpamanja 
sungguh rumah sakit tersebut 
akan didjadikan kliniek, tentu 
tak baik akibainja untuk kese 
hatan daerah tsb. Bean 
akan berusaha akan tejap ber 
Girinja rumah saki# itu. 

SALATIGA. 

    

  

Kredit tani. 
Untuk kpentingan tani 

dalam wilajah Ma Sa- 
latiga beberapa waktu berse- 
lang telah dimadjukan'$ 

Wadi taan krediet pada jg. 
-sebanjak Rp. 400.000.-—, 
mana. arang untuk Nan 
bantu usaha Al kapal tnja 
memperbaiki lipat- 
ganda hasil bumi nan net 

krediet : t kini telah di 
lakukan: alam ketidmaban Tun 
tang sedjumlah Rp. yaaa un 
Lag menjempatankag Jpenana 
man n sedang. ketjamatan 

san jg, terkenal : dengan 
penanaman tembakau akan di 
000, krediet'sedjumlah Rp.63. 

Krediet itu dapat diberikan 
setjara individusel (perseora 
ngan) atau collectef ' (bersa 
maan) dapat dikata orang2 le- 
bih menjukai hutang collectief. 

| Penipuan. 
Pengadilan Negeri di Salati- 

ga telah mendjatuhkan  huku- 
man pendjara 9 bulan pada ter- 
dakwa A. alias Ng. berumah 
di Sabrangan (Bojolali), oleh 
karena ia dengan memperguna- 

dari 
divisi dam mendapat tugas utk 
memriksa orang2 jg, ditahan 
2 ig. berwadjib, telah memin 
ta uang pada R. lurah desa 
Udanwoh sebanjak Rp. 250.— 
uang mana ia pakai untuk ke- 

'perluan sendiri, 
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Masa Ba ori 

Sa — djadjahan Inggeris. 

Pada hari Senin menter' aa 
Gahar Inggeris, Oliver Lyttle 

| ton, berkenaan dengan kerusu- 
han di aa nan Sean AT 

tang | -bahwa bebe: berita ten 
“keributan “tersebut . .dilebih. le- 

| 'hihkan. . Aa PERAN: bahwa 
- 'haniad 1009 orang kehilangan 
: Pang sebagai akibat 

ah bulan Ncpem- 
“Seterusnj ja 

  

   

  

    
   

  

       

    

      

    

    
   
      

  

    

    

   

       

   

   

    

   

  

   

    

   

| sebagai 
4 Kow- 

kedepan ha- 
“jang lalu. Lima 

nak sekolah 
hingga "46 tahun. 

ula pe. kaum | 

Ha 
- 

: B 

ara Ponioolan us Pam Te 
gan 250 Din Yan ia 2 

r Opran Tn 1095 1 

Pena Djep Bali 
MAP produksi, 

  

nang lawe. 

ada derijatat 

exgporisur? textiel Djepang 

sar2 tak sanggup melunasi, 

Djanuari jl. Djepang 

benang lawe, 
itu 'pabrik2nja 
njai 6.500.000 pemintaj 
bekerdja dengan kekuatan pe-   brik2 

|bahan2 kapas jang   
tuk memperkerdjakan 
5.500.000. pemintal, dan 
ngurangi produksi 

benang tawe sadja. 

tiruan turut menderita. 
achir Djanuari jl, stock 
tak terdjua! terdiri 

AE A3 600 

Haa di 

lah2 jang sebegitu hanja 

kup buat memenuhi perminta- 
an setiap bui dari 'uar 
geri akan barang? demikian. 

O en karena “tu, djuga 
bahan sutra 

memperketjil 

Don stape fibre. 

nia menghas''kan 
pcn 
pen kurangan dibanding 
nga mn bulan Desember. 

de- 

3   
Ha an sulra tiruan 
kuatir sebagai kalangan indus- 
tri fextil, Mereka tetap optimis 

  

tis. Tahun dulu mereka 'telah 
jp atnge rt raiyoy yarn dan 
| staple fibro sebanjak 29.063 001 

  

pon. Mereka berpendapat bat 
| wa diumlah Hu akan dapat Ji 
tjapai djuga dlm. tahun ini. 

  

. 

KA 

Suatu 
didaerah 

dan Banten. Latihan 
langsung 3 hari dan pada po-'! 
koknja melatih suatu batal: 
jon bergerak . dalam hubungan 
kesatuan “resimen. Pada- hari 
pertama diadakan latihan dim 
bentuk penjerangan “pada hari 
kedua latihan dalam menjebe- 
rangi sungai, pembuatan djem- 

“Ibatan dan tjara mempertahar- 
“Ikan gerakan2 tersebut, setang- 

n pada hari jang ketiga ja- 
han dipusatkan pada gerakan 

Serang | 

  
Ta Pa daran dari batalion itu. 

       
   
   
   
     

   

            

   

   

   

  

    
     

“pimpinan Markas Besar 
ri latihan “ini diharapkan 

Ang-| 
katan Darat dapat melihat ke- 
madjuan2 dari satuan2 itu se- 
telah menerima pendidikan ber- 
ulan2 lamanja. Ketjuali itu 

kesalahan2 serta kekurangan2 
Hainnia dapat dipergunakan se- 
bagai bahan — untuk mengada- | 
dakan perobahan dan penjema- | 
purnaan diri, 5 

Latihan pertempuran. 

| biasa sadja 
'naan diri 

rah usaha ini terus diusaha- ks 

ikan. Teori peladjaran jang di: 
dapati dari pengalaman per- 

“ Itempuran, ditarik kesimpulan2 

  

jang dapat dipergunakan seba-   'gai bahan untuk bertindak le- 
bih sempurna dari jang sudah2. 

£ uanja ini diusahakan utk 
dapat mentjapai hasil jang se- 

| baik-baiknja dalam menunai- 
s- kan tugas jang telah dibeban- 

'kan oleh negara kepada Ang: ' 

didapat 
“(dari import. Kinj pabrik2 tex- 

til tadi mengambil putusan un 
sadja ! 

me- 
bu'anan j 

sehingga mendjadi 150.000 bal 

Djuga "idustri bahan sutra 
Padg 

jang 
daripada 

0.020. -200 pon raye yarmn dan 

waktu biasa, djum- 
tju- 

Tetapi kalangan indusiri ba- 
itu tak begitu 

5 Ma ne san Na an 
30 djuta dollar Amerika Iebih. 

1 Djuga . Djepang 
« | telah Bana politik 
|dagang baru terhadap negara? 

“| Commonwealih - Inggeris, se- 
Ihingga export d#jita katun ke 

“Jnegara2 blok slerling itu pun 
S3 Naa mendjadi terbatas, ' 

Stock 400 djuta yard 

» #jita katun. 
“. Pabrik2 textil Djepang jang 
besar? kabarnja kini ada me- 
ap ran sjock 4060 djuta yard ' 
tjita kaka dan 100.009 bai be ' 

Didalam bukunja ' 
“seharga 36.000 

“Gjuta yen (109 djuta dollar 
| Amerika) rekening2 jg. sudah 
liwat tempo, jg. pedagarg? dan 

bej 

Walaupun demikian, bulan ' 
masih | 

menghasilkan lagi 177.000 bal 
karena dimasa 

jang- mempu- 
tetap 

nuh Untuk pekerdjaan itu, pa 
tsb. pun mesti menge- 

luarkan yange guna memberi Inggris tidak lagi akan meng- 
Na na saka hadapi “kesulitan? perekono- | 

