
   

    

  

        
       

Usaha2 Setjara Info 

    

   
menjatakan, bahwa Cibukanja 

   

   ta atau di Nederland lagi Prof 

   lam keterangannja kepada per 
didalam pesawat udara Prof, 
Iikut: 

    
Sebagai -telah- diketahui perundi- 

    

  
Haag baru2 ini merupakan fase 'g 
konkrit dalam usaha kita untuk me 
njehatkan hubungan antara Indone 
sia dan Belanda. Pemerintah Indos 

1 nesia mengambil. inisiatif untuk meng 
hilangkan dua batu-penghalang jarg: 

'' menghalangi adanja hubungan jang 
sehat antara kedua negara, pertama 
soal Unie dan kedua soal Irian. Pe 

     

    

   
kedua 

kepada 
Fupakan perdebatan antara 
“delegasi jang meningkat 
tingkatan jang kritik. 

an Pada Atilee: Mungkin Be- 
arkan Dari Partai Labou:? 

  
  

    

   
      M. partai Labour Inggeris hari Ke- 

dgn timbulnja ,revolusi” dari sajap 
nan bekas perdana menteri Ole- 

us | utk menjikut Atlee dari pimpi- 

urin Bevan memimpin 54 orang pengikutinja da- 

pada Rebo petang setjara terang2an terka- 

       
   
   
   

   

     
AP 

  

dah melakukan pemugutan sua 

ja rentjana persenfjataan kemba 

953 sebesar 4.991.160.000 dollar. 

    

    

  

   
Dentnm meriam se rta suara peluru tang mende- 

sng9 masih dinga heri m reda difraont Korea. Keliha- 
tan disa'sh satu front tank Amer'ka sedang beraksi, 
meniemburkan ani mau tnja kepihak Korea Utara. 

Supomo ' 
Deadiock Memang Selalu Dilakukan 

ROF. SUPOMO DGN berbagai anggota delegasi lainnja 
hari Kemis siang kemaren pukul 13.00 tiba kembali di 

Kemajoran dari Nederland. Dilapangan terbang Prof. Supomo 
kembali perundingan Jndonesia- | 

Belanda mengenai soal Unie dan Irian tergantung dari Pemerin- | 
tah baru nanti. Apakah perundingan nanii diadakan di Djakar 

Ca waktu ini ja masih belum dapat mengatakan tentang itu. Da 

ngan Indonesia - Belanda di Den! 

' : tbah dari Djakarta pihak Indonesia 
rundingan mengenai soal Irian me' 

  

  
iba 

rweel Utk Mentjegah 

  

. Supomo menjatakan, bahwa pa- 

s jg sudah disiapkan lebih dulu 
Supomo menjatakan sebagai be 

Soal Unie tak bisa di 
pisah dgn Irian. 

Kata Prof. Supomo, bagi delegasi | 
Indonesia perundingan tentang Unie | 
tidak dapat terpisah dan terlepas 

“dari perundingan .tentang Irian. 
-Kangi-selatu mengemukakan bahwa 
kedua pihak harus menghindarkan 
»deadioci:” didalam perundingan ten 

    

| Malai ,.Disaring” Oteh 

| jang Ferpengalaman guna me 

lah 

     ep 

  

ang 1 

Yoshida Vtk Mengisi 
Perwakilan2 Di ,,Dunia 

Merdeka" 

pan Shi: Yoshi 

SGakan' pelek 
     

kilan? dj Neder!a 
Intta, Muang Thai, E 
Argentina dan Kerea. Yo 
kabarnja menga ami kesulitan 
kesu'itan untuk mendapat tju- 
kup dip'omat2 jeng ulung dan 

milih diantara mereka. Keba- 

niakan dari para dpomat jg. 

atau telah dianggap tidak tja 
'kap untuk. djabatan2 itu. 
karena kegiatan2 mereka di- 
wakty perang. (Antara—UP) 

  

K5 

       
| -'j 

a 

Amerika   fang Irian. Setelah Mr. Yamin kem 

memperhebat pembitjaraan. tentang 
Irian, terutama dalam. perundingan 
setjara bebas jang bersifat informil 
untuk mentjapai djalan-keluar. 

Dalam tingkatan pertama delegasi 
Indonesia mengemukakan, bahwa" un 
tuk kepentingan kerdja-sama Indo- 

nesia-Belanda dan untuk  stabiliteit 
di Asia-Tengara dan Pasifik, maka 
perlu sekali Irian kembali ke Repu 
blik Indonesia. Pihak Belanda 'me 
ngusulkan, supaja soal Irian diadju 
kan kepada hakim internasional. 
Kami menolak usul Belanda itu oleh 
karena soal Irian terutama bukanlah 
soal juridis, melainkan soal politik 
jang harus dipetjahkan setjara poli 
tis. : 

Tingkatan pertama dalam perun 
dingan soal Irian berachir “ dengan 
.deadlock” sementara. - 

Joint responsibility 
Tingkatan kedua dalam “perundi 

ngan tentang Irian jang dimulai dgn   
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, — BEVAN— : 

dah terhadap pimpinyn mode- 
« Frat partainja. 

Dikeluarkan dari 
: 000. partai? 

Kini Attlee harus mengambil 
putusan, apakah fa akan beru- 

  renijana. 

    
   
   

  

   

   

   
      

'saha untuk mengeluarkan g0- 
e lengan Bevan 

bour atau menerima baik taft 

tangan dan meneruskan perdjca 

ngan didalam partai. Kedua 
u |duanja akan membahajakan ke 

| dudukan partai didalam pemili 
han2 umum jg akan datang. 

| Beyan nyngambili pimpinan 

“im sajap kiri ketika ia tahun jg 

5 Ya meletakkan jabatan sbg. 

" konselir daerah Lancaster CiIm 

“G PAT kabinet Attlee. Belakangan ia 

ag NA berhenti sebagai menteri dalam 
Kesuran ikon S2 kabinet tersebut, Ia tetap men- 

ta dalam Ma- desak supaja Inggeris menga 
D0 Irangi belandja persendjataan- 

.ka'inja, aa uda itu mentjari 

P
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| sia ke Den Haag dimulai dgn pem 

Itasi deadiock dalam perundingan. 

idari partai La-l: 

kembalinja Mr: Yamin. dari Indone 

bitjaraan setjara-bebas jang bersifat 
informil (informil free-talk) untuk 
mentjapai djalan-keluar. 

Berhubung dengan kesulitan2 ' jg 
dihadapi oleh Pemerintah Belanda 
terhadap. parlemennja jang memper 
tahankan teori ,ijskast” sebayai sa- 
lah satu dasar kabinet koalisi Drees 
dan kesulitan partai? politik Belan 
da jg menghadapi. pemilihan umum, 
maka delegasi Indonesia bersedia 
dalam perundingan ini untuk tidak 
membitjarakan dulu soal souvereini- 
teit atas Irian-Barat, melainkan un 
tuk semeritara “waktu dan untuk 
waktu jang terbatas mengusulkan 
konsepsi pertanggungan djawab-ber 
sama (joint responsibility) antara 

| Indonesia dan Nederland terhadap 
daerah Irian. Konsepsi ini diadjukan 
sebagai djalan-keluar untuk, menga: 

Dengan djalan-keluar ini“ delegasi 
| Indonesia tetap” memegang “ tegui 
pangkal pendirian tentang souverei- 
siteio atas: Irian-Barat. “ Demikian 
djuga Nederland. , 

Dalam pembitjaraan informil ke- 
dua pihak belum sampai mentjapai 
konklusi-bersama (joint  conclusion) 
tentang djalan-keluar tsb. - 

Dan dalam rapat formil di konpe 
tensi tsb. pihak Belanda belum, : am 
pai mendjawab usul ,,way-out” in- 
donesia - setiara formil ' berhubung 
dengan penundaan konperensi ' ini. 

  
Spj Boleh Lihat Perlengkapan2 Militer Rahasia PBB 
1 L T'TUSAN2 UTARA dalam 

"4 perundingan2  gentjatan 
sendjata di Panmunjom pada 
|hari Kemis menuntut supaja 
|rombongan2 pengawas netral jg 

cidalamnja 'djuga ikut waki!2 

Rusia diperkenankan untuk me 
merjksa perlengkapan2 rahasia   peng'kut | hubungan baru dengan Rusia 

ng setjara dan berusaha melenjapkan seli- 

is ren- 'sih2 faham jg ada dewasa ini,    
     

(selama suatu perletakan sendja 
ta di Korea. Sebelumnja itu pi: 

1 

  

“Th 1951 ilabisken 

mereka ketika tahun 1951 me- 

733 Djuta Dollar 
pa ENURUT MAKLUMAT 

#? kenjnierian perdaga 
ngan Amerika Serikat ketika 
hari Rebo, orang2 Amerika jz 
bepergian diluar negeri ketika 
tahun 1951 telah menghabiskan 
uang sebgajak $ 733.060.600. 
Pjumlah ini adalah 6 djuta dol 
lar lebih banjak Cari pada ke- 
tika tahun 1950. Untuk mentja 
pai tempat2 tudjuannja saja, 

ngeluarkan sebanjak $ 282.000. 
000: Jari djumlah ini agak lebih 
dari separohnja dibajarkan ke- 
pada kongsi?2 pelajaran dan pe 
nerbangan Amerika Serikat, : : | (Antara). 

wa lan ia na Pa en 

  

Demikianlah” keadaan perundingan 
pada waktu delegasi meninggaikan 
Nederland.: 

Tentang soal Unie. 
Prof. Supomo. menjatakan seterus 

nja, bahwa tentang soal Unie pihak 
Belanda telah menerima ' konsaosi 
delegasi Indonesia untuk mengganti 
statuut Unie dan lain2 perdjaud,ian2 
KMB dengan verdrag2 internasional 
biasa jang satu sama lainnja tidak 
,gesubordineeri”. Dalam beberapa 
bal terutama jg mengenai perdjan 
djian ekonomi dan keuangan, masih 

ur Djau 

   
    

   

    
   

            

   

  

   

    

   
   
     

    
    

    
    

    
    

  

   

   

     

  

1 ira dan Asia Selatan dengan: 
ac kini suda terampau tua: maksud untuk memperkuat ke 

        

  

Wen 

    

900 Diuta Di 

ta Kan 
la. hari Kemis minta 

pengeluaran 

umum “mutual secugity” 
"tuk tahun padjak 4953 jang 

dan meliputi djumlah sebesar 
7.900.000.000, jakni $ 5.400. $ 

000.000 untuk keperluan bantu | 
an militer dan $ 2.500.000.000 
untuk batuan ekonomi. Tru- 
man iekas2 mengadukan pro- 
ramnja ini seteah mendengar 
abar2 jang mengatakan, bah 
3 . Kongres mungkin. akan 
enghapuskan sama sekali pro 
ram pemberian bantuan exo- 
omj jang meliputi djumlah sc: 

besar $ 2.500.000.000 itu. 

Pesan Truman 
« Djumlap jang dimitakan un 
hk Asa dan daerah2 Pasifik 

tu me iputi djum ah sebesar $ 
1.000.060 jang akan dipergu 

2kan bagi keperluan pemberi 

  

ng, sedangkan sisanja seba- 
biak $ 408.000.000 akan diper 

tukkan bagi pemberian ban- 
uan ekonomi dan tehnik. Da- 

ym pesannja kepada Kongres 
tebagai pendje-asan. dari pro- 
#ramnja itu Truman antara ia 

“in menghendaki: an 
“1, diperbesarnja peranan Dje 
“le dilapangan percagangan 
engan negara2 Asa Tengga- 

daan ekonomj seluruh daerah 
aerah itu, 3 

"2. memudii rentjana pemba- 
ngwian ekonomi India sebagai 

atu yentjana. ekonomi jang 
ik, praktis dan menentukan, 
   

    

  

  

   
wa sebagian besar dari bantu- 
an mliter akan menga.ir ke In 
do China dimana pasukan? Pe 
rantjis ter ibat dalam pertem- 
puran2 jig sengit dengan pa 
sukan2 “komunis”: : 

4 meniatakan, bahwa kepa- 
Ca Filipping dan Thailand ha- 
rus diberkan bantuan mi'iter 
wiuk membontu negeri2 terse 
but dalam usaha menjusun ten 
tera jang tjukup kuat untuk 
dapat mendjamin keamanan da 
lam negeri. 

»Negara2 merdeka” 
perlu di bantu. 

Se andjutniag Truman menja 
takcit, bahwa "hegara2 merde- 
ka” -pada umumnja bersikap 
menentang “agressi” di Korea 
Gan Indo China serta kekatjau 
an2 jang dit mbulkan oleh ana 
sir2 "komunis” di Burma, Maa 
ya den F-lippina. Djatuhnis sa 
lah satu dianiara negara2 ini 
ditangan “komun 's” berarti hi 
langnja kemerdekaan bagi du) 
taan rakjat dan, berarti pula hi 
langnja sumber bahan2 men- 
tah jang penting serta te'mnpar2 
jang sangat sirategig dan Sa- 
ngat penting bagi "dunia mer- 
deka" pada umumnja. 

ta Dollar”) 

Ne 

Djumah jang “diminta ini 
adalah sebagian dari program | me 

un- | 

Akan mulai berlaku pada tang | 1 

gal 1 Djuii jang akan datang | 

“Ferrguta besar Incgeris pun te 

kan kabinet — Program MSA utk tahun 1953 
»Pemberontakan” dalam Partai Buruh Inggeris 
— Islam dan Komunisme — Hasil perundingan den 

  

  

h 1 mbentukan te'ah 
4 1 5 5 ter 

     
  
| Did 
Musim, Semi 

menggempur kedudukan? PBB 

Sk naa F   “lebih dari 2000 tembakan meriam kearah keduduka 
dgn surat? selebaran jg menuntut supaja 
bah kemungkinan offensif Utara i 

| adaan sekarang jalah sama dgn k 

dan Mei tahun jl. 

  

1. 'Mendjelang 
. Perundingan 
. Inggr-Mesir 
| WYERDANA MENTERI Me 

RK sir Nadjub el Hilaly Pa- 

nerima Cuta besar Inggris sir 
Ralph Steverson dan Cuta be- 
sar Amerika Serikat Jefferson 
“Caffery. Kedua diplomat . tadi 
|menjatakan kemudian kepada 
(pers bahwa kundjungan mere- 
ka tadi semata? bersifat kun- 
Gjungan kehormatan kepada per 
dana menteri Mesir jg baru itu. 