Djuga indusiri bahan st | 
tra tiruan menderita. ' 

ne- , 

  

yAkan Dihan- 

  
: Menempel AP 
|Sementara Usaha2 Ulik Merpurn 
na : Mutu Tentara: 

PER — Risalah Dari Biro Perantarawarta : mana 

ARU2 INI OLEH, Corps pekerdjaan bersama mengem- 
Tjadangan Umum Mar- , balikan keamanan. 

kas Besar Angkatan Darat di- & 
-flangsungkan. latihan, | 

bertempat 
ini ber-j 

|rah kemahiran djasmani seba 

( 

) 

Bukan hanja dalam latihan2|. 
usaha penjefipur- 

ini dipegang teguh, 
tetapi djuga dalam pertempu- 

-didjalankan setjara integraal, 

“dipenuhi. Orang belum 'upa 
“akan diperintahkannja bebera 
-pa perwira dari Angkatan Uda   

| 
| 

   

   

  

ang telah 
dan perintah i 

LERED 'ROBENS, seo- 
& rang bekas ment 
lam Serena Buruh, hari 

meramalkan dalam madjl pn 
lah bahwa pada aa tai 
ini di Inggris mungkin akan 

nganggur. Robens, jang men- 
#jadi pembitjara pertama dalam 
perdebatan tentang tenaga ker- 
dja dan produktiviteit, ssterus- 

  
Luja mengatakan bahwa selama || 
5 bulan jg. lampau ini, djumlaa. 
kaum penganggur telah sangat | 
meningkat, jaitu dari 263:000 
.pendjadi 373.000 orang. 

Kemudian ia membela politik 
pemberantas pengangguran 

| dan diandjurkannja supaja 
Inggris memperbesar produkti 
vitet dan memperluas perin- 
cdustriannja, guna mengatasi 
kesulitan2 perekonomian, An- 

daikata Inggris ' mengeksport | 
tiap2 tahunnja 35 djuta ton |f 
batubara lebih banjak maka 

mian, kata Robens. 
AFP). : 

(Antara- 

(PAN. AHLI PENJAKIT 
|TRACHOM W.H.O, 

Professor Giambaitista Biet- 

ti dari balai perguruan tinggi 
Parma di, Italia pada hari 
Senen telah terpilih mendjadi 
ketua panitia. ahli trachom 

| WERO (Organisasi Kesehatan: | 
Sedunia) dari PBB. . Sebagai 
wakil ketua telah terpilih gr. 
Y. Miisui dari balai perguru- 
an tinggi Kuman di Dje- 
pang. 

Peng 
ag tjurkan? : 

  

pabrik2 | | PertjobaanUtk Meledak- 
tiruan tsb. mulai | kan Gedung Kedutaan 
produksinja. Da- | 

'am bulan Djanuari mereka ha ! 
9.273.009 

rayon yarn atan 3.382.000 

Russia Di Berlin 
- ALANGAN JANG menge- 

IK tanui menerangkan hari 
Seain bahwa beberapa orang jg. 
tak dikezal minggu jg. lalu te- 
jah tjoba 1coerghanijurkan ke- 
Caia'an Sovjei jang baru di 
Berlin Timur. Menorui kala- 
ngan tadi, sebuah bom dikete- 
Tea diperitam Gibawah tanai | 
et jera ke uks tan Hu jg. letai- 

ni r.den Lirden. Bom 
Ii Cpe ndam dibawah kantor ' 
— besar Sovjet,. G.M. | Pus- 
kin. (Areta-U.P.), 

an 

an angg. Angk. Perang. 
Disamping pendidikan kea- 

ga! salah satu aspect dari usa 
ha kearah peninggian mutu 
Angkatan Perang, maka usaha 
kearah peng! uaSan kepandai- 
an terus berdialan. Usaha ini 

mulai dari tingkatat “pradju- 
rit hingga kepada para perwi 
ra. Untgk pdra peradjurit jang 
maSij buta huruf, tiap koman 
dan kesatuan menjediakan 

pemberantasan buta huruf, un 
tuk para pemuda jang karena 

. Menambah penggetahu- 

  
    

terdapat satu djuta kaum pe- || . 

& 23 

geri sebelumnja kumpul di 

dapat dilihat dg berturu t2 

R
E
   

Sistim 
bea   

Konsekwensinja 

M hari Senin, pemerintah 

tjepat itu. Ketika minggu j 
an berat telah dipetjah 

Mulai tg. 1 April jad. akan 
diadakan perobahan2 dalam un 
dang2 perburuhan Polandia, ter 
utama. mengenai sistim denda 
bagi pekerdja2 jg tidak masuk 
atau datang terlambat, Seorang 
'pekerdja jg tidak masuk sela 
ma 4 hari, dergan tidak seidzin 
pihak. atasan, akan dipoteng 
upahnja dengan 10 sampai 
25940 selama 3 bulan. Kalau pe 

| kerdja “datang terlambat .20 
- menit sataw: lebih. upah ha 

    
(untuk hari itu tidak akan 
'terimanja, 

Semua pelanggaran disiplin 
kerdja akan dihukum Menpan 
tjara melakukan pekersjaan 
korektif dengan tidak ditahan”, 

pada waktu ini. Waktu sesing 

kat itu tentu fidak akan tjukup 

tetapi pimp.nan Angkatan Pe- 
rang mengharap agar para per 
Wira tersebut setelah ' menjele 
'Saikan kursus itu terus gt 
bradjar sendiri guna menam- 
bah pengetahuawija dalam pe 
ngggilan. 

Pengangkatan dj. maj. 
« Simatupang. 

“Satu kedjadian ' dalam lingkungan 
Angkatan Perang telah terdjadi pa- 
da minggu jang lalu, satu kedjadian 
jang tidak boleh dilewatkan begi- 
tu sadja. adalah pelantikan Kepala 
Staf Angkatan Perang, Kolonel Si- 
matupang, ' mendjadi Djendral Ma- 

-joor. Pelantikan ini diakukan oleh 
Panglima Tertinggi di istana Merde- 
ka pada tanggal. 20 Pebruari 1952, 
tepat djam 11.00 pagi. 
Dalam pidato pelantika 

ma “Tertinggi  menjatakan, ' bahwa 
kenaikan pangkat itu mempunjai dua 
faset: t 
pertama: Sebagai-salah satu tjermin 
dari, kemadjuan Angkatan Perang ki- 
ta kearah penjempurnaannja, 
kedua: Sebagai 'akibat . dari ketjaka- 
pan dan djasa2nja jang telah diper-   

keadaan tidak mampu menerus 
kan peladjarannja disediakan ' 

seko.ah2 malam.dari tingkat- 
an SMP dan SMA. “Demikian 

pula bermatjam2' applicatie- 

Cursussen diadakan utk mem 

bawa para perwira ketingkat 
an lebih tinggi dari jang, Seka 
rang. 

Kursus Djaksa2 
Les militer. 

. Dengan berangsur? semua | 
aspeet dari kehidupan organi 
saSi pertahanan diusahakan utk 

Ta dan Angkttoni Laut untuk 

mengikuti kursus. Djaksa jang 
diselenggarakan o'eh Kediaksa 
an Negeri di Djakarta dan | 
akan memakan wakii 6 sam: 

| pai 8 bulan. Maksud usaha ini 

  
katan Perang, serta untuk me- 'alah untuk mendidik perwira? 
mupuk kepertjajaan 

Te: dapat diperbesar dalam | 

terhadap, tersebut sebagai jaksa dalam 4 
Angkatan Perang agar activiteit pengadilan Militer, mengingat tjakapannja itu kepada masja- 

sangat kurangnja La tsb rakat, 

“Jihatkan oleh Djendral Majoor Sima- 
tupang dimasa peperangan gerilja 
dan dalam berbagai perundingan2 
dalam lapangan "militer. 
Achirnja Panglima Tertinggi 

menjatakan. bahwa pelantikan 
sematjam itu bukam suatu dja- 
lan utk menjempurnakan Ang- 
katam. Perang, akan tetapi me- 
rupakan satu akibat dari pada 
keadaan jang telah lebih sem, 
purna dari Angkatan sarang 
sendiri. 

Utjapan Panglima Tertinggi 
itu memperingatkan sekali lagi 
'kepada kita, bahwa segala daja 
upaja mesti kita lakukan, agar 
tingkat kemadjuan Angkatan 
Perang jang sekarang ini dja- 
ngan lagi dapat diganggu dan 
senantiasa harus kita ukhakan 
untuk membawa Angkatan Pe- 
rang lebih madju dari keadaan 
sekatano den bahwa. kemadju- 

“an pribadi dan kemadjuan or- 
ganisasi Pb 
de an  dialan menjempurna- 

diri dan mengamalkan ke- 

   

kan 

  

   
   

     

  

   

   

   
   

  

    

   

     
     

, Gerhana. matahari total jg bisa sikatan pda" tg. 25 
Pebruari jl. di Karthoum Sudan. Gerhana total tadi ber- 

HH langtung 3olama 3 menit, dan akibatnja mendjadikan ge- 
-' lap sebagaian bumi di Afrika jg pandjangnja Ik. 1500 Km 

“dan lebar Ik. 140 Km. Pelbagai serdjana dari beberapa ne- 

snjaksikan dan mengukur gerhana tadi 
tahuanuja. Pd: gambar d ari atas kanan ke bawah dst 

tadi. Mulai pada saat mulainja — gelap seluruhnja — dan 
: mulai pulihnja lagi matahari. 5 

1 Akan Dipakai Dalam Lapang Pe- 
eiilaan Di Polandia 

Siapa Datang Kerdja Terlambat 29” Menit Sadjas 

Nomor KALANGAN 

ja di 3 3 
terpisah, jaitu kementerian tenaga, kemen 
Gja serta kemenierian pembuatan mesin2. 

Kk 

angli- 

dapat ditjapai " 

  

   

     

  

Naa AA n 

... 

  

Karthoum, sengadja utk me- 
dgn alat2-pengi - 

perkembangan gerhana 

Russia 
£   

Berat Sekali..... 2 

jang lajak dipertjaja pada 
Polandia telah melakukan lang 

kah2 selandjutnja untuk mere-organisasi pemerintah dan di 
sesuaikan dengan sistim di Sovjet 

“lan? jang disebabkan oleh perke 
Ini, guna mengatasi kesu 

industri berat 3 

    besi dan ba- 

djika mengenai pelan ri 
ngan. Para pekerdja tidak dipe 
tjat atau dipendjarakan, me- 
lainkan akan ,,overwerk” sam- 
pai dendanja lengkap, atau 
piara dipotong 204. Matjam | 
hukuman ini di Sovjet Uni dise 

Dbue Penahanan di'empa'  he- 
kerdia” “dan dihukum “dengan 
nencicagan upah sedjumlah 
254. an Te 

'Pemberonta- 
"kanEcuador: 
Sementara Kalangan: 
Angkatan Laut Mau 
(Gulingkan Peme-: 
28 rentah 

' ALANGAN MA GKAEAN 
, laut Ecuador hari Senin 

telah memberontak melawan ps 
merintah, dikota pelabuhan Gua 
yaguil, akan tetapi dengan tje- 

an telah Sipadamkan. oleh 

  

hari Senin. Sedjumlah anggota. 
angkatan laut dan orang pre- |. 
mai: jang Cikatakan Na ya 
pemimpin opposisi 
Guevara, telah ditangkap 
nurut djurubitjara. resmi, 
daan Gikota tadi sudah tenang 

  
kembali. Sementara itu -dikabar | 

    

rumah tangga. 

Dalam . a2 Ta semua, siapa- 

    

   
     

| kemadjuan Wa- | 
Ii nita Russia 

Hor wanita ada 207.000 orang. 
|40- wanita menerima 

kementerian jg 

uk si-ibu adalah sa 
an jika ia dapat 
“hidangan2 jang 

, lezat  sedap-dan 
para keluarganja, 

tdmu2nja iang diwi 
p tpu panu bagaima 

| 

IT SOVJET terdapat lebih 
"dari L djuta guru wanita. 

Rata bertugas memanain be- 
nih2 Komunisme dan patriotis- 
me didalam djiwa generasi jang 
sedang tumbuh. Lebih “dari 1 
djuta wanita bekerdja dilapa- | 
ngan kesehatan: djumlah dok- | 

gelaran 

»Pahlawan Sovjet Uni”, 2.170 | 
wanita bergelar PUianan Bu- | 
ruh Sosialis”, lebih dari “20.000 
Wanita memegang medali So- 
“jet: mereka adalah petani ko- 
Jektif, masinis, gura dll. 

579 wanita telah menerima 
Hadiah Stalin karena djasa2nja 
dilapangan ilmu pengetahuan, 
Sastera “dan “kesenian. 45.000 
-warita- bergelar ,»Pahlawan 
.Ibe” 3.500.000 difaa hi lam 
bang ,Kemuliaan kaum Ibu” 
dan medali Ibu. 

Tiap2 tahun negara mengelu 
arkan 6 miljard rubel bagi ibu 
keluarga2 besar, ibu2 jg tidak 
“kawin dan baji2 jg baru lahir. 
Penduduk “Soviet. Uni .tiap2 
tahun bertambah dengan 3 dju 
ta diiwa lebih. 

280 wanita mendjadi wakil 
rakiat pada. Sovjet Tertinggi 
Soviet Uni lebih dari 500.000 
wanita. duduk dalam dewan2 
setempat. Lebih dar: 407, dari 
hakim dan anggauta sidang pe 
:pgadilan adalah wanita. 
.Demikian diumumkan. - oleh 
'kantor berita Russia. Tass men 
dielang akan dirajakanja Hari 
Wanita — Internasional — nanti 
tg. 8 Maret, 

PENDUDUK RUSIA- BER- 
TAMBAH 3 DJUTA SETA- 
HUNJA. 

Penduduk Rusia tah me- 

  
    

! Partai Kor 

singkat rata2 3 duta setahun 
ma, “demi kian Centrat Comite 

IS Senar mena 
taken dam pengumumannja 
berkenaan dengan peringatan 
Hari Interrasinal Wan'ta.pada 

hari Senin. Resolusi dari Comi 

te tersebut ang memudi kaum 
wanita dan Ibu Rusia te'ah di 

    

  
“jgipro Amerika dan pengandjur 

''gauta negara bagian ke 49. 