Akan tetapi kalangan? jang 
mengetahui di Kairo morzmal 
kan, bahwa kundiungan kejua 
dip'omat tact merupakan pen- 
dahu yan darj dibukanj, kem- 
bai perund ngon antara Ingge 
ris dengan Mesir. Selan dami 

lah berkundung kepada mente 
ri luar negeri Hasseung Pasha, 

" (AFP). 

  

PERSIDANGAN SOVJET TER 
TINGGI USSR DI MULAI : 

Persidangan ke'iga dari Sov | 
jet Tertinggi Sovjet Umi, hari 
Rebo petary teah dibuka dan : 
diketuai oleh Mikhai' Yasnov. | 
Diantara hadirin terdapat ang | 
gota2 Paitburo Lavrenti Be- 
Tia, Kliment Voroshilov dan La 
zar-Kaganovich serta anggo- 

|ta2 dewan menteri. 
Diduga bahwa persidangan 

jang sekarang ini ykan bertang 
sung sampai da hir minggu Ini 
dara aktm “menjetudjui angga- 
ran beandja  Sov'et Uni utk 
tahun 1952. Pembit'araan ang 
paran belandja dimulai pada 
hari Kemis. 

MOSI TIDAK PERTJAJA PI- 
HAK OPPOSISI INGGRIS 
DITOLAE. 

Wirston  Ohurch!I malam 
Kemis memperoleh suara keper 
tjajaan bahwa pemerintahnja 
sanggup me.dksanakan  pro- 

gram pertahanan Inggeris jang 
besar. Mosi ddak pertaja pi 
hak cpposisi daam . madjelis 
rendah Inggeris telah d tolak   Truman djuga mengemuka- 

kan, bahwa bantuan mi'iter ig 
diusulkannja itu sebagian J'u 
ga akan dipergwrakan “untuk   ada perbedaan paham jang agak 

besar antara kedua delegasi. Segaia 
sesuatu' tentunja akan ' dilandjutkan 
dalam perundingan baru nanti. De 
mikian Prof. Supomo. 

Anggota 2 jg. kem- 

mempers apkan daerah Tiong- 
kok di Formosa guna me'awan 
"agressi komunis”, Sisanja | 
akan @ berikan kepada Fiippi- 
ng dan Thailand, dsmikian Tru 
man. Truman tidak memberi- 
kan perintjian tentang. djumn-   bali dan jg. belum. 

Selain Prof. Supomo, ig kembali 
hari Kemis itu, ialah. Mr. Yan Tjivg 
Leng, Mr. Tambunan, Overst: Dah 
lan 'D'ambek, Papare,  Asrarudin : 
dan beberapa orang lainnja. Menu 
rut: rentjana «Mr. Yamin dan”. Mr. 
Zain hari Rebo jl kembali dari 
Nederland. Anggota Mr. Asmaun 
menurut 'rentiana akan mengundju- | 

ngi Praha, scdang Dr. A. K. Gani 
dengan isterinja sebelum kembali ke 
Indonesia mengundiungi Swis du'u. 
Dalam beberapa hari ini akan kem 
Fali pula ke Irndosesia Mr. Lukman 
Hakim dan Margono  Djojohadiku- 
sumo, 

bak Utara pernah -setjara tak 
langsung mengusulkan supaja 

perlengkapan2 militer rahasia 

dikedua pihak djika perlu bslch 

diperiksa selama berlaku gen- 
tjatan sendjata, tetapi usul itu 
dengan tegas ditolak oleh pihak 

PBB. 

Pemimpin de'egasi PBB, ko- 
lonel Darrow menjatakan seha 

  

lah2 jang akan diberikan kep 
da tiap2 negara iang bersang 

kan. Da am pada tu ia men 
diclaskan, bahwa sebagian dari 
bantuan ekonomi dan tekmik 
aksm dipergunakan untuk mem |' 
bantu usaha2 militer di Asia 
Tencsgara dan Pasifik, (Anta:a 

—UP). Intel 

  

Diengan resmi dari Kemente- 
rian Luar Negeri didapat kete- 
rangan, bahwa Seelaingii feri 
Direksi Afrika deja Seksi Arab 
telah diangkat mendjadi duta 
Indonesia di Saudi Arabia, 

  
b's sidang jang ber'angsung 
saku djam lamanja pada hari 
Kemis bahwa cfdalam soal pe 

  

ugawosan perletakan sendjata | 
itu pihak Utara menghendaki | ta itu te'ah menghadapi dja'an 

dengan suara 814 lawan 219, 
sSetedh Churchill menerangkan 
Lahwa diperlukan tempo bukan 
3 akan tetapi 4 tahun untuk 
melaksanakan — persendjataam 
kembali Inggeris.  Ke'ebihan 
Suara tersebut: ialah 95, ada 

tah pal besar jang pernah di 

H0 Kedua formateur k abinet Sidik D 
a dang berunding dengan nresiden sekit 

akan mengachiri tur 

'Menggampan 

sia hari Kemis ber-turut2 me-' 

   

tensif Korea-Utara 
uca Akan Segera Dilantjarkan Lagi 

gkan Offensifs PBB Djaga Djaga: Angkatan Udara 
Sh Pihak Utara Mulai Dikerahkan. 0 an 

ARA KOMANDAN pasu kan? darat PEB pada 
kinan akan adanja offensif baru Utara di Korea, 

di front timur, Pada bari Rebo 

Akan tetapi sekarang telah . 2 1 : Pagar x diketahui bahwa pihak Utara/: s ane 
telah menerahkan lebh banjak'! P Y 

| arti leri don pesawat2. terbang | ina 3. 
daripada. iang 5 pernah berada 
dibawah komandonja dj Korea 
sebeumnja itu. Lagipula dji-, 
ka musim semi telah tiba diba | 

gian paling utara Korea, djala : 
nan2 Utara akan berada ' da- 

lam keadaan sebaik2nja untuk 
pengangkutan alat2  gsendata, 
bahan makahan dan per engka 
pan2 guna pasukan2 Utara. 

Di Tokio sementara itu djen 
deral Matthew Ridgway berun 

dng dengan tiga orang dianta 
ra komandan2 tertinggi Ameri 
ka didaerah Pasifik, jcitu dgn. 
laksamana Arthur W. Radford 
panglima armada Pasif'k Ame 
rika, 'letnan dienderal - O. P, 

Wey and komandah angkatan 
udara Amerika di Timur Dja 
Uh dan dengan laksamana Tur 

nur Joy, ketua de'egasi gentja 

tan sendiaka PBB, jang sedjak 
beberapa hari ini berada di 
Tok'o, (Antara—UP). 

jojosukarto dan Prawoty Mangkusasm'to “se- F3 ar pembentukan kabinet baru. Sebagai diketa- sampai pada tingkat kompos'si dn diharavkan : 
ar f'kir pada hari Djum'at ini. (Ipphos), 

hari Kemis berdjaga2 terhadap Kes 
pada waktu meriam? Utara dgn 

1 pasukan? PBB di sektor timur bersama2 
paja pasukan? PBB menjerah. Faktor Isinnja jg menam- 

5 ialah Sa musim semi kini sudah sangat Bra 
eadaan m pertempuran Korea setahun jg Igla, ketika pasukan? Utara melakukan offensif besar?an dan menjerbu Notirah selatan 3 aa April 

kedua forma- 2 

      
. 

   

      

    

   

      

       

      

         
     

   

  

   

   

        
       
   

  

pihak Utara telah melepaskan“ 

     

        
Diterima Djsdi P,M 

Perentjis 
NTOINE PINAY : 
Djunyat kemaren setja- 

rg resmi telah diangkat sebagai 
perdana menteri baru Perantjis, 
ign 324 suara melawan 206. 
belum ku didapst. keterangan 
Gilobby parlemen Peran 
wa 217 anggota parlemen 
partai de Gaulle (RPP) tel. 
ambil keputusan “tk La 
djui pengangkatan (investid 
Finay, walaupun pertsi mer 

    

  

   
        

  

telah memufuskan utk tidak ' 
menjalakan sugra, ja 

(Antara-UP). 

— Angin jang sanga 
tiangnja Can mempunjai 
patan hampir 130 kilome 
diam pada hari - Sen: 
menimpa Fort Worth UT 

( & merika), 
  

suhi Kominis
ma : 

Tjita2 'Kominisme Sudah Termasuk . 
Dim Peladjaran Islam: Kata Sseed | 

Ramadhan 

AEED RAMADHAN sekrstaris Kongres Islam Sedunia 
Can pemimpin Iehwanul Muslimin di Mesir jg tiba k 

maren dulu di Jogja dari Djakarta kemaren meneruskan p 
djalanannja ke Surabaja im penindjawannja ke “bebera 
tempat di Djawa. Ia mendjadi tamu Pengurus Besar Muh: 
madijah. Di Jogja ia mengurdjungi wakil kepala daerah, : 
ta, universiteit Islam Indonesia, Gadjah Mada Con madrassaf 
Dalam konperensi pers, ia terangkan antara lain bahwa kume 
djungannja di Indonesia ialah unbuk mempeladjari 
bagai negara merdeka jg masih muda. 

S 

Mencjawab pertanjaan me- 
ngenai sikap Mesir terhadap 
pertentangan blok Amerika 
da, Rusia. ia terangkan, bah- 

wa pad- dasarnia Mesir tidak 
hendak mem'hak sa'ah satu 
bok melainkan mengharapkan, 

agsr Mesir bersama2 negara 

Sumber| 
Emas Kaja 

Diketemukan Di Sau. 
di Arabia Tengah 

  

  peroleh pemerintan, Churchi'l 
Bamjak “anggota Partai Buruh 
telah blanko, 

TIDAK ADA PERDJANDJIAN 
UTK. MENGIRIM PASUKAN? 
KE LUAR NEGERI. 

Merteri Inar negeri Amerika, 
Dean Achesca, dalam suratnja 

kersda Sam Rayburn ketua ma 
Gjelis ronZah, menerangkan bhw | 
dlm nembitjaraan antara pres. 
rutan “dau perdana menteri: 
Inggeris Winston Churchill ti- 
dak doakan nerdjandjian utk 
mengirimkan pasukan? Amerika 
ke Juar negeri. Dikatakan, surat 
balasan tadi di'ul'is atas perin- 
tah pres, Truman. 

gauta dari kom'si pensawas 
nefal dan pembitjaraan2 di 
Pimuniom mengenai masa'ah 
pengawasan ver takan sendja 

| supaja rombongan? Rusia ikut ' buntu mengenai soa' tersebut 
| melihat perengkapan2 pihak 
PBB, Sebagai diketahui komani 
da PBB teah menolak dima- 

“ Sukkannja Rusia sebagai ang 

    

sedjak beberapa minggu ini. 

“Pihak PBB menjatakon, pen ' 
diriannja, bahwa komisi gen- 

AMBANG? EMAS jg k 
: I ja telaa diketergukan € 

Saudi Arabia Tengah, demikia: 
dilipat kabar di Djoldah pad 
heyi Kemis. Menurut kabar te, 
sebut para ahli geologi jg bc 
kenija untuk pemerontah Saut 
Arabia telah menemukan lapi 
san? ".tareh jg  menganduk 
emas pada djalan antara Mek 
kah dan Ryad, ibukota Sslat 
Arabia. Menteri kewengan Sa: 
di berserta beberapa orang per 
besar dan ahli2 pertembango. 
sementara itu telah bertola: 
dengan perawat terbang keter 
pat Wimana telah diketemukar 

lapis412 emas itu. 

tjatan sendjata militer jang 

terdiri dari wakil2 dari kedua 

pihak akan mempunjai hak un 

tuk memutuskan, apakan per- 
lengkapan2 militer rahas'a itu 
dapat diperiksa djika pemerik 
saan demikian itu telah dim'n- 
ta oeh sebagian besar duri   
rombongan2 pengawas gentja 
tan sendjata, (Antara), 

2
     

ha 

    
   

  

Islam lainnja dapot merupak 
blok ketiga jang kuat mesk 
pun Sifat b'ok ketiga itu nan 
tidak agressip. Apabila petjah 
perang dunia ketiga, demiki: 
katanja, Mesir tidak bisa me 
pertahankam sendiri kenet: : 
annja melainkan harus bersa 
ma2 negara? Is'am lainnja,' 
Tentang pendirian ummat Iss 

lam terhadap komunisme dites 
rangkannja, bahwa ummat Is- 
lam tidak memusuhi komunisme 
Ian dim adjaran agama Islam, 
menurut Saeed Ramadhan, #ji- 
fa2 kaum komunis telah £ 

       

  

suk didalamnja. Hal ini katanja 7 “ 
telah ditegaskan oleh organisa- 
sinja kepada pemerintah Rusia 
beberapa waktu jg lalu jg po- 
oknja menjatskan, bahwa tis 
dak ada rasa permusuhan an-' 
fara kedua aliran tsb. 

Mengengi pendapat umum di 
Mesir tentang penghapusan 
Ylc Indonesia—Be'andag dan 
tuntutan masukn'a Iris, Ba- 
rat kewilajah Indonesia ia te- 
rangkan, bahwa soa'2 ilu bagi 
rakjat Mesir mfisiy kabur, ka- 
rena berita2 Jang tersiar dsa 
na tidak didapat dari sumber2 ' 
jang sehat. Tapi dikatakan ba 
1wa umumnia rak'at disana se 
perasaan dengan rakjat Indo- 
nesia, jaah bahwa apa jang 
menjenangkan rakiat. Inctone- 
Sia menjehangkan pula rakjat 
Mesir. Achirnjg ia niatakan, 
bahwa lambat lain keamanan 
di Indonesia tentu tertjapai 
dan dalam hal ini tidak usah 
orang Itay tjampur' tangan. 
Kepada ummat Islam di Indo 
nesia ia Serukan supaja me'a- 
kukan ataran agama Is'am 
dengan betu!2 dan djangan me 
makai tafsiran? jang salah jg 
dapat merug'kan agama dam 
ummat Islam sendiri, , 
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Aa 

nghadiri permidi- 
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ua t u 

bil 

pihak, 

bung djiwanja. 

aa 
2x 

: kita. 

ket 

| MARET 1952. 