Kogkan 8 

  
Kan berlakunja keadaan baha- : 
ja, untuk mengatasi keadaan | 

Djuga di ibukota ada 

ratkabar ,,E1 Sol” 
Senin, polisi 
mentlapati suatu gerakan di- 
bawah tanah jang. bermaksud 
mereborkan Presiden “3g 
Plaza dan menempatkan 
lasco Ibarra sebagai "kepala 
negara. Pemberontakan tadi 

ipada hari 

mulai ketika malam 

tadi maka komplotan tadi di- 
sagu. 'kan dan pemimpi 
dipendjarakan. Sementara, itu | 

  
pada, pemerintah. Hari Senin 
Guito. tenang sama sekali. 
(Antara-U,P.). 

han sept dasi 

SUPIR2 TAKSI DIMUsUM | 
PENDJAHAT, 
P: ir taksi d 

meng iadi” alba ata 420, Polo, 
jang Ma dan merampas me 

  

  

kan, bahwa Presiden Galo Pla- -Y 
z3 akam minta. supaja diumum » 

komplotan. || 

Berita AFP dari @uito mes | 
ngatakan, bahwa menurut su- | 

Keuador telah ' 

  

menurut rantjangan akan di- | 

tetapi karena tindakan polisi 

n2nja 

tentara menjatakan patuh ke- | 

  reka. supir telah , bunup bada Dam Sena Din. Sebagai te |bat: dari: keadaan jang tidak lak aman | 
ini “para supir taksi 

  

siarkan dengan mean radio 
' Moskow. 

TANDA MATA UNTUK 
PRESIDEN TRUMAN. 
Harian “Washing'on Post” 
terbit pada hari Minggu ke 

Aa dgn. gambar berwarna 
dari seorang “Djepang, Toede 
Agawa, jgx memakai pakaian 
Pn, 659 tahun jl, jg akan 
dihadiahkann ja Na presiden 

Truman sebagai tanda mata. 
Ogawa adalah drag dari partai 

untuk dimasukkannja Djepang 

kepada Amerika sebagai ang 

    
Agaknja Fakir ini ber- 
sembojan, bahwa ,,diam” 
sadja itu lebih utama da 
ri banjak bitjara. Fakir 

| Rayo, demikian namanja, 
telah memaku lidahnja 

“pada sebelah papan, dan 
“da berniat keadaan ini 
'akan di teruskan selama 
2 bulan. Untuk memberi 
keresmian pada experi- 
men . ini, maka fakir tsb 1 
telah meminta djuru sita 
untuk menjaksikan ek- 

.Sperimennja. Sebagaima 
na dapat dilihat digam- 
bar, djuru sita tsb telah 
membubuhi sebuah segel 
resmi pada papan tadi. 
Natan ini berlang- 
as di Rijesel ' (Peran-   “is     

  

. menjambut 

£8 

tebu, kapuk, kapas dan rami. 
Di Kalimantan Tenggara, Kai 

mantan Barat dai daerah Hu 

lu Sungai 

ditanami lada dan daerah2 ini, 
terutama daerah . 

Tenggara, sudah begitu bai 

menge:uarkan. ada. Mengenai 

kelapa, jang sangat baik tum 
buhnja ialah 

Barat begitu djuga di Ka iman 

tan Tenggara dan pesisir Ka 
limantan. 

dilakukan didaerah Hu y Su- 

hasil. pula. 

Ta” 

1 ru Us Selalu Segar ar! — Oleh Helen Follett — 

na penat ia sehabis me.akykan 
segala pekerdjaan itu dan dju 
ga bagaimana puas rasa hati 
djika kelihstan hasi: kepajah 
anija itu Memuaskan suami, 
anak2 dan tamu2nja. Tetapi- 
peinahkan terpikir oleh njonjo 
bagaimarya sehabis sedari be 
kerdja sebih dari biasa ini, njo 
ija akan dapat menemui. para 

  

| tamu njonja dengan wadjah se 
' gar berseri bersih dan netjes 
segala jang dipakainya? Sung 
guh, njonja, inipwl termasuk 

sesuatu jang tak bo.eh njonja 
abaikan. 

Bukankah semaraknja sua- 

sana dalam sesuatu pertemu- 
an atau resepsi itu, sangat ter- 

gantung dari njonja rumah jg 

tamu2nja? Maka 
ala.ah termasuk satu “kewa- 
djiban" ternadap suami njonja 
serta Pua tamu2 supaja dlm 

pertemuan2 intiem  sematjam 
perajaan keke.uargaan itu, njo 
nja kelihatan segar dan tjantik 

seperti biasanja? 

Ja, bagaimana akan dapat? 
Demikian njonja tentu -berpi- 

kir. Waktu untuk berdandan : 
pun biasanja tinggal sedikit Ia " 
gi. Da'am ha! ini ingin saja na 

sehaikeii kepada njonja 'hen- ! 
daknja njonja mengatur se- 

mua pekerdjaan itu sedemiki- 
Gn rupa, hingga untuk njonja 

ada. wakiu sedjam atau. sete- 
ngah djam sebelum mulai ber 

dandaa untuk. beristirahat. 

Ini sungguh baik, Seiengah 

djam berbaring. akan banjak 
manfaatnja sehabis 

berhias dri. Baik pula sehari 
sebelunuja' njonja tidup agak 
“sore” dari biasanja. 

Seteiah itu pada waktu man 
di, baik njonja pertama-tama 

mempergunakan air. panas de 
ngan dibubuhi garam dapur 
agak sedikit, Njonja bersabun 
dengan sabun jang baik. Dan 
setelah bersih sekaliannja ke ! 
mudian pakailah terachir air di 

ngin atau air tawar untuk me 
njiram tubuh. Ini baik sekali un 
tuk menghilangkan lelah, Dji 
ka Waktu untuk . beristirahat 

terpaksa tidak dapat njonja 
adakan karena persiapan2 pes 

ta belum selesai djuga, maka 
tentunja njcenja tak.usah beris 

tiraha:, betapapun. perunia 
ini. Tetapi sekurang2nja wak 
tu untuk membersihkan diri 

Polder Mentarer 
Satu-Satunja Polder Jg Pertama 

Akan Dibuat 

UNDANG, DARI DJAWATAN Pertanian .propin 
menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa 

ang sedang dikerdjakan oleh Djawatan P 
“erngunng adalah polder jang pertama? | 

limantan 
der Mentaren, ja 
nian propinsi 
djakan diseluruh Indonesia. Mengerdjakamnja 
rut rentjana djangka pandjang. Dengan 

bekerdja | 
berat itu: Baru ah njonja mu ai 

   

    

serta berhias dewata 
rus njonja atkikan 

djika Yjonja 
“slordig” tak 
kurang menj 
dangan mata. 
nja sehari habis b 
bekerdja sampai 

njonja harus du 
riksalah se'uruh bagian b 
njonja, dari udjung kaki $ 
pai kepala, Kulit muka n, 
teristimewa harus di 
kan. Ber-make-up lah deng 
tenang dan jang pantas dgnpa 
ras serta kulit njonja. Orang 
tidak usah  bermdke-up jan 
berat (zwaar) asal pantas 

lah jang bagus. 
  

  ADA HARI nyana te) 

timbul kebakaran . 

sebuah umah jang bertingik 

, tiga di Boston (U.S.A.).. 

|. 44 Orang PA rama 

|ibu dapat diselama: k 

|Fiba2 salah seordhg W 
telah tertolong kali 

lam rumah jang sedang 

| la-njala itu dan tidak lama 

kemudian kembali lagi « 

membawa setumpuk 3 

tar padjak dalam tangannja is 

sedianja akan dibajar esok ha. , 

rinja!!! 
A 

rr 

ETENGAH ORANG 3 
Ta jang hari Sah 

dibawah kepala 
djumlah. formateur “dinnparinaa 
hari ini”. Gambar itu adalah 
gambarnja Sidik Djojosukarto 
ian satu lagi gambaranja an.   
Wikana, pemimpin in kaum kiri 

Lane kini kabarnja masih da- 

tam. tahanan (?) sedjak PA . 

mulaan razzia, Agustus. Jang 
diduga telah menjesaftkan 1 

Haksi Mimbar . Umum rupanj 
djenggot Prawoto, jang 
sekalipun. dlirak2 | pa 
bertentangan. Tetapi 
orang di Medan itu masi rt 
rasa untung wa jang Zi- 
muat bukan  gambsi Ho Ohi 

Minh jang djenggotnja serupa 
djuga. 

    

Di Indonesia 

ongkosannja pun tidak dapat diberikan oleh pusat dengan : e- 
kali gus, hanjalah memurut banjaknja rentjana 
dan sedang Mn pada tiap2 tahun, 

tx 

Diterangkan, bawa baron: 
kosan uniuk Poider Mentaren 
jaig sudih diterima darj pusat 

sudah sebanjak Rp. 7.500 000. 
Seancdjutnja  Tundang te- 

rangkan, bahwa berhubung Ge 
ngan adania Koiperensi 

spektur2 Djjawatan Pertanian 

seuruh Indonesia jang baru 
berlangsung di D'akarta. bulan 

jang ia u, maka Kementerian 

Pertanian te ah meletakkan pu 

'a tugas baru kepada Djawa- 

tan Pertanian propinsi 

menitan, jaitu mulai sekarang 

supaja U.perlipat ganda pena- 
naman jada, kopra, begitu dju 

In- 

Ka i- 

kata pertiobaan menanam kopi, 

sangat baik untuk 

Kg mantan 

wak 

di Ka'imantan 

Pertjobaan menanam. kopi tlh 

ngai, tebu didaerah ' Kapuas 
cen Kahajan, kapas didaerah 
Hulu Sungai, sedangkan pena 
naman kapuk. (Lakukan dgn 
tjara terbesar d'mana2, Sebe 
narnis, sanaman2 diatas bukan 
ah pertjobaan lagi, karena di 
Jaerah2 tsb sudah banjak 'ang 
citanami dan sudah memberi 

Hanja rami sadja 
lah iang masih baru didaerah 
Ka imantan. Demikian antara 
lan keterangan Tumdang, da 
ri Djawatan Pertanian propin 
si Kalimantan kepada "Anta-   

3.5 Dj juta. 
ii Poon » 

ai Inggris Ka. : 
5 rena Kerusuhan - 
23 Di Mesir - H “TA 

ENTERI MUDA lu 
MAN 

   

  

rakjat, Tama Hanan keran. 
an jang diderita oleh In: 
sedjak kerusuhan erk 
tgl. 26 Djanuari ditaksir 3 sam 
pai 5 djuta ponsterling. -Ia 
umumkan angka? ini atas per- 
lanjaan anggauta partai kon- 
servatif Sir John Muller, Ts 

Nutting njatakan selandjut- 

nja, bahwa dari pemerintah 
Mesir belum diterima tawaran 
Wwiltuk membajar kerugian ter- 
sebut tetapi para pembesar 
Mesir masih akan menentukan 
berapa besar djumlah kerugi- 
an jang sebenarnja. Pemerin- 
tah Mesir telah menjatakan 

kesediaannjawuntuk membajar . 
kerugian kepada pemilik . ge- 
dung2 jang rusak. Guna mak- 
sud ini pemerintah«Mesir telah 
menjediakan sedjumlah 5 dju- 
ta poundsterling Mesir. (AFP). 

YUGOSLAVIA DAN DJE- 
PANG HENDAK ADAKAN 
HUBUNGAN DIPLOMATIK, 

Pemerintah Yugoslavia dan 
Djepang tak lama lagi akan 
mengadakan penukaran nota, 
dengan maksud untuk memulai 
lagi mengadakan hubungan2 
diplomatik, Demikian suatu 
Sumber pemerintah menjatakari 
pada hari Senen, Pada tgl. 7 
Desember tahun 1940 pemerin- 
tah Yugoslavia jg lari ke Lon- 
don telah menjatakan perang 
dgn. Djepang. 

      

   

  

   

   

  

    

   

    

    

      

   
   
        

  

   

  

    

   

    

    

  

   

   

  

   

  

       

    

    
    

    

     

   

  

   
    

  

    

  

     

    

   

    

  

   

  

      

       

    

  

    

  

       
    

   
    

      

   

        

   

  

   

  

    
    

  

   

  

   

  

   
   

  

   
   
   
   

     
          

    

  

     

      

    
    

      

   
    

    

      

    

      
   
        

            
    

       
          

  

      

  

     
     

    

   

        

        

     

     

   

  

     

   
     

     

    

  

   

  

   



   

   

pemilihan: 

   (SLOWAKIA? 
| imi “5 en bahan 1       

     

  

   

  

   

   

    

    

(Antara). 

“Seorang djurubitjara peru- UMum buruh pe'abuhan pelaja 
General Electric” pada Yan, tg. 5 Djuli j.a.d..ini dapat 

untuk. 
2 dibeb 

hari Senen. Kantor berita zar U. 

DI BANDJ 

hadiah undian 

“ Irima pendjelasan, 
Ptidak djatuh di 
di Bandjarmasin. 

'UhiRrsorusISBPP. 
CM | TJAB, SMG. Tea 

| Dalam rapatnja SBPP tjah 
          

, 'tuskan. spj. 
| Vereniging van 
in da Scheepvaart 

era 

  
(sikap dan tjara2 "perundingan Bea ig sela'u memutar balikkan ke 

kan membela kehorma   
perselisihan ini. 

sanaannja. hingga antam 

Min ggu telah mengumum selesaikan dgn ijepat. mela- 

  

KN
 

M
N
 

PA
NE
N 

Gn
 

N
A
 

N
T
 

UIN 

      

   

  

   

   

    

    

        

eberapa 

bahwa sebuah ,,penerbang 
natis” baru Teka Rapat di 

at untuk keperluan pesawai2 
ea dJaut. Penerbang 

.ig biasanja 
rtindak sebagai navi- 
n penembak,-akan men 

ganan pekerdjaan 
“tdak kurang dari 

erbang -otomatis tsb. 
ontrol ketjepatan 

Senen menteri dja 
ris, Oliver Lyttle 
n dengan kerusuh 

loon menerangkan 
berita tentang 

. Nopember jl. 
“mewartakan - 5 

aa bahwa 24 

bat kerusuhan di 
a kedepan 

Lima anta 

    (Ini dja'an perundingan. Disam 
ping mengambil resolusi - ini 
-oleh SBPP tjab. Smg. te'ah di       
Sat di 

tertanggal 29 - Pebruari.. 