“Ini agaknja ada suatu 

erasa agak ,,aneh”, 

“ - 

perkara 
r, djuga terhitung kebanjakan 
perkara jg agak baru, djuga 

apabila di- 
sebagian jg sangat ketjil sa- 

u, dari badannja jang sehat. 
nurut ilmu kedokteran modern jang 
“manapun djuga, 
itu, sama sekali tak akan meru- 
Bahkan utk banjak orang hal 

bahwa pender- 

kebaikan bagi tubuhnja sendiri 
orang itu tergolong sebagai orang jg .mempu- 

Lagi pula tjuma orang2 jg sudah di- 
memang sehat, jg diambil darahnja. 

p jadi hal jg mengganggu kewara- 
sebagian: ketjil darahnja, ada- 

Pula pengambilan darah-itu da- 

adalah suatu hal ig umumnja 
menginsjafi. Jaitu sumbangan darah jang 

lnja dapat menghasilkan manfaat jg besar 
i nilainja. Dapat sewaktu-waktu dipergunakan 

jiwa sesama manusia! Baik utk oremg2 partikelir 
upun utk anggauta2 tentara, polisi dan sebagai- 

na tlh. mendjalankan tugasnja utk mendjamin kese 
kita bersama, mungkin mendapat suatu bentjana, jang 

pertambahan sekedar darah dari orang lain, supa- 

apakah djalan jang terlebih 
“kita beramai, utk mendjalankan kuadjiban 

sesama manusia jg memerlukan pertambahan da- 

h itu, daripada sekedar menjambut dgn sepenuh hati akan se- 

ruan pihak Palang Merah Indonesia, jg kini sedang ramai meng- 

Yandjur2kan, supaja kita masing2 mendermakan sebagian ketjil 

( 2" Ingatlah pula, bahwa persediaan darah utk ke- “Menurut pe 1 a Ce 
perluan menolong sesama manusia itu, kini sangat kekuran an. | wan pimpivan tjabang Serikat 
Ta dapat menutup kekurangan itu, @gn sumbangan ita Buruh Gula Tjepiring tg. 3 Ma- 

etapi berarti penjambungan djiwa bagi orang lain: 

@
.
 

  

  

  

a bulan2 De 

    

  

        

   

   

    

Achirnja diterangkan, bahwa se- 
bagian besar dari barang2 jg masuk 
itu, adalah bukan lagi bahan2 tex- 
tiel, tetapi sebagian besar barang2 

| klontong atau kertas, hingga gudang 
.gudang para importir di pelabuhan 
dapat dikatakan pentih dgn barang2 
tsb. 
Pelabuhan Smg. dapat kembali 

ramai seperti keadaan sebelum pe- 
rang, bila ada pengeluaran barang2: 
dari daerah Djawa-Tengah, 
bila banjak invoer, maka keadaan) 
akan tidak berobah seperti dewasa | 

ini. Djadi ramainja keadaan di pe: 
labuhan tergantung  besarrjauit-j 
voer, demikian kata tuan Sjahban-j 
dar Semarang. 

SERUAN PALANG 
INDONESIA. : 

ksiranja tak perlu diuraikon 

1 supaja penindjau?nja di 

  

    
        

  

   

  

    

   

  

    

  

   

    

ngan2 itu, 
Dapat dikab 

rentjana perse 
pertama 

Maret jbl. Demikia 
“Antara” di London. 

: & i Gn F3 £ AT IS 
95... 

MAN 
Fee “GG 

   

«pekat merosot. 
Menurut statistik Studie- 

groep Timah Putih Internasio- 

mal, penghasilan timah putih | 
pekat (concentrated) di selu- 
ruh dunia te'ah merosot dari | 
14300 long ton ketika-bin. No 
vember, mendjadi 14.000 long 
ton ketika Desember 1951. Pro 
duksi 'ogam timah telah me 

hngkai dari 12.700 'mg ton 

mendjadi 13,100 dalam djang 
ka waktatadk” 21 7 

Pasar hasil bumi. 
Tjatatan dari kantor make- 

'aar. Dun!op & Ko'ff Semarang 
tg 6 Maret: Kapuk C. pendjual 
825, bidji kapuk pembeli 57,50, | 
Keisle pmi, pendjual 225, idem 
gendiah terdiadi 
nom. 170, Djagung nom. 165, 
Tengkep Zanzibar terdjadi 2625 
Katjang kupasan belum sor-j 

tir nom. 315, Katjang merah 
pendjual 215, Katjang hidjau 

pendjual 270. 
Ob'igasi RIS 3#5 kemaren 

! tertjatat 35 nom. Bukti Eks- 
port Dollar pendjual 1,45 (le- 

verng Maret) dan 1,35 (leve- 
ring April) , 

  

BURUH PABRIK GULA 
MOGOK. 

ret “jg tindesannja dikirimkan 
| pada kita, dimulai pada kari ini 

(Djumat) tg. 1 Maret djam 1 

pagi buruh? pabrik gula bagian 

Serdang dan bagian Gemuk te- 
lah mengadakan aksi mogok ti- 
Ciak terbatas sampai terlaksana- 
nja semua putusan dari P-4 dae 
rah. Diterangkan lebih djauh, 
bahwa buruk: gula bagian Tjepi- 
ring akan mengikuti aksi tsb. 
mulai tg. 10 sampai tg. 16 Ma- 
ret ja.d. : 
Sebabdrja sampai diadakan 

aksi ita diterangkan, karena ga 

galnja perundingan pada ig 3| 
Maret antara DPT SBG Tjepi- | 
ring dgn Administratir pabrik |   

tapi: 

M
E
 
M
N
K
 

MERAH | 

gula Tjepiring mengenai pembe 
rian waledan-tetap. 

HAKIM MENDJADI GURU. 
Seorang muda bernama S. kema 

ren dihadapkan pada pengadilan 
negeri, karena beberapa waktu jang 

    
     

  

Penghasilan mah pilih | 

Agraria, tetapi 

205 Gaplek |/ 
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(Oleh Pemb 

D ALAM PERTJAKAPA 
teri agraria demisiona 

guhuja tiap? Negara Agrari 
meskipun dem 

   
    

terian Agraria 

lu, sebab soal2 

  

3 

Ia anggap bahwa  Kemen- 
terian ini -harus “dikerdjakan 
bersama dengan urusan trans- 
migrasi, dan bisa djuga dengan 
Pertanian dan Kadaster, ka- 
rena satu dengan jang lain me 
rupakan anak rantai jang ti 
dak bisa dipisahkan. £ 

Selandjutnja ia  mengata- 
kan bahwa sungguhpun sela- 

| ma ia mengemudikan Kemen-: 
terian itu masih ada dida'a “Iterian Agr 
babak  mempeladiari p 
bleem2, terutama soal2 A 
ria jang mempunjai sangkut 

Pendaftaran 
| Bangsa Asing 

Setjara Besar2Zran 

  

Akan Diadakan 

Ma #8 ENURUT ABDURAH- 
1V& MAN Swan Makmur 
gsri Djawatan Imigrasi Pusat, 
maka unjuk memperoleh gam- 
baran tentang djjumlah dan 
keadaan bangsa asing di Indo- 
nesia pada pertengahan tahun 
ini akan diadakan pendaftaran 
Naa di 60 Bana, dan 

| pergunakan. tenaga? ke 
hiing. Berdasar Steak de 
lum perang, djumlah orang 
asing ada 2 djuta Tapi pada 
achir? ini, menurut Abdurah- 
man, sangat banjak sekali   lalu di djal. Purwodinatan (Alting- 

str.) telah mentjuri speda miliknja , 
tn. Bambang Sugiarto. Untuk kesa 
lahan itu ia digandjar hukuman 1 
tahun pendjara. Perkara pentjurian 
speda itu dapat dikata kedjadian 
biasa, jang menarik perhatian ialah, 

bahwa S. itu telah mengaku bekas 
murid dari- Sekolah Tehnik kelas-3, | pandjang lebar betapa penting-j padahal ia bukan murid Sekolah ' 

orang2 asing jg masuk seljara 
gelap, Teratama melalui daerah 
Bian dgn, mempergunakan pe iba : 

Dikatannja bahwa Djawa- 
tan Imigrasi telah merentja- 
Takan suatu peraturan baru 
bagi pemasukan orang2 asing. 
Banjaknja dibatasi kira2 800 
orang setahun, terutama ter- 

indanga n di Berlin Barat, bagian kota 
ah penga ruh Sovjet Rusia. Tampak ser 

habis suat yu latihan sedang berbaris ma- 
n meaui Brandenburg Gate. 

Baik Selekas Mungkin Dikembalikan Ke- 
tasrgan Rakjat: Kata Alm. Menteri 

"000 Agraria Demisoner 

Kementerian Agraria Perlu Diadakan Karena Ku- 
rang Beres Djika Diserah kan Kpd. Djawatan Sadja. 

Uu Sendiri) 

     

   

  

Pertengahan 1952 Ini 
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bu: gn bruto-in- 
naa ,31 m3, sedang- 

  

aj 
o-in- | 

ton garam ' 
“jang me- 

    

  

   
    

        
   

      

   
   
    

, Lini, djum ! 

r pelabu 

“ 

bahan 

ke ig 

nja Dinas Transfusi Darah dari 
Palang Mera Irdonesia jg ber 
usaha 

kat, tjukup kiranja 

wa darah itu sangat dibuluhkan 
uantuk menoiong 
js menghadapi 
akiba! penjakit2 atau 
lain sehingga mereka 
memerlukan 
Berhubung pentingnja sumba- | 

€ ngan dargh itu, maka  diseru- 
kan kepala siapa jg bersedia 

menjumbangkan Carajinja (Go- 

hor) dapat ' berhubungan dg 

Palang Merah Indonesia Gi dja 
| Ian Bulu 31 Semarang. 

MENAGIH DJANDJI. 
— Dalam statemeninja j9 

oleh Panitya Korban Razzia Agus- 

tus Djawa Tengah di Semarang, ber 

maksud menagih djandji jang pernah 

Idisanggupkan oleh jang berwadjib 

| kepada K. Werdojo, utusan panitya 

Ipusat ketika datang di Djawa Te- 

Ingah baru2 inf Kesanggupan itu 

ialah diantaranja, bahwa dalam tem- 

po 10 hari setelah pertemuan itu, 

pengasingan tahanan2 ke Nusakam- 

bangan dan ditindjaunja kembali perl 
tu, kuan terhadap tahanan2 i 

M e djandy2 
Ia 

Menurut statement tsb. 

pd kexda | itu belum d'penuhi dan” diminta supa 
a Ia jang bersalah segera diadili, tetapi 

(mereka jang tidak bersalah diberi ke 

rugian selama berada didalam taha- 
| san dan mengembalikan nama baik- 

barang2.4 nja dalam masjarakat 

untuk prikemanusiaan 

dan kesedjahtergyin masjara- | malahan tidak mengerti ,,nul-puntul” 
setjara | 

singkat dikemukakan disiri bah | 

djiwa Iikieka 
bahaja maut) 

sebab? | 
sangat | 

tambahan. darah. 

disiarkan 

| ra ikatan dinas ini para pela- 

Tehnik, karena ketika oleh hakim | diri dari ahli2 jang “diperlu- 
di-test dgn hitungan aldjabar, teri kem oleh Indonesia. Untuk 
njata S. tidak dapat - mendjawab, | membatasi pemasukan setjara 

| gelap, maka dengan memper- 
| gunakan 5 buah perahu-ber- 

SEKOLAH MENENGAH LAN- Wotor djawatim ini senantiasa 
DJUTAN IKATAN DINAS. me'akukan pengintaian ditem- 
Diperoleh kabar, bahwa kini pa'2 jang biasa dipakai sela- 

para pe'adjar ikatan dinas da ku tempat memasukkan orang 
lam Sekoah Guru Atas, Seko setjara gelap. Orang2 iano ke- 
lah Guru Kepandaian Puteri, tahuan memasuki Indonesia 
Sekolah Guru Pendidikan setjara ini dikembalikon ke- 
Diasmani, Seko'th Menengah tempatnia semula, demikian 
Atas begian C, selain meneri Abdulrahman. (Antara). 
ma tundjangan-pokok Rp. 90.-' sa 
sebulan buat tingkat atas dan 
Rp 75— buat tingkat pertama 
diuga menerima twidjungan ke 
mahalan. Seperti diketahui, se 
te'ah tamat pendidikan setja- ' 

tentang hitungan itu. 

  

OLIESTEIGER BARU. 
Pagi hari ini djam 10 di djalan 

“Deli (Semarang) oleh BPM diada 
kan peresmian pemakaian oliesteiger 
baru, jaitu tempat untuk membong 
kar minjak dari kapal. Dengan 'ada 
nja oliesteiger ini maka minjak tidak 
usah diangkut dgn mobil ke Penga 
pon, tetapi dari kapal besar di-tap 
ke-tanker dan tanker itu bisa berla 
buh di tepi djl. Deli itu, dimana lalu 
bisa di-tap pula melalui pipa jang 
pandjangnja 2 km., dari sini minjak 
terus mengalir ke Pengapon. 

pembukaan 

djar harus bekerdja pada pe 
merintan selama 3 tah. 

DIKTAFOON UNTUK DPR. 
Kita Gapat kabar, bahwa 

|DPR propinsi Djawa Tengah 
dan pemerintah kota besar Se- : 

tadi 

beberapa 

82 ' kan dibebaskan tahanan2 jang ada| Inarang masing2 telah meme- | Pada upatjara 
dnja di Pa dan Banjumas, menindjau/ San dua buan diktafoon untuk ' pagi hadlir djuga residen Milono, 

dengan ' (ombali proces suraf2 tahanan? dae- | merekamkan pidato2 jang di- ' bupati -Sumardjito, 'dan 
Li. 25145 rah Jogja, Solo, Semarang dan Ma- | gelakan dalam sidang2 DPR. pembesar dari kepolisian, dan lain2. 

“barang gelang, pendjelasan vonnis tentang! Ajat2 itu ialah ,,tape recorder” | 
1 ag 1 « | lah tanker Guntur" 
Man Pena Na Ona AAN | minjak Lk. 5 ton, rika. Dengan menggunakan | 
.alat modern itu, semua pida- | TERNAK DI DJ. TENGAH. | 
to2 dari anggauta?2 dapat di- Menurut perhitungan dari 

rekam, hingga ta' ada kemung | pihak Djawatan Keheiwanan, 

kinan untuk menjangka'aja, | djumlah ternak di daerah Dja- 
|dan lebih djauh djuga meri-' Wa Tengah pada tahun 1951 
ingankan pekerdjaan djuru2 ada 3302.891 ekor terdiri dari 

steno, : 5 

jang memuat 

  1 698.265 kerbau, 84.311 sapi, 

  

  
Mr. Dr. Gcndokusumo, Men- 

, menerangkan bahwa sesung 
tentu mempunjai Kementerisa 

Len ikian dalan 
'lampau, maupun jang akan dafang, Kemen 

Xi ia jang tersendiri memang sangat keket Sian. 
anggap bahwa, kelandjutannja Kementerian ini sangat 

susunan Kahinet, 

Ia 

per 
jang mengenai, Agraria bila hanja diserahkan Djawatan, kurang besar Wara memperha'ikan dan me 

hg menurut perngsalamannja, meskipun | 
za | sadja, kenjatann sangat banjak probleem? diseki- 

tar soal Agraria jang minta penjelesaikan dengan tiepat. 
! 

baru 

paut dengan adaisrechi, teta- 

bi rentjana dengan pan 6 ta- 
hun sudah hampir berwudjut, 
telapi sangat sajang sekali se- 
helum rentjana itu -mendjadi 
masak, Kabinet sudah dijatuh, 
hingga pekerdjaan itu berhen- 

ti setengah djalan. Oleh sebab 
1 ia sangat mengharap su- 

Paja dalam Kabinet jang akan 
Gatang, tidak perdui Kemen- 

'aria ity masih diada 
suka menerus- 

     
    

demikian pekerdjsan itu tidak 
berhenti setengah dig'an. In- 

cdones'a, sebagai salah satu Ne 
gara Agraria, Undang2 Agra- 
ria itu harus lekas berwudjut 
dan didialankan. 

Dengan sanga: lerkeujut ka 
mi kabar, bahwa be 
kas menteri agraria Gordokusu 
Io Gongan tiba? ielah menizg 
gal, Dengan demikian in erview 
wariawan , Suara Merdeka” jg 
diadakan dgn beliau dan js ki 
ta muat dlm halaman Ini ada 

semoga Tehan melapangkan al 
marhum  disisihNJA jg bako”. 
Irna lillahi wa inna Laihi ro- 
djisen, : 5   

  

Narawita: margas erfpacht 

| Negeri2 Asia AntiKomunis “Hendaknja Bentuk 
| Corps Pembesar2 Jg. Tidak Harapkan Gandjaran 

| Lebih Besar Dari Djasanja: Andjuran Harian Tsb. 

ALAM NE NEO AN Perguruan Tinggi Malaya 
" z1 »Manches: 

|| mengambil tjontoh sburuknja burckrasi” di Indonesia, Begini 
| katanja: ,/Indonesia djelas menundjukkan belapa buruknja ke- 
adaan bila dikantor2 pemerintah bergelandangan pegawai? 

betjus bekerdja”, ,,Keadaan buruk 
| begini : se igpun diantara kita jang monghendaki- 
| nja”. kata harian Hu selandjutaja ,,dan karena itu Perguruan 
| Tinggi di Malaya akan dipergunakan Inggeris sebagai tempat 

pegawai2 jang #jakap jare nanti 

Fi 2 p 

: 

| melatih satu korps 
FK rahkannja”. 

|| ma ini adalah mereka 

! 

| Demikian wartawan 

PA aan Ms 0 

       

RP 

sk. Inggeris   | ig burokratis, tetapi tidak 
| begini tidak seorangpun 

Guardian? 1! 

|Ta' Betjus K 
||oiiIndonesia' 

Baniak, Pe 

| mikian: Kata Harian ,,Manchester 

erdja 
Gawal Jg De- 

1 

er Guardian” kemaren dulu 

akan 
. mererima kekuasaan," bila Inggeris nada waktunja mau menje- 

“Satu kesalahan Barat sela- 
harja 

mau bersekutu dengan radja- 
radja dan pasja, dan tidak 
lengan goongan ,,progressif” 
jang kebanjakan teah terbu- 
Gjuk oleh komunis”. 
Manchester Guardian” me- 

ngandjurkan supaja d'neger!2 
Asia iang bukan komunistis, 
segera dibentuk satu korps 
'pembesar2 pemerintah jang 
dlambil bukan dari golongan 
jang memerintah selama ini, 
me'ainkon dari rakjat biasa, 
dan dididik begitu rupa, hing- 
ga mereka tidak mengharap- 
kan gandjaran jang djauh !e- 
bih besar dari pada djasanja. 

,Satu negara jang diurus 

den “dikuasai “oleh .pegawai2 

jang burokratis bukanan sa- 
tu negara jang ditjita-tjitakan, 
walaupun dilihat darj sudut 
'ain ada faedahnjo”. 

: ,Arnta- 

ra” di London. 

. Awas 
Kiamat... 

Penipuan ,,Roro Tapak 

PE 

PTT Membangun 
Stasiun Radio Baru Dg 

  

Bulutangkis. 

Di Kp. Pwngkuran Sema- 
rang diadakan. pertandingan 
bulutangkis persahabatan. an- 
tara Tjahaja Muda Ka'iman- 
tan lawan PPPDS dengan ke- 
sudahan 5--4 untuk ' Tjahaja 
Muda Ka imantan (T). 
Dalam pertandingan persa- 

babaton dari PB Palang Me- 
rah Indones'a lawan PB Sedia 
Pontjo' baru2 ini, jang tsb. du- 
luan menang dengan 5—2 (S). 
ana Tan UR Or LAU an 

    

    Bersafhaan dengan akan di- 
adakainja komperensi dari 
Djawa Tengah di Jogja pada 
tg. 88Maret jad PSIS akan me: 
ngirimkan kese 

| gudeg itu untuk ikut serta d 
lam pertandingan  segi-uga 
(PSIM-Persis-PSIS) — sekaliz 
untuk meramaikan ko 

    

   

  
  

  
nperensi 

tsb, Kali inj PSIS akan imengi- 
rimkan tenaga? muda dengan   Baja Rp2 Djuta Akan 

- Didirikan Di |S'baia 
Selatan 

Pp TT TELAH MEMUTUS- 
(KAN untuk mendirikan 

sebuah setasiun pemantjar ra- 
dio dan penerima baru &i sebe- 
lah Selatan Surabaja. Pendi- 
Ian bangunan? untuk keper 
luan wu akan segera: dimulai 
Gan diduga bahwa “kompleks 
sedung tersobut akan selesai 
dalam tahun ini djuga. De- 
mikian keterangan tuan R. 
Soemario Reksoprawiro kepa- 
Ia distrik Hi dari djawalan te- 
legrap dan tilpon kepada PL. 
Aneta. Ly 

Beaja pendirian setaSiun ra 
Ho baru itu ditaksir Rp 2.000 
900 tidak termasuk beaja pema 
sangan kabel dari stasiun baru 
tu ke Surabaia, Utk. itu diper 
lukan tanah seluas 50 hektar 
untuk setasiun pemantjar, jg 
akan terletak 3 kilometer djauh 
nja dari setasiun penerima, jg 
membutuhkan tanah seluas 48 

maksud supaja di kemudian 
hari PSIS dapat mempermuda 
(verjongeren) kesebelasannja, 
mengigat bahwa hingga kini 
kesebelasan Semarang dapat 
dikatakan masih terdiri dari 
pemain2 jang seharusnja  su- 
dah tergo'ong djago2 kapuk. 

Menang setelah luka. 

Djuara dunia tindju kelas 
welter Kid Gavi'lan lari Cuba 
setelah mengeluarkan tenaga 
penuh dan mendapat luka2 di 
bagian mukanja achirnja da- 
bat mengalahkan  petindju 
dari Worcerter, Don Williams 

dengon angka, Clemikian UP. 

Pertandingan — dilangsungkan 
dalam 10 babak dan bukan 
untuk merebut kedjuaraan. 

Sementara itu UP kabarkah 
dari Montreal bahwa djuara 
dunia tindju kelas ringan San- 
dy Saddler dalam pertandingan? 
lawan Armang. Savois te'ah 
dinjatakan didiskwalrfisir. Pu-   hektar, Kini telah dimy'ai de!   Tunggrono" Jg Mengge- 

lisahkao Rakjat Desa 
Sumber Putjuog 

EORANG PENIPU jang 
ijerulk, seorang pendu- 

dak cesa bernama Wardini ie. 
ilah bexujeritera kepada pendu- 
| Gak desa Sumber Ku:jung, di- 
|kebupaien Malang, bahwa du- 
nia akan kiamat enam bulan 
lagi Untuk menakut nakuii pen 
“duduk desa itu, Wardini menje- 
“bat dirinja Roro Tapak Tung- 
| grono. Ia menipu penduduk de 
|ngan berkaia bahwa kedaia. 
|ngan ialah untuk menolong pen 

  
supaja “dengan 'dudrk desa Sumber Pu' jung da 

Ti bahaja kiamat ilu. Barang 
Siapa tidak mau mengikuti 
adjarannja jang diberikan 
olehnja tidak dapat tertolong 
dari bahaja tadi. Untuk menje 
lamatkan diri dari kiamat ju se 

Rp. 5.05 .... 
Selandjuwja "Roro Tapak 

Tunggero” alias Wardini ber- 
tjeritera bahwa dipuntjak gu- 
nung Kawi teah dibuat sema 

tiam kamp pengungsi dimana 
semua pelgikut?nis akan men 

dapat perlindungan. Dari tem- 
lah iverview beliau jg pergha Pat ini mereka kemudian akan 

bisan sekali. Karri mendoakan, /dipimpin olehnja dim erdja- 
lanan ke......sorga setelah kia 

mat. Di kamp pengungsi itu | 
katanja sudah menunggu &le- 
wa2 den bidadari2 jang akan 

meng kuti perdja'anan kesor- 

ga ini,   Ia tidak suka memberikan ke | 
terangan dalam soal2 jang te- ' 
lah diselesaikan tetapi ia me- | 
ngakuji bahwa dalam soal sa. 
wah dan ladang NARAWITA, 
harus diadakan perebahan, de- 
mikian Gjuga tentang soal2 jg. 
berkenaan dgn. Marga-sielsel, 
kak2 veripact. dang disebut be- 
lakangan wakiunja harus di- 
persiagkat, sebab kalau tempo? 
nja masih Citeruskan sebagai 
jang berdjalan pada djaman Be 
landa, sangat merugikan Nega- 
ra. Dalam pada ita, prinsipnja 
ia berpendapat selekas mung- 
kin tanah? erfpacht harus di. 
kewbalikan kelangan rakjat, 
lebih lekas lebih baik. 
Djuga ia menerangkan bahwa 

ljara penjewaan tanah dari 
orang asing jang berlaku di Ka 
liwatan Barat, tidak bisa di- 
biarkan demikian sadja. | 

Jang mengenai hak tanah | 
atas Marga2 iang berlaku di- | 
daam daerah Sumatera, ia | 
anggab soa' it akan bisa dise | 
lesaikan sambil berdjalaa me- 

“nurut perkembanganmja, teta- 

pi ia mematikan, bahwgs trans- 

m'granten da'am daerah itu, 
harus . memmunjai hak. tanah 
sendiri, tidak" sebagai nasib 
para vrije imigranten . didja- 
man Be.anda, iang karena ku- 
rang  perhatiarija ' kepada 
orang2 jang bersangkut achir 
nja tanah2 mereka, jang - mu- 
la2 berasal dari tanah mentah, 

dengan susah pajah dkerdja- 
kan lantas hilang begitu sa- 
Ka 

Ia, sebagai djuga B.'T.IL, dju 

Tierita injy men'imbu'kan ke 
gelisahan di kalangan perdu 
duka Banjak orang pertjaja 
aka tjerita itu, Bahkan ada 
penduduk desa jg telah mendju 
al rumah ternak dan segala har 
ta bendanja, karena mereka ja 
kin bahwa barang2 miliknja ti- 
dak akan berguna pada waktu 
kiamat. Kini pamong pradja 
Clngen dibantu oleh dinas pe- 
nerangan sibuk memberikan 
penerangan2 untuk menenteram 
kan kembali penduduk desa 
Sumber Putjung. 1 

    & . 

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
7 Maret '52 

17.00 Pembukaan, 17.05 Lagu2 
Tionghoa oleh Orkes Mei Hua, 
17.30 Pengumuman dan warta dae 
rah, 1745 Lagu2 Tionghoa, 18.10 
“Ekonomi ' Rakjat: oleh Djwt. Ekono 
mi Kopra, 18.15 Penjapu 
oleh Periang Suksma, 18.32 Adzan, 
18.34 Penjapu rindu, 19.00 Tanda 
waktu, warta berita, 19.15 Lemba- 
ran Budaja oleh Agusrat, 19.30 
Pilihan discotheek, 20.00 Sari warta 
berita, 20.05 Siaran pemerintah, 
20.30 Orkes ' Hawaiian Nusantara, 
2100 Berita bhs, Djawa, 21.15 
Bunga rampai oleh O. K. Chung 
Hua Jazz, 22.00 Warta berita ter- 
achir, programa penting esok hari, 

122.15 Bunga rampai, 23.00 Tutup. 
. 8 Maret '52, 

05.55 Pembukaan, 06.00 Warta 
berita, 06.15 Piano Solo dan Do 
0630 Prapti dan Hadi berdenrlang,     '&a mempunjai pendapat, buat 

Tanker jang berlabuh tadi pagi ia- sementara t'ap2 orang tjukup | fyers, 07.00 Tanda waktu: 
| mempunjai tanah (sawah, 

0645 Perry Como and the Sratis- 
Warta | 

la- | berita, 07.15 Pengumuman dan war | penghambatan bagi 

tiap orang harus membajar 

| dan 4 putjuk pestol, serta se- 

| telah mereka rampas dari pen- 

Rindu |: 

ngan membeli tanah dari ' 
orang2 partikelir, Setelah usa 
ha ini selesai, maka akan dimu 
lai dengan pendirian bangunan2 
tersebut. i 

| 

BIDJI BESI DI PARENGAN. | 
j 
i 

Di daerah kehutanan 'di Pa- “ 
rengan, beberapa waktu jg lalu 
telah diketemukan butir2 jang 
diduga mengandung bahan besi. ' 

tusan tsb. ada atas perintah 
seorang anggota Komisi At'e- 
tik Ergil, Gauthir, alasannja 

Sadd'er bertanding tidak me- 
nurut aturan jang berlaku dan 
premie untuk Saddler diperin- 
tahkan supaja ditarik kemba- 
li. Putusan ibu eh manager 
Charlie Johnston diprotes ke- 

ras, dikatakan uthir . tidak 
berhak berbuot demikian 'pu- 
tusan harus ditetapkan oleh 
wasit: Sullevan. 

  Aneka Diawa Tengah: 
  

SOLO. 

Organisasi Penggedor 
zerbongkar. 