   
RRI SEMARANG 5 MARET 52 

17.00. Pembukaan, 17.05 Ruang 
Peladjar oleh SMP 1:-17.30 Pengu 
muman dan warta daerah, 
Jimmy Leach and his new Organo- 
lians, 18.00 Pendidikan rochani, 
18.15 Gema Lautan Teduh oleh The 
Rhythm Hula Players, 19.00 Tanda 
waktu, warta berita, 19.15 Mimbar 
penerangan oleh Djapen prop  Dja- 
teng, 19.30 Sekuntum: Melati oleh 

| Carry dgn kawan2, 20.00 Sari warta 
“| berita, 20.05 Siaran pemerintah, 20.30 

aa | Seni Sunda, 21.00 Berita bhs. Dja- 
bentja- | Wa, 21.15 Manasuka oleh Tossema. 

22.00 - Warta berita terachir, 22.15 
Manasuka, 23.00 Tutup. 

   

      

   

   
   

   

      

  

      

  
Sh '6 Maret. 

05:55 Pembukaan, 06:00 Warta 
berita, 06.15  @uick Step, 06.30. 
Gema -Piatu, 06.45 The Radio Re- 

! vellers, 07.00 Tanda waktu, warta 
“.g berita, 07.15 Pengumuman dan war. 

! ta daerah, 07.30 Lagu? Krontjong, 
£1.07.45 “ Hawaiian Memories, 08.00 

| Lutup. 5 5 5 
|. 1200 Pembukaan, 12.05 Albert 

| Sandier dgn orkes, 12.30. Untuk 
kaum Ibu oleh nj. Suharto, ' 12.45 
Orkes Hawaiian Matulessy, 13.00 
Tanda waktu, pengumuman, - 13.15 
“The Aloha Players, 18.30 - Warta: 

  

   

  

    
    

    

  

   
     
     
     

    

am ala korrim, 13.45 Konsert Populer, 14.30 
ubungan2 4 Warta berita, 1445 Tutup: 

Datar “ 2 

    

   

   

    
     

   

        

   
    

   

          

   
   

   
   
   

  

   

  

(koperasi? TAN. TRAKTOR MATAN 
“Sesudah datangnja trak'»r jarg. 

.I pertama, jang dipesan s»leh Konera' 
si Tani di Karang Intan,  Martapu 
ra, dari Senen telah tiba pula di Pe 
leihari sebuah traktor jang "dipesan 

afoleh Koperasi Tani Pelsinari “aari 
| Amerika, dengan perantaran  Dja 

| watan Pertanian Propinsi “Kaliman 
ulah f tan. Lebih djauh Antara 
idalam j kabar, bahwa Koperasi “Yani di 

IRantau, Koperasi Tani di Barabai, 
"Amuntai dan lain?nja, akan meme 
Isan pula masing2 sebuah traktor, sc 
dangkan Koperasi Tani di Amansit 

Ta Selatan, Kandangan, dipelopori cleh 

ar | STH- akan memesan Amerika "se 
d buah kapal kerok. - 

"DIKEROJOK. 
Dp Seorang. mandor 

'#Surabaja jang siang harinja 
Irahi kulinja karena" kurang baik be 

ditjegat oleh serombongan pekerdja 

paberik tsb, Ia dilempari dengan ba 

Lhtu sedemikian rupa hingga dengan 

2 tuka2 dikepala ia diangkut kerumah 

sakit. Pegawai paberik 
Ihat peristiwa 
“Ingambil pusing. Polisi kini 
dakan penjelidikan, BA 

menga   

' Menjambung berita kita tentang 
 hadial a barang ke-10, ialah 

“| Mobil Fiat-500 djatuh nomer 43476, 
“di Djakarta, lebih landjut kita mene 

bahwa hadiah tsb. 
Djakarta, melainkan 

(Kk Lebih djauh dapat dikabarkan, se . 

Smg., baru2 inj teh diambi 
"sebuah resolusi all. 1: memu- 

madjikan2 “dari 
Werkgever 
en Aanver- 

wante Bedrijven menghentikan 

jekosipwakia | njataan. Selain dari ini tel hk dari 2000 | dirnadjukan pum ketan orang paderi  K holik . keputusan 

2 rapat jg ditudjukan kepada 
salah satu dari 8 buah kamp | Pem. RI. al, spj mempertahan pendjura jang ohusu Miguna- atan dan 

 IKedaulatan Negara - terhada 
tindakan2 medal monopoli bnilasi 

pa jg &- nasional. “serta melang- 
.U.UD, RI sementara jg ber 

sb, jang merupakan suara da Arti djuga memusuhi Nega Akademi Kristen Tjekoslowa ra dan Rakjat. Selandjutnja 
kia, menjatakan bahwa selam diserukan djuga spj madjikan nia kamp2 tersebut masih ter Sari Scheepvaart: Vereniging 

ara paderi dituwan bersama2 tanggung djawab semua akibat hak kepala 
ngan "kaum tawanan politik : Pem barusjtanan daerah Ay na |. mengambil tindakan jg tegas 

5 thd Scheepvaart Vereniging itu 
serta menggunakan kebidjak |sengketan soal hadi 

“kirimkan kawat kepada P4 Pu 
Djakarta, PB. SBPP 

dan Scheeryaart Vereniging 
di Djakarta tentang hasit pe- 
rundingan SBP.P, tiab Smg 

j4. 

"| Pusat untuk meneruskan kepa- 

17451 

mendapat | 

paberik- Olvado 9 
mema K ' 

'kerdja, petang harinja ketika pulang| 

jang melif 

   
Ss 

ti 

   

    

  

kurang 
  

  

    

   

    

            

   
   

   

ir Per an2.| 
sepakbola itu akan merupakan ma 

'tiga dalam mana CHTCS (djuara |“ 
PSIS) pun akan ikut serta. Telah | 
diatur atjara oleh pengurusnja sbb.: | 
Tg. 12 April: Tionghoa — UMS, | | 

t9, 13 April UMS — CHTCS, tg. 

      

     
   
   

  

   
    

  

    

    
   

  

14 April CHTCS — Tionghoa. ya 
Hr BS 

EMARANG 
      

  

  Hlama hari2 raja Paskah di Semarang | 

kan Cadakan . sapa ? sia Olah 3 
  anggota2 Hwa Nan, dalam rapat inil ....... 2 fto AA 

nanti akan diambil putusan ana Eun Mintalah SE n Matan sek Nan diteruskan atau dibubarkan. rang. 5 ga Toko Pedamaran 90. Agen De- akan diterbitkan pok 36B, Mataram 210, 

Nan 97, Lem ah e Li 9 

Selain. itu djuga 
buku peringatan. 

    

— ——— 135, Pasar Darat 3: Widohar- 
KENDa ! “$i 

Berita Sarbuksi ate dls 

Kendal 

  

Sebuah resolusi dan sebuah 
statement darj Sarekat: Buruh 
Kehutanan Seluruh Indonesia 
di Kendal, mendesak ' kepada 
pusatnja di Solo untuk menga. 
dakan komando aksi serentak 
dikalangan buruh kehutanan 
jang tergabung dalam Sarbuksi 

menjerukan kepada orga-, : 
nisasi2 buruh dan klas progres! — | 

Perabut untuk Rumah Tangga 
Djawatan, Kantor atau Perusa- 

diaan dgn, harga pantas. 