Senen jl. pihak CPM telah 
berhatsil membongkar sebuah 
organisasi penggedor jang 
achir2 ini telah mendjalankan 
roinja didalam Kota Solo, Or- 
ganisatcrnja bersama 6 orang 
pertolan2 penggedor lainnja te 
lah dapat dibekuk batang le- 
hernja. Pada tempat mereka di 
gerebeg oleh pihak CPM itu 
telah diketemukan sedjumlah 
sendjata a.l. 2 putjuk stengun 

djumlah barang2 perhiasan jg. 

duduk. Daiam barang2 perhia- 
San jang telah disita itu terda- 
pat pula sedjumlah ketjil dari 
barang2 perhiasan kepunjaan 
R. Nst. Subardjo jang tsb. ba 
ru2 ini telah dirampas barang2 
perhiasannja seharga Ik. R. 45. 
0009, didekat rumah kediaman, 
nja dikampung Dawung. Seper 
ti pernah dikabarkan peram- 
pasan itu dilakukan oleh 2 
orang pendjahat berkendaraan 
seneda dan bersendjatakan pes |: 
tol. 

Menurut keterangan pihak 
jang berwadjib, adanja orga- 
nisasi pendjshat itu telah lama 
diketahti dan diamat-amati ge 
rak-geriknija oleh pihak CPM 
dan setelah waktunja dipan- 
dang baik maka telah diada- 

  
   

  

“Kan perigserebegan dalam ma... 
na telah ditangkap 7 orang pun 
tolan penggedor “seperti tsb 
diatas. 

Penggedoran2 baru2 ini tang 
terdiadi dikampung2 Kebalen, : 
Balong. Dawung dsb. ternjata 
dilakukan olsh anggauta2 orga-. 
nisasi tsb. Kar 

Usul bagi penjerahan 

djawatan2 vertikal. ' 
DPR sementara kotabesar 

Surakarta telah ' membitjara- 
kan usul iang diadjukan o'eh 
ketua Siswopranoto mengenai 
penjerahan djawatan2 verti- 
kal, jang sebenarnja mendjadi 
pekerdjaan daerah otonom, 
kepada pemerintah daerah ko- | 
tabesar Surakarta, 

Pengusul menundjuk akan 
adanja kesulitan2 jang diha- 
dapi oleh pemerintah daerah 
Sebagaj akibat masih terlepas- 

inja diawatan2 itu dari pengu- 
rusan pemerintah daerah, se- 
hingga sering merupakan 

kepentin- 
dang) 3 ha djuga Warga Ne- ta daerah, 07.30 Nianjian Risiah, | gan pemerintah daerah. Achir- 
gara baru, harus mendapatkan 
djuta hak tanah jang seru- 
pa, tetapi hanja bagi mereka 
jang memana pokok pentjari- 
annja. bertiotjok tanam, demi- 
kien Wartawan SUARA MER- 
DEKA mengabarkan, 

0745 Artie Shaw dengan orkesnja, | 
108.00 Tutup. : 
|. 1200 Pembukaan, 12.05 Gadon | 
| Seton oleh Karawitan Studio, 13.00 ' 

! 

| Tanda waktu, pengumuman, 13.15 
Gadon Seton, 13.30 Warta berita | 
13.45 Gadon Seton, 14.30 Warta 
berita, 14.45 Tutup. 

nja sidang mengambil keputu- 
san untuk membentuk sebuah 
panitya jang akan  mempela- 
djari masalah ini, dan jg akan 
menjusun sebuah konsep jang 
akan diadjukan kepada peme- 
rintah di Djakarta, 

BLORA. 

Panitya Pembangunan 

Masjaraka: Desa. 

Setelah pada tgl. 24-2 diben- 
tuk Panitia Pembangunan Ma- 

sjarakat Kab. Blora maka dim. 
14 Ketjamatan jang terpilih ke 
mudian dibentuk pula Panjtya 
Pembangunan Masjarakat De- 
sa, Panjtya tsb. djbentuk chu- 
sus utk, membangun perekono. 
mian rakjat, pula,diharapkan 
dihari depan panitya ini dapat 
membjmbing/membina. tum- 
buhnja koperasi rakjat. Utk, 
musim panen jad, panitya ag: 
rentjanakan akan membeli padi 
dan disamping itu, untuk mem- 
perlengkapi persediaan sehari2 
nantinja akan dibeli bibit2. Un. 
tuk kawedanan2 dari 14 ketja- 
matan tsb. “diatas seterusnja 
telah disediakan uang sebanjak 
Rp. 57.100 ig “dibagi2 sbb.: 
Kaw. Karangdjati Rp. 21:100, 
Panolan Rp. 14.000. Randubla- 
tung Rp 12.000 Ngawen seba ' 
njak Rp. 10.000. 

Rapat Djwt. Penerangan 
Tanggal 4 Maret jang Ia'u 

Djawatan Penerangan Blora te 
ilah mengadakan Sidang dinas 
nja dihadliri oleh segenap Dja 
peng Ketjamatan2 Selam mem 
bitjarakan soa'2 infern peker 
djaan2 jang telah dilakukan "se 
lama ini, sidaig memutuskan 
a.l. sbb: memberi penerangan 
soal keamanan dan mengan- 
djurken supaja ditiap2 ketja- 
matan dibentuk organisasi? 
pertahanan rakjat: ' memberi 

, bimbingan supaja dlm 'segaia 
sesuatu diadakan penghematan 

| menghidupkan kembali rukun 
tetangga: ditiap2 ketjamatan 
akan diberi penerangan berda 
Sar pantjasila menudju kearah 
pembangunan negara: memper 

hebat pengumpulan yang utk. 
dibantukan kepada “”Jajasan 
Bentjana Alam” Sebagai tinda 
kan kedalam diputuskan perbai 
kan dan penjempurnaan peker 
djaan. AP 

Kredit utk. Petani, 
Sebagai langkah untuk me- 

njelamatkan rakjat jang sela 
ma ini menghadapi sistim ngi 
dion pula. terhadap bentjana 
"lintah darat”, oleh panitya 
Credit Tani Blora telah dima- 
djukan permintacn kepada pi 
hak atasan credit sebanjak Rp 
1.260.000. Sementara ity dari 
Bank Rakjat Tjabang Blora & 
dapatkan kata sepakat, tanah 
milik petani didjadikon tanggu 
ngan kredit tersebut. Pendaf- 
taran petani jang membutuh- 
kan kredit tersebut kini telah 
diadakan, 

  Peka 2 Jua Ba 
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  k Kland utnja, 
, bahwa dari sumber jang ber- : 
| kuasa j ia memperoleh kabar, ba : 

F dakan konperensi di Paris itu 
|.ada 'ebih baik 

  

tik dineg: 
besi" ae peri ahanke i 

ngat kareng Dematupan fegasi? 

Amerika di Bugaria dam Alba 

n'a lebih banjak merugikan ba 
gi politik Juar negeri Amerika | 

daripada menguntungkan. 

"Lebih diauh Perkins menge 

| mukakan, “bahwa negara2 Ame 
rika, : Inggeris dan  Perantiis 
akan melakukan pembatasan2 
terhadap kgbuanen bergerak 

kaum diploma: Rusia dan di- 

Pomat2 negara2 Saru Rusia 
5 patkan dinegara2 

    be ag 

    
     ris Sang mm ) 

iban: Di Sa- 

- Fharus dapat dipetjahkan 

    

 POKOK2 PROGRAM BARU: 

1. Organisasi Negara. Mengu- 
tamakan pelaksanaan ' pemilihan 

| umum untuk konstituante dan de- 
| wan? daerah, dan selain itu untuk 
menjelesaikan penjelenggaraan dan 

- mengisi otonomi daerah dan me- 
njederhanakan organisasi pemerin 

' tah pusat. 

2. Kemakmuran. “Wematibkan 
tingkat penghidupan rakjat dengan 
mempertinggi produksi nasional, 

. terutama bahan makanan dan 'me- 
landjutkan usaha perobahan agra- 

era 

i 

3. Keamanan. Mendjalankan tin 
dakan2 sebagai negara hukum dan 
menjempurnakan organisasi alat? 
kekuasaan negara serta  memper- 
kembangkan tenaga masjarakat un 
tuk mendjamin keamanan dan ke 
tenteraman.. 

4. Perburuhan. Memperlengkap- 
kan perundang2-an perburuhan un 
tuk meninggikan deradjat kaum 
buruh dan mendiang proses pro- 
duksi. sae 

5. Pendidikan dan Pengadjaran. 
Mempertjepat pekerdjaan panitia2 
jang telah terbentuk menudju ke- 
arah pembaharuan pendidikan dan 
pengadjaran. o 

6. Luar Negeri. Mengisi pelitik 
luar negeri jang bebas dengan ak- 
tiviteit jang sesuai dengan kewadji 
ban kita dalam kekeluargaan bang 
sa-bangsa dan dengan kepentingan 
nasi@nal menudju perdamaian du- 
nia: menjelesaikan penjelenggaraan 
perhubungan Indonesia - Belanda 
atas dasar Unie-statuut mendjadi 
hubungan berdasarkan perdjandji- 
an internasional biasa, jang meng 
hilangkaa hasil2 KMB jang meru 
gikan rakjat dan negara: menerus 

kan  perdjoangan ' memasukkan 
Irian-Barat dalam wilajah Indone- 
sia setjepat2-nja. 

Demikian program2 ta 4 
Selain partai2 koalisi, Subadio 

na. program. kabinet js. sed 
berbeda daripada program abine 

jo, selain dalam susunan nja, dan 
na Dibavah i ini adalah pokc 

an : Ha Inn 

"aga KABINE je LALU: 

lesaiikan persiapan Sepatan umum 

! susunan 2 

Vegara. .       isasi 1   

   
untuk membentuk konstituan 

menjelenggarakan pemilihan mum | 
itu dalam waktu jang singkat. 
Mempertjepat terlaksananja Tea 
mi daerah. apa 

R3 

me! laksanakan rentjana kemakmu- 
ran nasional dalam djangka pen 
dek untuk mempertinggi kehidupan S1 
sosial-ekonomi rakjat. ' Membaha 

“ruji hukum agraria sesuai dengan 
kepentingan petani. Mempertjepat 
usaha penempatan bekas pedjuang - 
dalam lapangan pembangunan. 

Ii. Keamanan. Mendialankan tin 
dakan2 jg tegas sebagai “negara | 
hukum untuk mendjamin keama ' 
nan dan ketenteraman.. Menjem 
purnakan organisasi alat2 kekuasa | 
an negara, 

4. Perburuhan. Menjiapkan 'un- 
dang-undang tentang: a. pengaku 
an serikat buruh, b. perdjandjian- 
kerdja bersama, c, penetapan upah 
minimum dan d. penjelesaian per 
tikaian perburuhan. 
(TIDAK ADA). 

5. Politik luar-negeri. Mendja- 
lankan politik luar-negeri jang be 
bas dan aktif dan jang menudju 
perdamaian. Menjelenggarakan hu 
bungan Indonesia-Belanda atas da 
sar Ulnie-statuut mendjadi hubu- 
ngan berdasarkan perdjandjian in 
ternasional biasa. Mempertjepat 
penindjauan kembali lain2 persetu 
djuan hasil K.M.B. dan meniada 
kan perdjandjian2 jang njata me 
rugikan rakjat dan negara. 

6. Irian Barat. Memasukkan 
Irian Barat kedalam wilajah Repu 
blik Indonesia setjepat2-nja. 

dari P.S.I. sebagai telah “kita kabar 
kan mengenai program ini katakan, bahwa ..P.S.I. dapat menerimanja”, 
sedang prof. Abidin dari Partai Buruh katakan, bahwa »beberapa soal. 
memerlukan pendjelasan”. 

sz sx 

Perbandingan kekuatan. 
Tugas para formateur jalah 

“membentuk kabinet kuat jang 
mendapat dukungan dari par- 
jemen”. 

Scal2 jang terpenting jang 
oleh 

para formatcur ialah soal pro- 
gram itu dan soal -personalia, 
iang keduanja harus disetudiui 
oleh sebagian besar dari fraksi2 
parlemen utk, dapat dikatakan 
kuat”. Mengenai ini wartawan 
.Antafa” menulis: 

pas dari perimbangan, ba- 
hwa menurut kenjataan, pel- 

entangan2 insidentil dalam 

soal2 politik diwaktu jang lam 

pau terdjadi djuga dalam ma. 

|sing2 groepering besar dalam 

narlemen, (sebagai “diketahui, 
a.l terdiadi djuga diantara 

partai? koalisi sendiri sehingga 
men'ehabkan kabinet Sukiman/ 
Swsirjo menjerahkan mondat- 

nja. — danesebaliknin sebsgai 

iwbapgan ternijata na tidak 

         gan ini Pn Nan 
nja keterangan dari ang- 

5 aka partai buruh, Dr iberg, 
jang minta kepada pemerintah | | 

If jangan | mengambil | i 
g dapat merugi- | 

ikan bangsa og” Sa me- | 

  

supar: 
tindakan jang 

       
Ska Madras “al 

tu daerah jang palin 

“bahaj 

  

di ata g Barat terdapat ke | 
re makanan. Berbagai ' 

ngan di New De'hi mengha.    
    

    

bah pemerintah In 
1 ini kan mengimport 

“djuta ton ndum wituk 
meribanth saha mengatasi ke 

|berdiumlah 135, Fraksi2 

Isi 

| Katolik 9, Partai Buruh 5, Par 

(kindo 5, Parindra 5. 

(dalam praktek nanti akan ter 

#njata, bahwa perimbangan ig. 

nanti diuga dapat dikemuka- 

    ah | Hatta 
teran 'nja tidak rusak, maka ,,hea- 

ja sementara djuga | 

: mudah basi fraksi2 Ciluar koali 

& untuk dapat bersatu suara, 

| diansankan utk. merupakan sa 
tm hlak oppesisi). perbandingan 

kekvatan dlm. Nan, men 

rus kendoon tanggal 1/3-1952 

'adalah sbb.: 

Fraksi2 dari partai? koalisi 
Gari 

/ pantai? opposisi - 31, Fraksi2 

| Iainnja 33. Jang tidak berfrak- 

19. 
Koalisi ialah: Masjumi 45, 

PNI 37. PIR 18, Demokrat 11, | 

Oppossi: PKI 2, Mufba 4, 
Butuh 3, Progresip 8 
Lainnja : PSI 15, PRN 8, | 

PSII 4 SKI 3, BTI 3. 

Tidak berfraksi 19. 

Bila benar koalisi daripada 

kabinet jang baru nanti lebih 

Inas, maka perimbangan itu ten 

ty berubah. sekalinun djuga 

ikan berupa angka2 itu sangat 

.betrekkelijk”. 

“#Betrekkerijkhen!" dalam 

pertimbangan Wi pa'ing achir 

ditundjukkan oleh penjerahan 

mandat kembali oleh kabinet 

Sukiman/Suwirjo karena seli- 

sih paham ciida'am kabinet 

itu sendiri dan diantara partai2 

koalisi, mengenai beleid po i- 

tik: sekalipun dem'k'an oleh 

dikatakan bahwa koa'isi 

ring” hanja di akukan dengan 

| 

  

jin 

! da'am 

5 Isatu usaha, 

Ls 

kan 3g. pegangan” bagi Presiden 
dalam melakukan tugas atau 
heknjs menurut ajat 1 pasal 

S1 UUD. (menundjjuk forma- 
teur kabinet). Usul! isb ditolak 
dg suara 81 lawan 30. 

Politik. 

Apakah pergantian kabinet |: 
akan be.aru Gua perseti 

tian 'poitik sekitar soa'2 jang 
d'anggap penting dan ramai di 
periebatkan se'ama kabinet ig 

“belum diketahui. 

Sebagai diketahui sebab F3 
'angsung mendorong Sukim 

Suwirio menjerahkan end 
kembhali ialah mengenai penan 
Ca- tanganan MSA. meskipun 

setjara resmj belum diketahui 
umum karena peme:intah be- 
tan member'kan keterangan 

He in kepa: d1 par emen 

“oleh phak opposisi tu La) i 

DP PNI da'am. 1 
tg 16/2 menolak MSA sedang 

Diedy (PRN) memadjukkan 
sidang pleno terbuka 

tg 25/2, “tetapi dua hari sebe- 

Pameran 

T 
Ke 

jan 

sia "Kemokmaran. Membuat 'dan 

menentang MSA djuga | 
statemen'nja ' 

   

  
    

kt 
“baru? ini parg tehnisi U SA 

tersebut setjara besar2an. 

K:   
NY ENTERI LUAR negeri 

hari Rebo menjerukan . 
nia” untuk menjokong 
di Malaya. Dalam konperensi p 
minggu Acheson 
mana dikatakannja, bahwa 

dunia merdeka lawan agresi ko 
aa 

“Ini bukar'ah semata-mata 
hanja kepentingan dan tang- 
gung-djawab dari apa jang di 

' sSebui orang “Barat”, melain-. : 

kan suatu . perdjuangan jang 

Gapat mempengaruhi setjara" 

vita seluruh penghidupan daa 
kemudian semua bangsa2 mer 

deka jang karenanja wadj:b 
berusaha bersarza-sama unuk 
mentjapai tudiuen mereka ber 

Sama”, demikian Acheson. 
Acheson-tidak menjinggurg 

sesuatunja tentang "bantuan 

Gan ia mulai keterangannja se 

bagai “berikut: “Pemerintah 
Amerika Serikat dengan penuh 
.perhati an teah membatja.pe- 

mndjuk2 pemerintah keradja- 

an Ingseris terlanggal 4 Pe- 

bruari kepada komisaris tinggi 

federasi Ma'aya, dalam mana 

dengan djelas diberikan kete 

rangan soal pokok tudjuan po 

itik." 

lum itu kabinet menjerahkan 

munrdatnya, 
“Seain MSA djuga ada bebe 

zapa soal Ian jg mendjadi po- 

kok seisih 'ang terpenting ia- 

  

        
      
      
    
      

      
    
    
      

     

    

  

“pasal neng labor fortum di Prtieston. Rem York, 

tu act bary, dinamakan transistor, 
transistor tersebut, diharapkan dalam waktu singkat 
dapat dibuat alai2 penerima radio ketjil jang bisa di 

' Pakai sebagai arlodji p ada tangan ataupun dalam sa 
ku. Panas badon manus ig akan 
itu. USA merentjanakan segera dapat membuat alat2 

dang diperiksa oleh aa rang tehnisi, $ t 

Seruan Acheson 
,Dunia-Merdeka, Harus Banta Perdjoangan 

—. Inggeris Melawan Gerilja Malaya 

   

  

japkan sebuah Nan 
perdjuangan dewasa in 

vadalah satu bagian integral daripada perdjuangan bersama 

ST 

   

   

   

tgi, dan betapa pentingnja per 

|tai2 oposisi, kini gerakan un- 

| tuan Amerika jg. dimaksudkan 

telah diumumkan sesudah. per 
lundingan diantara Menteri Ne 

#teri muda LN. Amerika Dean 
| Rusk. 

(paksa keluarkan 
ringat dingin, fiwaktu mengha, 

'dapi pertanjaan2 

arti naa pelanggaran 

Dengan dipelopori olth par- 

'tuk memadjukan ,,mosi tidak 
'pertjaja” terhadap kabinet Ya 
'shida mendjadi makin heibat, 
karena ditambah pula oleh kri 
tik2 dalam harian? Djepang ig. 

| besar2 dan terkemuka terhadap 
details daripada Tentjana ban 

itu sebagaimana tentang itu 

gara Katsuo Okazaki dan Men 

& 

# 

Sampai adu tindju.... 
Perdana menteri YVoshida ter 

banjak ke-   
ieah dapat membuat sua 

Dengan adanja 

“menggerakkan” alat 

Padi gambar: Transistor se   
Amerika, Dean Acheson, pada 
epada . sbangsa2 merdeka dida, 
: LN guna menindas teror 

diadakannja setiap 
dalam 

Malaya 

munisine”. 

Acheson menerangkan, bah 

Wa ketegasan pemerintah Ing 
geris untuk menindas teroris 
me ci Malaya memberj banjak 
harapan? Terorisme ini ada- 
lah suatu gerakan dari luar ne 
:Beri jang sudah semendjak em 
pat tahi me' antjarkan suatu 
an je. jang nekat la- 

gi “busuk dengan  mak- 
sud untuk mengadakan keka- 
tjauan dinegeri tersebut guna 

| Ti pihak oposisi, Terutama di- 
| dalam mendjawab pertanjaan2 

rangan 

jg. sangat su- 
lit dari akemuta" parkmen da 

para wakil? Sosialis dan Komu- 
nis. Bahkan ci waktu' itu dise- 

Cleh:”“John Taji: 

£ & & 

kini sedang dirunding. Tetapi 
menurut sumber2 Serikat jang 
lajak dipertjaja, katanja mar- 
kas besar SCAP tetap mende- ' 
gak supaja bagian besar dari, 
pada gedung2 dan rumah2 jang | 
dimaksudkan itu. dipakai Se! 
pasukan2 jg. hersangkut paut 
dengan pertikaian di Korea, 

Padahal gedung2 dan rumah2 
itu adalah termasuk 'jg. 
baik di Djepang. Kesemua itu 
belum dipulangkan kepada pe- | 
milik2nja jang sah selama 7 th. 
ini sehingga pemilik2-nja pa- 
kai tempat2 is,  keadaannja | 
buruk dan bersifat sementara | 
belaka. Oleh karena itu, apa- 
bila soal pengembalian gedung2 | 
dan rumah2 itu tidak diselesai- 
kan setjara memuaskan, ada ke 
mungkinan besar bahwa peme- | 
rintahan Ycshida mendjadi ma | 
kin tidak populair diantara se. 
kian banjak orang lagi.   babkan sengitnja perdebatan, 

sampai terdjadi pula adu tin, 
dju digedung parlemen itu, dian | 
tara semenfara waki!2 dari par 
tai2 isb. dia'as dengan wakil2 
dari partai Liberal (partai-pe- 
merintah). 

Adu tindju itu terdjadi, ka- 
rena beberapa wakil! Liberal 
te'ah tjoba berusaha agar se- 
mentara 'pertanjaan2 jang ter- 
lalu tadiam, jang dimadjukan 

oleh wakil2 “partai2 Sosia'is 
dan Komunis itu, mendjadi ti- 
dak kedengarmm, jaitu . de- 

ngan 'Jia'an “ mengeluarkan 
djengekan? clan teriakan2 ke- 
ras, waktu pertanjaan2 tsb., 

-sedang diutjapkan. 

Dilain pihak,  perdana-men- 
teri Yoshida, beruyang-ulang 
telah memberikan kepastian, 

bahwa bantuan MSA itu seka- 
li-kali tak akan meniebabkan 
cilanggarnjo kedaulatan Dje- 
“pang, 

Dalam 'pada itu, anggauta2 
parlemen dari pihak oposisi 
mendesak Supaia diberi kete- 

Panana pengadilan2 
Djepang tdak  di-idzinkan 
mempunjai hak juridiksi un- 
tuk mengadi'i anggauta2 dari 
tentera garnizoen Amerika jg. 
akan dibentuk  dikemutlan 

hari itu, apabfa mereka kebe- 
tulan melakukan kedjahatan2 
terhadap orang2 Diepang, dan 
melanggar undang2 Djepcng?   mentjegah kemadjuan2 di'apa- 

ngan politik dhan  ekoftomi, 
Acheson mengachiri keterafgn 
nja dengan utiapan: "Pemerin | 
tah Amerika Serikat menjadari 

sungguh2. hetapa 'pent ugnja 

peranan Malaya diwaktu seka 

rang dan dimasa depan - dim 
lingkungan dunia merdeka, ba 

ik dari sudut politik maupud 

dar: sudut ekonomi dan strate- 

djuangan sekarang ini di Mala 

ya sebagai satu bagian jang 

integral dalam usaha bersama 

dunia merdeka melawan agresi 

komunisme". (Reuter). 2 

— Perdana menteri Australia, 

Robert Menzies menjatakan, bahwa     lah soal Frisco soal uni Indone | 

"sia - Belanda dap Irian Barat i 

soa PP no.39, soal “perdjan- : 

Afan Djepang. Sekalipun 'de- 

mikian kalangan9 partai koa- 

“isi merasa optimistis bahwa 

segala sesuatu itu akan dapat 

diatasi. 2 

Colombo : 
indonesia Diperkenalkan Kepada: Du- 

nia: Perhatian Sangat Memuaskan 

0ORDINATOR K 
Gi bDjakarla menjatakan kepada 
stand Indonesia didalam Pameran 
bihi dari jang diduga semula. Dengan djalan ikut didalam Pa. 

Tiap 'Hari Tak Kurang 25.000 Orang Kundjungi 

stand Indonesia. ' 
jlan Indonesia dalam Pameran 

Colombo (Colembo Exhibition) jang telah tiba kembali 
yAntara”, bahwa hasil dari 
Colombo tsb. adalah melo 

meran Celombo tsb. kita dengan mudah dapat menarik per- 

halian juar negeri terhadap Indonesia dan dapat dengan mu- 

dah dapat menarik perhatian luar negeri terhadap Ta apa 

jang bersangkutan dengan Indonesia, 
Ke ak 

Dinjatiakan bawa Pamer: 

an Colomho inj ada'ah salah 
kelandjutan dari 

ladanja Co! ombo Plan (Bantu 
an Ekonomi “Colombo). Seba- 

gai diketahui, Rentjana Co'om 
bo itu adalah salah satu usaha 
untuk meninggikan tingkat 
genghidupan rakjat2 d'negeri 
negeri dalam lingkungan Com 
morwealth dengan  mengada- 
kan bantuan ekonomi kepa- 
da mssing negara tsb da am 
lapangan pembangwian dll. Jg 
mengambil inisiatif rentjona 
tsb adalah Inggeris. Mua2 Pa   'wakil2 partai koalisi, selain 

Yun diuga dtundjukkan o'eh'| 

ditolaknja usul resolusi Huto- 

mn Supardan cs iang mu'ai di 

hitfarakan pada tg. 28/2, tepat 

pada hari Presiden mengada- 

kan hearing. Sebagai diketahui 

adaan Tgn Lara lusul resolusi itu mengemuka- 

Ih 3 

|meran « Co'ombo itu akan di 
| hamakan Colombo Plan Exhi- 
bition, tapi karena negeri dilu 
ar Colombo Plan, jaitu Indone 
sia dan Amerika Serikat ikut 
serta maka namanja diganti 

| Co.ombo Exhibition, Pun dari 

  

Unie Perantjis ikut ialah La 

os, Cambodja dan Vietnam. 

Dari Commonwealth Ingge- 
'ris ikut serta Inggeris, Cana- 
da, Incta, Pakistan Australia 

' Ceylen dan negara2 djadjah- 
(an Inggeris iaah Brunai Se 

rawak, pulau2 Ma'diven, Fede 
rasi Ma'aja dll, Dam pamer- 

an tsb negara? tadi sa'ing mem 

perkenalkan hasii2 ekonomi, 

indsutri. pengetahuan dan dgn 

begitu diadakan sal ng penger 

tian dan saling menukar penge 

tahuan dan hasil kebudajaan 

M39S8.ng2. 

25.000 penonton tiap 
£ “malam. 

Perhatian umum terhadap 

bagian Indonesia besar sekaii. 
Rata2 tiap ma'amuja jang me 
ngundjungi stang tsb ada 25. 

  

sedjumlah pesawat pemburu jet Aus- 

tralia akan berangkat ke Timur Te- 

|ngah untuk dipergunakan disana se- 
bagai suatu. bagian dari satuan ang- 

katan udara dimasa damai. Rom. 

bongan pesawat pemburu 'jet jang 

pernah melakukan operasi di Korea 
ini dinamakan ,,Wing 78 dari RB, 

AR. "2 

000 orang2, Perhatian jang be 

sar tsb terniata pula dar aa 

nja. penerimaan? jang . 

ri berbagai surat kabar Oa 
lon,  misalnja Ceylon Daily 

News Times of Cey'lon dl! jg 

menulis kata2 pudjian gan me. 

muat gambar? dari hasil kera 

djinan Indonesia. : 
Mengenai hasil2 industri se 

bagai jang dipertundjukan 

ae siand2 Australia, Cana- 
da, Inggeris dan djuga India 
dan Pakistan Indonesia tidak 
dapat ikut mempertundjukkan 

karena dg'am industrialisasi 
ini Iidonesia baru mempunjai 

'planningnja sadja. Oleh India 

tri berat misa'nja kereta-api, 
#ndustri badja, meriam? berat 
'dan disamping itu calat2 kedok 
teran. Djuga Pakistan ke'uar 

dalam lapang ini dengan hasil 

hasi! pembikinan alai2 kedok- 

teran, 

Djuga jaman 
' Ilnkisan 

Disamp ng pertundjukkan SEA 
hay hasil2 ekonomi Indonesia itu 
djuga dadakan ran lukisan? 

dari. 
djusa dalam pameran lukisan LS 
lam Internasoinal Fine Art Gallery 
di Colombo, 

  

pemerintah 

“dipertundjukkan hasil2 indus | 

pslukis2 kita, Indonesia ikut | 

Menurut statement dari 
Menteri Negara Okazaki, bah- 
Wa soal jang kemukakan 
itu be'umlah diambil ketetapan 

nja. Tetapi pihak oposisi me- 
njatakan kejakmannia, bahwa 
pemerintah Djepang iang se- 

karang sebetu'ija sudah me- 
njatakan versetudjuannja buat ! 
melepaskan hak2 juridiksi jg. 
dimaksudkan tadi. Tandanja, 

adalah @nggauta2 parlemen 
jang tergo ong kepada Nan 

sendi ri icla'am 
perdebatan tadi telah sedemi- 
kian ngotoinja buat membela 
pendirian2njao. 