Toko DJOHAR 

  

    

2 Tagana untuk pena anna Pesta " 
Ker ja sam a, berhu 1g »pe or " aya 
nolakan perundingan oleh pi- DI TJ ARI | 

Djawatan Kehu-| Bebrapa Tukang Djahi 
Kendal tentang Penang pit Lara 

usaha2 memetjahkan perlaksa- 
yaan persetudjuan 6-8-51 dan 

Lebaran 
Na 1951”. en 
:Mengenaj penolakan tersebut ih gedung 

pihak kepala djawatan - ditem-| e Srikaton — Solo. 
bat menjatakan, bahwa belum| “——— : na aa 
lada ichtisar atau perintah dari 2g 
pihak atasannja untuk menga. | - : 
dakan perundingan tersebut. |” 5 

Sebaliknja pihak ' Sarbuksi | : TH 
Kendal dalam usahanja terse-j BD PERTIJETAKAN 
but berpegangan teguh - pada: 
ichtisar jang diterima dari pu-| - Ba 
satnja, jang telah mengadakan : 
hubungan dengan Kementerian | 
Pertanian dan mendapat ke- 
sanggupan, bahwa Kementerian) 
tersebut akan memerintahkan! 
kepada Djawatan Kehutanany 

Bioscope 
        
  

      

   

da daerahnja di Kendal kearah 
penjelesaian jang seadil2nja. 

   
     
     

Pembangunan kembali UUNG RASTER CLIOHE 
djembatan2 di AE 

Surakarta. 
. Djawatan Pekerdjaan Umum | 
Balai Kota Surakarta untuk 
tahun 1952  merantjangkan 
pembuatan 7 buah djembatan 
diperbatasan kota jang telak 

  

rusak dalam clash kedua Ada-| 
pun beaja pembuatan djemba | TARNA 

tan2 tersebut menurut rentja-| 12 

na jalah Rp. 700000-—. . 2 aa 

Kursus pengete| Merana 
pengen Pebruari 1952 pemerintah dae 

mn huan Umum. | ran kota ketjil Sa'atiga te'ah 
Dua aa aa Pe|ambil keputusan utk memberi 

e uan mMuUm Or 9 ana Ir ia x : " Ca eng 

antuk tahun 1952, akan ditam Ba aa an ne, 
bah dengan mata Pa -#ehari sehingga upah Tendik 
Ia en Mei ab aa kawa 'timsnja, mendjadi Rp. “450. | Peladjaran” ini 'mengen ew : 
'nitaan dan jg diutamakan jalah, Dengan keputusan tersebut ko 
lagar peladjaran2 tsb. kemudian | ta Pradja Salatiga jg ikini mem 
akan dapat dipergunakan dlm.| punjai -350 pekerdja harian 
praktek, ME ON ria | harus mengeluarkan setiap bu 
“Menurut tjatatan terachir kur| lannja extra beaja Rp, 11.000 

sus. pengetahuan umum bagil perongkosan mana -mendjadi 
an A mempunjai 197 murid, / beban dari masing2 daerah 
bagian B mempunjai,64 danj Tundjangan kepada itu peker 
khagan Cg orang murid.” | aja9 diberkan wituk Kab 

ay 2 ASN an beban kaum pekerdja ha- 
SALATIGA. 0. Irian berhubung dengan maha" 

Tundjangan upah h. | nja harga beras, kinidiusaha 
Atas andjuran propinsi Dja | kan sedapat mungkin diberi- 

wa Tengah 'sedjak tanggal 1' kan berupa beras (in natura).   

han dapat dilever dari perse- 

jang K3” 
Lamaran datang sendiri pada: : 

LAXMI' Store's 

Duwet 60, Semarang, Tel. 1943 | 

  
  — Roy Rogers:478 

(RO ROGERS 15 CAYGMT, IN T4E COLLAPSE OF. AN 
— "YANCIENT BUILDING IN THE LOST CITY OF CIBOLA ...        

  
seret dalam ,aliran” puing2.. .   rupanja tidak mes 

Dai han 

r 

15 Lebih senang dan mudah aku mati, djika aku tahu, bahwa Rock 
jaw dan Ox mengalami ini djuga seperti aku.. : 1 

1g 
3 

  

       

Tar 

LOTERIJ — UANG Rp 
Rp 9— 14 $ 
KANG DJOGJA Rp 9-— 
porto VKIJ. BUAH DADA LEMBEK?? 
BUSTERIN PILL, dapat bikin ken. 
tjang dan montol 
Rp 57— RENA PILL. datang bulan 
tidak beres Rp 58.— SURINE tangg. 
bak kentjing gula.nier-eiwit, mer 
steen Rp 20— 3 ds. Rp 57.— 
KIT KENTJING?? Darah naaah. ken 

tjing sedikit perih dan sakit URU 
. dapat tuluag Rp 12— 

besar Rp 20.— DARAH KOTOR?? 
Bisul luka gatel dil, 

ikin. baik Rp 1 
'— ZALF Rp 38— BATUK KE 
VOCANOL tangg. bisa lekas 

bikin baik Rp 12— besar Rp 20.— 
OBAT KOEKOEL BESAR BRONTOK 
besan Rp 20.— ZALF Rp 3.— VITA 
NOL PILLEN Rp 
Rp 20.— badan lemah dingin. lekas 
tjapee, (sexuele zwakte & 
kit, pinggang 

NOL tangg. 

pat 
Rp. 
RAS?? 

£x
 

  

  

   NV. 
Daftar Gratis. 

th NN #JERMIN” Sa Ps. Besar 16 — Surabaja. 

  

chasiatnja 

  

Sabun TYAP TANGAN 

» besar chasiatnja     

  

    

  

Sabun jang terkenal 

  

TM
RU

LU
N 

KN 
Ul 

S
N
N
 

Ti 
N
 4   

SA
M,
 

S
N
 

  

S-51155-B 
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beratnja tetap 

menghemat tenaga 
tjutjian terpelihara 

. halus bagi tangan 

£ ££ / busahnja banjak 
FA, hemat dipakai 

    
   

8 

     

   

  

   
   

    
  

Baba Da RH 

Terima 

se S4 Es Had 

     
“4 

ng 

Waktu 

ES . 

KUNDJUNGILAH! ) 
1 Tgl..9 Maret, djam 9 pagi. 

Telah lahir dgn selamat anak kami jang pertama 
ERRY 

| kasih kepada: 
.Ov. Dr. Soewondo, Maj. Dr. Soepandji, 
Boein dan Soemirah, murid bidan Soegiarti, atas bantuan 

| . dan perawatan. . 

KRISTANTO 

“KS. T. Semarang 2-3-52. 
Kapten SOETIKNO 

& 
2 “Isteri. 

  

sa 

IKUTILAH ! 

Tempat | : Sekolahan Sin You She, Djl. Stadion 
Pembagian 
Ploeg 

'Ongkos 

5: Pioeg (A) umur 3 bln/6 bin: (B) 6 bin/9 bin: 
(C) 9 bin/12 bin. 

- Pendaftaran: Mulai tgl. 5 Maret di Gg. Tengah 67 
Djam: 11.00 — 1200 pagi 

00 — 5.00 sore 

pendaftaran : Rp. 2.50 
Hadiah : 
Selainnja Baby Show pun akan diadakan pameran barang2 

kebutuhan anak2. 

PANITYA PERAJAAN HARI WANITA DARI | 
- WANITA HWAKIAUW DI SEMARANG. 

    

an disediakan hadiah2 jang berharga. 

2 Diselenggarakan oleh: 

  

Bidan? Nj. S. 

  

  

    

    
  

  

  

rimbon Septa Pusaka 
Kitab tumbai lahir-pathin, pedoman 
h:dup kearah keselamatan & bahag a. 
Muat 2u Primbon, 35 Wirasat Dja- 
wa, puluhan Sasmita, Shoat, dan 
rupa2 kejlmuan mudjidiad iang ma- 

.Iha penting. Kudu d.simpan dalam 
sesuatu rumahtangga 

:Ibon jang terbesar. Sediilid tebal for- 
mat grand Rp. 18,50 (vrii porto). 
Pesan ber poswesel pada: 

Toko Buku ,REDJEKI” 
Dji Manggis 2 — Surabaja 
COUPON . SUARA MEDEKA 

Monta diktim sedjilid PRIMBON 
| SAPTA PUSAKA, h 
2 (vrif porto 

arga Rp. 12:50 

| Obat Batuk Cateriue Siroop' 
Te Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk 
It seperti: Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit 

r, Suara serak, asthma dan sakit tenggorokan.d.l.l. 

| Harga per botol R 5— 
Pusat pendjual: 

00. Toko obat : Terbikin oleh: 
NGO HOK TONG SENLO C9, 
Gang Pinggir 1 Semarang. HONGKONG 

D0. Telp. 1658. 

DIATAS PERS Sa 
s0 (SELESAI MRT. 1952): 

Seteran 109, Telp. 1123 
Semarang. 

Tabib jang paling terkenal 

djian. “Specialist untuk 
Kitab Prim. 

Penjakit. 

Djam bitjara: Pagi 9—12 
Sore 5—7 

) 

  

&. 
Ongkos kirim 

5 —LOTERIJ BA 

K 

' €) tulang2 sa 

Rp 2— Prijsc. gra- 

| THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Smk. 

  

Besok Malam dengan : 

Orion" 5.-7.-9,.- 

Ta Tlk 4 

ta Tiekl. & 

Rp 20.— 3 ds. 

20th FOX' Technicolor 

  

M. 5. ,RAHAT 

Inaonesia dan dapat banjak pu- 
Wasir 

(Aambeien) ASTHMA, KIZPU- 
TIAN. IMPOTENTIE dan lain2 

ZONDER « PERATIE 

  

Ini Malam premiere Besar ! 
Metropole 5.15:7.15-9 15 (17th) 

1 
Danny KAYE — Gene TIERNEY 
—.,On The” Riviera” ss 

  

SA: 

# Van Heflin — 

CERENOL da 
12.— besar 

Ton 5.15-7.15-9.15 besar 

Li Li Hua — 

Pakai tekst INDONESIA !   

  

Aa 

.Rex” 5.00-7.00-9.00 (17 th.| 
Barbara Stanwyck — James Mason 

Ava Gardner « 

stast Side, West Side yua Dunia) 
Drama penghidupan dan pertjintaan 
Rahasia jang menggemparkan Keke- 
djian — Tjemburuan — Pembunuhan 

.ORIO N" || ..Djagalan" 
4.45- 6.45- 8.45 

Film Tiongkok Paling Besar! 
Yuen Chevo 

»Modern Red Chamber Dream” 
@ (Sia Hung Low Mong) & 

  

Indonesia PREMIERE! (17 tahun) 

  

  

mamang 
& 
  

/ THAT TIMBER SWINGIN! ME 
THROUGH TH! WINPOW. WAS 2 
PURE LUCKk, BUT THIS BUILDING 

FBELS LIKE ITS GOIN, TOO/ 

  

  
: - 

— Tiang kaju tadi telah menjeret 
dan melemparkan aku masuk djende 
la ini! Untung bagiku. Tetapi keli 
hatannja gedung inipun akan runtuh 
.djuga!! : 

   
  

  

    
Fisa dapat di Toko? Obat Tionghwa. . 
Semarang TIK SING TONG, Pekodjan: Djokja: TIK AN JONG Petjina RN c : n SOLO: DJIE SENG Hoo, Ketandan 15: Salatiga PO NING TONG 

   

      
   
   

  

   

    

   

      

   

     

     
     

  

   
a) Losmau's Vigosen Tabiets. # Obat ini menambahkan da- $ 

rah sungsum, manik dan napas, terutama “ memberi ter & 
naga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Pe-'$ 
rempuan jang badan lemah dan berpenjakit. : 
Losman's Emmenagogus Tahlets. 
Obat pendapatan baru untuk: Orang perempuan datang 
bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sa- 

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

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

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

») Losman's Santal Cystol, . 2. 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

P) Losmas's Chocolate Laxative Pil : 
Obat urus2 jang muda dipakainja untuk bersihkan kotoran 
dalam perut. , 
Losman's #femorshoidz Pil. 
Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 
Losman's Calesion Tablets. 
Antjurkan riak, leggkan napas, hilangkan segala batuk. 

ID) Losman's Negring Ea e s 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikirah tidak tentu. 

DD Losman's Anti Pollution Tablets. 
Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
Pa Deafness PI. 

untuk orang tuli atau kurang pendengaran. 
)  Losman's Rhemuatie Pil. Pan Ma 

Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 

   
   

  

b) 

          

   

      

   

      

    

       

   

  

    

  

      

    

    

   
      

   

    

    

    
   

  

    
  

   
   

  

      

              

  

     
  

  

LUX 5.-7.-9.- INI MALAM Penghabisan Ju. seg. umur) 
Faith Baldwin 
joho Ashworth 
(Besok Malam PREMIFRE  Heibat 
Bonar Colleano 

INORA 5.-7.-9.- INI MALAM Penghabisan (17 tahun) 
£ Jean Simmors 

Case oi Gold” 
- Besok Mal 
Y 445.6 45.845 39 D.E W | 

   

CITY CONCERN CINEMAS —— 
  

    

  

      

    

, Gueen For A Day" 
    Gempar |, ! 

(Penjelundup intan 
di Negeri Blanda) 

cara 

  

Susan Shaw SOAL OF LONDON 
oi David Ferrar — James Donaldd |. 

gouden 

MURNIS 

  

  

  

  

  

“Grand INI MALAM penghabisan Ju. 18th) 
4.45-6.45-8 45 Kasma Booty —- Osman Gumanti Eh 
Ini malam & Besok $ 
IiRoyai ) . WN 36 Kesenian-kebuda- 
5.15-7.15-9.15 jaan Tari Menari Dewi Mari ig 

Akan datang ROYAL .JUNGLE RAIDERS-I | 
besok malam premiere : Bintang SURABAIA Film Coy e 
»GRAND” 5.-7 -9, -,Antara Tertawa dan Aer Mata” 
(HOA . KIAO-ROMAN) dengan Trits Harry 
Liem Poen Tjiauw — 

Roxy 7—9 INI MALAM d.m.b. (segala umur) 

Tung Hsin Chieh 
United Love) 

  

—  Georgine 'Daizy Lie 
Jap Kang Tjoan — Nj. Tjoa Tjing Liem — Tjia 

# Tiang Nio dll. — Resap — Djenaka dan Mengharukan! 

  

  

  

    
   

  

TJINTA TA' DAPAT. DISANGKA ! 
Akan datang , DEWI MURNI“ 

  

  

Mulai tanggal 5 Maart 

impact 

    

Brian Donlevy 
Ella Raines 

  

  

INDRA 
Isi Malam 

  

    
   

  

Pe Tana Ae MN Na SN el Nana 

, tell Mosko" 
dengan N. Leovov dan B. Bodrov 

    

» GONE WITH 

  

    

  

    
     

    
   

  

   

    

  

     

       

  

   
   

  

      

       
       

  