Adapun menurut statement 
jang dibuat oleh Okazaki di- 
hadapan sidang pleno. Senat 
Djepang, iaah bahwa poisi 

dan alat? keamanan Djepang 
akan diperbolehkan untuk 
mengambil bagian didalam hal 
menangkap anggauta2 dari 
tentera garnizoen Amerika jg. 
tersangka melakukan suatu 
kedjahatan, tetapi masih be- 
lum dambil ketetapan menge- 
Nai Soal, apakah pengadilan2 
Djepang akan mempunjai hak 
untuk mengadili mereka 

'"Fetapi, demikian ditambah- 

kan, pemerintah menghenda- 

ki buat bisa mengikuti 'adat- 

kebiasaci internasional me- 
ngenai soal begitu” 

#Sebaliknja anggauta2 parle- 
men dari golongan oposisi ang- 
gap djawaban bahwa ,,peme- 

rintah menghendaki buat me- 

ngikui adat-kebiasaan  inter- 

nasional mengenai soal jang 
begitu penting dan prinsipieel” 
bukanlah suatu djawaban jg. 
memuaskan. 

itu. 

Hak-extrateritorial 
bagi Amerika? 

Wakil Sosialis ”"sajap” kiri 
dlm. parltmen Djepang itu, ja- 
lah Sisaburi Araki, dengan 
djam tanja "apabila hak2pen 
dilan Djepang itu tidak terialta 
terhadap tentera garnizoen Ame 
Tika, maka teranglah kedudu, 
kan jg..sematjam itu tidak Jain 
daripada suatu ” hak extrate- 
-Titorial”. 

:'Soal pengembalian ge: 
dung2 dan rumah2 jang 

dipakai SCAP.   Betapa penerimaan umum disana 
terhadap wakil2 darj Indones'a dju. 

ternjata dari undangan? ja”g di. | 
etima dar! All Ceylon Malay Club. 
Ceylon Malay Youth dan Unigue Cey 
lon Ma'ay Club untuk mengadakan 
pedato9 tentang Indonesia dan tie. 
ngalakan djamuan2. Dari pedagang2 
djuga baniak perhatian. Sebagai di. : 
ketahui Pameran Colombo itu ber. 
langsung dari tg 23 Pebruari hingga 
28 Maret, en 

  

Suatu soal lagi jg. pemerinta 
| han. Yoshida tidak mau membe 
:tidjawabannja jg. tegas, jaitu 
mengenai pengembalian gedung 
pedung dan rumah2 ig. dipa- 
kai oleh tertera2 pendudukan, 
kepada pemilik2nja (orang2 
Djepang) ig. sah. Pihak peme- 
rintah Djepang tjuma menga- 

Yoshida dianggap melaku- 

|kan sdiplomasi rahasia”. 

Memang pemerintahan Yos 
hida Ku sudah tidak begitu po- 
pulair lagi, karena dikatakan 
orang pemerintah itu selalu me 
lakukan .diplomasi rahasia”, 

Segala putusan mengenai soal2 
jg “penting? telah diambil sendi 

ri sadja, zonder tanja lagi piki | 
ran parlemen. 

Soal MSA kenapa tinggal 
bungkem ? 

»Asahi Shimbun”, salah se- 
buah harian Djepang jg. #ter- 
kemuka mitsalnja membuat ko 
mentar demikian: ,,Kini mente. 
ri pendidikan mengumumkan, 
bahwa #selandjutnja di sekolah2 
diwadji ibkan untuk dipeladjari- 
nja lag 1 klasik Tionghoa kuno: 
Memang sungguh -baik Sekali 
apabila kita dapat mengintjip 
kembali klasik Tionghoa kuno 
itu dan inilah ada satu kabar 
baik... Tetapi kenapa pemerin 
tah bungikem dalam sepuluh 
bahasa mengenai soal MSA ? 

Padahal rakjat tak begitu be- 
sar keperluannja utk, mengenal 

Parlemen Djepang 
'Pardabatan Sengit Mengenai M.S.A.8Dan 

Hak2 Istimewa Pasukan2 Amerika 
. Yoshida Main “Diplomusi Rahasia” “Tanpa Pusing-kan Rakjat. 

Korresponden Istimewa — 
“AKJAT DJEPANG KINI bukan sadja selang mengikuti dengan. penah $ 
“djalannja perundingan ui Taipeh, jg. mengenai soal mengadaefran perd 

mai “balaterai diantara Djepang dan Tiongkok Nasiomatis, 
sar pada djalannja perdebapan sengit jg, berlangsung di 

0 apakah @iterimanja bantuar Amerika berdasar Mutual 
terla dap kedaulatan Djepang. 

tetapi djuga menaroh perhatian 
parlemen Djepang, me. 
Security Agro 

ter- | 

- nja, Vera Hunti.. 

  

     

   

  

   
   
    
    

    

    

  

    

      
   

     

   
    

     
   

     

  

Ikut s0 
bukan ber- 

| 

| 

P USAT BEMBANGI 

| terletak. disektor | 
ta Berlin telah 
gala pengaliran 
a Barat, mik 
|kabar oleh AFP, 

| dakan pembalasan 

en an ta | te mengne at 

| ngaliran Tisterik kedaerah Ru- 

Isia pula. 
i KK 
Mag ORANG, SAUDAGAR i 

! dan hartgwan New 
| York, jang mempunjai hubu- 

| ngan dagang dengan tempaiZ 
' diseluruh dunia, William Hunt 
|hari Rebo telah melakukan per 
|kawinannja dengan seorang 
| wanita akli mode jang berumur 
|24 tahun, beberapa menit sete- 
Hlah ia bertjerai Tea isteri 

karena kekedjaman rochaninja. 

Perdjandjian mengenai pem 5 

bagian warisan setelah bertje 
rai serta perawatan se'andjut 
nja bagi Vera terdapat dalam 
sebuah amplop jang dilak. : 

Beberapa menit setelah see 
sai pertjeraiannja Hunt kawin 
dengan Barbara ” Patterson. 
Hunt punja firma Wiliam Hunt 
& Co iang mempunjai “hurbu- 
ngan dengan seluruh dunia, te 

rutama dengan Timur Djauh. 
Bertahun tahun ia diam di 
Sjanghai dImang ia “menikah 
isterinja jang pertama Vera 
Sekev. $ 

  

PEMAKAIAN BERSAMA 

PANGKALAN UDARA DI 2 
CYPRUS OLEH INGGRIS- | 
AMERIKA. ! 

Menurut keterangan kalangan 
ig patut dipertjaja pada hari 
Rebo, Ci Tymbou, bagian sela- 
tan pulau Cyprus, kini sedang. :   jg. serba purba dibanding dgn. 

keperluann ia untuk mengetahui | 
segala sesuatu ig. baru terdjadi 
kemaren, dan hahkan pula 'jg. 
sedang terdiadi hari.ini......” 

dibuat pangkalan udara jg sa- 
ngat besar, jg kemudian 'kax 
dipakai bersama2 oleh angka- 
tan? udara Amerika Serikat mani 
Inggris, 

    

    

  

Tangkapan Mesii 
Pemimpin2 'Partai' Wafd- Dan? Bekas 

Menteri2 Ditangkap 
Ba DARI Kairo, bahwa beberapa 
terkemuka dari partai Wafd telah fitan pada ha 

Selasa disana. Dikabarkan selandjutnja, angkap ketua - 
Mesir, Zaki el Araby Pasha dan rekior 
Morre Pasha telah meletakkandjabatan. Desas-desus ya 
bekas perdana menteri Nahas Pasha dan bekas menzeri Bea 
negeri djuga telah ditangkap tidak disangkal. 
nangkap sedjumlah besarg orang? jang ditjurigai « di daerah te- 
rusan MAA ta 

Bentjana 
Di Djepang 

10000 Kehilangan Ru- 
mah: Gelembang Angin | 
Dingin Menambah-Nam- 

bah Kesengsaraan 
3 AK PENDUDUK PULAU 

Hokkaido, pulau  Dje- 
pang jg paling utara, telah te- 
was, 1,245 gedung hantjur dan 
55 buah rumah telah hanjut, 
sebagai akibat dari gempabumi 
jg disertai gelombang2 besar 
dari lavi, ketika hari Selasa. 
“Hati Rebo angin keras jg di- 
ngin bertiup dipulau jg tertim 
pa mala.pelaka tadi, sehingga 
10.009 orang jg telah kehilang 
an-rumah, bertampah besar 

penderitaannja, 

| Didesa Kiritappu 100 buah 
rumah hanjut dibawa air laut 
jg naik kedarat, 100 buah ru- 

hebat, lain2nja tergenang air. 

babkan oleh gumpalan2 es be- 
sar2, jg hanjut terbawa air 
laut. Seperti diketahui, di Dje- 
pang utara “kini masih musim 
dingin, dan saldju masih meli- 
puti tanah, Dikota Kushiro, se 
buah kota berpenduduk 60.000, 
terdapat. kerusakan2 besar pu- 
la, (Ant. UP). 

Pelatjuran 
Di Italia 

Tiga Kali Lipat Setelah! 
Perang . 

ENAT ITALIA malam 
Kemis telah menerima 

baik rentjana undang? jg me- 
larang pela'juran di Italia. Me 
nurut angka2 statistik, pela 
tjuran di Talia meningkat 3 li- 
pat dalam masa setelah perang. 
Semendjak pasukan? pendudu, 
Kan meninggalkan Walia djum 
lah pelatjuran banjak menurun 
tetapi masih ada 2 lipat di 

  

!   
Fi | takan, bahwa tentang soal tsb. 

banding dgn djumlah sebelum 
perang. (Antara-UP). : 

mah lagi menderita kerusakan | 

Kerusakan tadi terutama dise 

  

   

  

    

    

    

    

    

   

     

     
    

   

    

    
    

   

    

    

     

    
      

    

     

    

     

    
    

    
    

    

   

   

Aj 

universitet FK 

Polisi telah 

be umum ini | 
lah akibat dari perintah pem 
besar2 militer: Mesir, bahi 
segala orang jang tidak m 
punjai pekerdjaan 'itetap dan ti 
dak tinggal ditempat kelahiran 
2 harus kembali ketem 
aja Hu, b'a mereka ti 

dapat menundjukkan, bahwat 
adanja mereka di daerah teru 
san Suez acalah sjah, - 
Perintah ini jang merupakan K3 

suatu bahagian dari : 

militer iang telah diumumka 13 
Sampai pada waktu ini belum 
didjalankan. Sebuah kapal pesi 
ar Mesir pada hari Rebo tih 
ditahan CilautaN Merah dleh 
para pembesar militer lebih da 
ri 12 djam dan karena itutidak - 
dapat kembali ke Ismailia, Se 
mentara kapal itu berlabuh 
dam para penumpangnja, men- 
tjari kerang dipantai 'pasir, pa 
ra militer naik keatas kapal 
Clan menjatakan kepada nako- 
da, bahwa ia tidak diperkenan 

Ikan berangkat, sebabia ada da. 21 

s 

  
| tam daerah “militer”,   Para penumpang “kemud'an diiri. 
ngi oleh para militer tersebut ke ka- 
pal. Walaupun para pembesar militer . 
di Karo, setelah menerima berita 
tentang kedjadian ini mengeluarkan 
perintah supaja kapal dan para pe. 
Dumpangnja dibebaskan dengan se. 
sera namun kapal itu masih tetap 
ditahan beberapa djam lagi dengan 
antjaman, bahwa bila kapal itu me 
ngangkat sauhnja segera akan dile- 
paSkan tembakan, 

Pada perdjalanan pulang kapal itu 
telah ditahan 1 beberapa djam di 
"Tewfix didekat ez sebelum diberi 
idzin “untuk meneruskan pelajaran. 
nja ke Isma'lia. Segala pesawa"3 pe. 
motret telah disita dan para penum. 
pangnja diperiksa dengan keras. Na. 
thoda kapal dibawa turun kedarat 
Ian difanja oleh polisi satu setengah 
djam lamania. Para penum dan 
anak buah kapal tidak djidjinkan tu. 
TUn kedarat. 

  

— Alat2 penjatat getar btimi Ba- 
lai perguruan tinggi Forcham pada 
hari Rebo menundjukkan adanja 
gempa bumi lagi, diduga didaerah 
kepulauan Philipina. Getar, jang 
agak kuat, telah tertjatat pada djam 
09.10 GMT dan menurut taksiran 
pusatnja terletak kira2 2.000 mil se- 
belah Selatan gempa' bumi  didasar 
laut dekat pantai Djepang dan jang 
terdjadi pada hari Selasa, demikian 
pengumuman balai perguruan tsb,  
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“berangkat dari Aden ke Mus- 
cat untuk Pa Mapan 

| Kg penjelidikan archaelogi pa 
da kedudukan peradaban jang 

  

       

    
     

    

    

    

kabar Kota 
ikersang umumkan sbb.: 

# bolakerandjang diketuai oleh 
"| Manusama, 

   

Alm. Dokter R. 
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(DITJART DENGAN SECERA 
||. Seorang/Ahli Mesin ig paham benar membikin betul mesin tulis/hitung 

MN In IANG BEnbaga mma Li | NJONJA. DOKTER SOENOESMO PRAWIROHORSO 
£ Ha art AJAHNJA: AM 5 

No ANAK2NJA DAN SEMUA KELUARG: 

VAN DORP 
| Purwodinatan 1/5 — SEMAI 
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DINAS WADJIB TENTARA 
IDAN REKONSTRUKSI TERR. 
IV DIHAPUSKAN. 

IV minta kita 
1 Terhitung | 

CTN Terr. 

imulai tanggal 1 Maret 1952 
Dinas Wadjib Tentara & Re- 
-constructie .Terr. IV Djawa Te 

di“ ngah dihapuskan. 2, Segala uru 
San mengenai tugas serta be- 
ban kewadjiban DWTR Terr. 
IV selandjutnja diserahkan ke 
pada Bg. DWTR il Adjudan 

Bandung. 3. Untuk mentjegah 
kemungkinan adanja stagnatie 
diambil ketentuan sbb.: a. In: 
speksi CTN Terr. IV sebagai 
bekas pendjabat DWTR Terr. 
IV melaksanakan terus mak- 
sud Iastructie kami tanggal 29 

Oktober 1951 No, 71/B.1/D.| 
1/51 jang chusus mengenai 
soal DWTR. b. Instructie In- 
spektur DWTR Terr. IV tang- 
gal 7 Nopember 1951 No. W/8/ 
ISvIV/51, - dianggap mutag, 
dan dilaksanakan sesuaj sub-a. 
pasal ini, 4. Pemberian 'perse- 
kot tundjangan PP No. 6/1950 
sampai dengan Nopember 1951 
dibebankan yrusannia sesuai 
pasal 3. 5. Segenap jang ber- 
sangkutan diharap mengguna- 
kan pengumuman ini sebagai- 
mana mesti, £ 

PANITIA 1 MEI. 
Panitya 1 Mei minta kita kabar- 

ikan, bahwa alamat Sekretariaat pa- 
nitya tsb. jaitu di Bodjong 85 Smg. 

- 

  

Kedjuaraan tennis di 

India. 
Miss Shirley Fry Amerika 

bersama2 miss Sawley dari In 
dia telah berhasil merebut ke- 

Idjuaraan double Wanits dari 
tennis tournament Cricket Cub 
of India Lawn Temis dengan 
menga ahkan pasangan miss 
Doris Hart dari “Amerika dan 
miss Divan dari India. 5 

Dalam 'permainan mix dou: 
|ble miss Shirley memperoleh 
kedjuaraan dengan pasangan 

| Germanys Herman dalam per 
tandingan Finale dengan me- 
ngalahkan pasangan miss Do- 
Fris Hart/ Vladislay Skonecki. 

Bola kerantjang di 
Ega ' « Ambon. 

Di Ambon telah berdiri persatuan 
tuan 

9 perkumpulan telah 
menggabungkan diri. Permainan bola 
kerandjang adalah olahraga jang di 
gemari dan mendapat perhatian ma 
sjarakat Maluku. Seperti diketahui 
dalam,PON II di Djakarta tempo 
hari, keduabelasan Maluku mendudu 
ki tempat ketiga. 

    

P erkawinan dlm. 
dunia film. 

Pemain film Ronald Reagan 
hari Selasa te'ah me'angsung 

"Ikan perikahannja setjara di | 
kn |am2 disebuah geredja ketjil 

BLORA, 

di Sean Feath Valley dengan: 
bintang film Nancy Davis. Per 
kawinan hania dipersaksikan 
'o'eh William Holden dan iste 

# Irinja Brenda Marshall. 

ena   

Apa sebab perkelahian? 
Menjambung berita kita me- 

1genai perkelahian antara 2   kberselang, dj 
|sembantu kita dapat pendjela- 

tulon (Blora) beberapa waktu 
kini lebih landjut 

jan sbb: Orang jg bernama K. 
telah merobah letak batas la- 
langnja jg menjebabkan rugi- 

  

   ik. VII No, 584/III/A/718, 

          

Djenderal Angkatan Darat di | 

HK Tjiang ini berasal dari Gra- | 
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hian seperti jg kita kabarkan, 
hingga menjebabkan kematian 

000000 Pendeta baru. 
Sebagai ganti pendeta Pro- 

testan Liem Thiam Ik, jg kare 
na beberapa alasan baru2 ini 
telah diberhentikan dari djaba- 
tannja dengan  persetudjuan 
madjlis geredja, pada tgl. 2-3 
jl. telah tiba di 
Liem Ik Tjiang. Pendeta Liem 

, Setelah lulus dari Sekolah   Theologie di Jogja pada tahun 
1941, maka kemudian ia men- 
djadi guru Indjil di Grabak, | 
Temanggung: pada tahun 1944 tn. Liem Ik Tjiang diangkat 
mendjadi pendeta. 

SOLO. 23 Set 

. Desakan ikatan 
demobilisan 

Berkenaan dgn penjusunan 
kabinet jang ae berdjalan 

bilisan jg berkedudukan di So- 
lo telah memadjukan permoho 
nan kepada Presiden agar me- 
merintahkan kepada formateur 
kabinet supaja soal ,,penjelesai- 
an masalah bekas pedjoang ber 
sendjata dgn selekas2nja” di- 
masukkan dim program kabi- 
net. Permohonan tsb. telah di- 
sampaikan kepada Presiden de 
hgan surat. : 

Usaha membuat populer 
bank2 pasar dikota Solo me- 
nurut kabar mendjumpai ke- 
sulitan. Sebagai pernah dika-, 
barkan, maka ditiap2 pasar 
dikota So'o telah didirikan se- 
buah bank dengan modal ma- | 
sng2 “Rp. 5000.—, Mula2 

   

    

  

  

  

    
     

    

JLUS untuk COSTUMIERE: 
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EUSE, LEKARES, CORSAGE 
YG DARI CREPE PAPIER MAND- 
NG TEMPAT TIDUR PENGAN. ( 

  

2... No. 465/IV/52 | 
ahukan kepada Pemilik dan/atau Kuasa. dari 

h dan/atau Bangunan lain2 jang masih disewa 
1 Darat (Tentara) 

   kat 

itan dalam lingkungan-Daerah 
'Djawa — Tengah segera mengambil wang sewanja 

| untuk masa tahun 1951 selambat-lambatnja tgl. 15 bulan Maart 
1952 di PKM. setempat. 
Untuk ini mereka dapat berhubunzon dengan Genie Bangunan 

| (D.B.T.) jang bersangkutan sebelum tanggal tersebut diatas. | 
Kelambatan "dalam hal ini resico 

ndiri, Ye 
1 

Dikeluarkan di tempat. 
Pada tanggal: 6-3-1952. 
Pada Djam: 10.00. 

  

2! DIRECTORAAT GENIE A.D. 
KLT GENIE BANGUNAN TERR. IV 

T 5 Kepala: “ 5 
Ino , ted, : 

SOEDARMAN) 
Kapt. Genie T.N.I. 

  

, 

Blora pendeta. 

ini Dewan Pusat Ikatan Demo-! 

Bank Pasar” Srakgria ta 

ditanggung oleh Pemilik 

  

    

     

telah diarlakan pada tg. 20 Febr. '52 )|| 

NN Penuh Nuripah, ' || 
RIMA ID2 BARU lagi untuk (| | BIMA MURID2 BAR CORSAGE 

  

  

  

    
   
   
   

  

ta' lebih mahal.   

    

Ta 
aga menolong lebih 

sari menggarime 

      

      

   

        
   

   

Abiem PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Tjobalah PUSAKA sekarang djuga ! 

# Hanja dari bahan tumbuh'an 

Nan TENUN ear 
untuk rumah: tangga Indonesia 

  

MARGARINE 

  

kan goreng- 
gorengan dan menambah 

— lezatnya lauk-pauk 

LL 

  

   

  

Pasti baguS kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi ( 

dan empuk, lagi pula baunja sedap dan 
agak istimewa. 

I 

1 «    

  

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa 
mendjadi santapan Men : 
anak gemar benar akan itu, djuga 
para tetamu. 
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Gigi. bagus, gigi 

jang putih 

seperti mutiara: 

dan ketawa 3 23 

berseri? . berkat 

| PRODENT - 

M0 mpal gigi jang 
. paling baik ! 

“Tube sangat besar 

NAN 
Tube sedang 

R. 1.75 

  

   
    
    

    

   
        

  

  

  

srang penduduk desa Modjo- | 

nia S. Kemudian setelah per-j 
tjektjokan, timbullah perkela- 

TiLP. 1707 
KT. 

Berlangganan dapat rabat ! 

orang tidak senang dengan 
peraturan tanggungan bank2 
tersebut, akan tetapi belaka- 

ngan ini — setelah peraturan2 
jang dirasa, memberatkan itu | 
dihapuskan — bank2 meng- | 
hadapi kesulitan? dalam me-   
nagih uang pindjamannja. : S 

Roy Rogers 480 

     

i : 2 

000 PEMBERITAHUAN 
Dengan ini diperraklumkan kepada para lengganan tjabang 

SALON DE BEAUTE , RAHAJU- 
Djalan Slamet Rijadi 306 Solo, bahwa mulai pada tanggal 21 
Pebruari 1952 telah ditutup untuk seterusnja. 
Demikianlah agar para lengganan mengetahuinja. 

Hormat saja 
Nj.. RUSTAM NAAMIN 

Salon de Beajite ,Rahaju” 
Bodjong 97, Semarang. 

  

Saja: MARTOSUKARNO, desa 

Wareg, kl Ngarum, Ngrampel, 

Sragen menerangkan bahwa 
istri saja sakit: KENTJING 

BATU telah SEMBUH diobati 
oleh Sdr. DJOCO, Okultis' di 

Djl. Grogolan 21/SR: Solo. 

Lain tidak terima kasih atas 

pertolongan Sir. Djoco itu. 

  

sberhatran"   pa”
 | : Hormat saja 

Surat2 harap disertai F: : 1 
posw./prangko Rp. 2,50 Martosukarno 
buat balasan. 
  

TE CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX 5-7.-9- INI MALAM D.M.B. fu. 17 tah) 
Bonar Colleano POOL OF LOKDON Pe ea 

Susan Shaw 
Drama of the River Underworid ! GEMPAR! 

  

  

    

  

  

  

Grand INI MALAM D,M.B. fu. 17 tahun) 
5, — TJ. Go Bintang SURABAIA Film Coy Presents 

berb: " Mata ss Roxy, selttara Tertawa dan her Mata 
6.30 — 830 (HOA KIAO — ' ROMANY dengan 
Trits Harry — Georgine Daizy Lie—Liem Poen Tjiauw —Jap Kang Tjoan 
Nj. Fjoa Tjing Liem — Tjia Tiang Nio dll. — kesap — Djenaka dan 

Mengharukan! 

Royat 445 — 8.30 Isi Malam Premiere (17 tahun) 
Kane Richerond : 
Veda Aun Borg Jungle Raiders I 

Columbia super Serial B#Glsw | Heikat — Gempar | 
INORA 5-7. 9- Ini Malam D. M. B. (13 tabur) 
Kasma Booty & 
Osman Gumanti Dewi Murni' 
Kesenian — kebudajsan 2 Tana Menari — LAGU2 

Akan datang John HALL—-June VINCENT ZAMBA" 

  

  

  

  

  

ML Aa 
SOLO   

INI MALAM premiere (seg. um.) 
sMetropole” 5.57. 95 
Sonja HENIE Joha PAYNE 

.SUN VALLEY SERENADE" 

INI MELAM D MB. 
  

  

| Rex” 5.1.9 fi7tab) 
Van Heflin I( nd tarbara Stanwyck : 

James Mason —” Ava Gardner 

astast Side, Wast Side" 
  

  

  

ea x 18 

Wa AA & 
        

  

COPR. 198i, KING FEATURES SYKDICATB, Ine, WORLD RICNTS KESENVED. 

menjebabkan kematian Roy Rogers. 'Lama-kelamaan aku djadi ta- 

kut, Rockjaw. , 1 Kn Kk | — Saja kira, lebih baik kita meninggalkan tempat ini, Ox. Tetapi 
sebenarnja tak senang aku mem berhentikan usaha kita menemukan 

kota emas. Hiu 
— Djika mereka mentjoba menutup ruangan bawah tanah itu, 

akan kulawan mereka meskipun aku tak bersendjata sama sekali.     
   

an 23 La , : aa 
- Tn | e Y Pt ( UESS WE BETTER 

na ee OX, BUT I IP THEY TRY TO 
THERE ,GOES THE SURE HATE TO GIVNE 1 SEAL THAT SHAFT 

REA Bogep Ad Tuner se soto, | GEMA ILe mane 
PEN ROCKUAW/ Kai af "EM BAREHANDED/ 1 
IM GETTIN' NERVOUS/ , 5 2 Na ab 

Ink” 1 

  
1 | 2 

KD — 2 ge renang £ 7 T ed BD) 

2 We AI 
SS : : | AI, £ Nuh ag 1 

LN II 4 : (nj “GA 3 » 

| Un? : Ia f b-— 

.— Lihat, roboh lagi rumah jg satunja, menusul rumah jang telah 

PELL YOU WEAT OK WE 
Tae KN MORE TRIL 

. PEY, DOWN THERE/ 
TWO-EHABOW?” JI 5 

      

   
   
   

hi THIS IS TWO- 
N SHApow, EviL 

ONE/ WHEN ARE 
AN YOU GOING | TO 

GIVE US Foop? 

  
' WHEN YOU'!KE READY TO SEND 

UP GOLD TO PAY FOR IT You 
GOT TiLL MORNIN' INJUN £ 3 

        

     
   

   GET BUSY 
       

    
    

NOW TWO-SHApow & 
WILL NEVER BE ABLE 
TO KEEP THOosE 
STARVIN' MEN POWN 
THERE FROM APMIT- 
TING. THEYIVE FOUND 
THE GOLBEN CITY 

   

   

      

   

    

    

  

— Dengarkan, Ox. Kita ha 
rus berusaha sokali- lagi. Hey, 
kamu jang dibawah! - Dengar- 
kan! Two-Shadow |! 

— Disini, TwosShadow. Ka 
pan kami kauberi makan, hey 
pendjahat? Y & 

€ 

—  Djika kamu mengirimkan 
keatas muatan emas utk. mem 
bajarnja, baru kamu semua kita 
beri makan! Kita beri kesempa 
fan sampai besok pagi. Beker 
djalah kembali !! 

Sekatang  Two-Shadow 
tak akan dapat mentjegah orang 
orang jang telah hampir mati 
kelaparan itu mengatakan, bah 
wa fhereka telah . menemukan 
kota emas dibawah tanah. 

ag 

ORION- 5-9. (17 tab.) 
'anny KAYE — Gene TIERNEY 

,On The Riviera” 
Tata Warna jang HBI3AT 

Pagalan 445 645-845 
Fla Tiongkok Paling Besar 

Li Li Hua ar Yueo Cheun 

»Modern Red Chamber Dream" 
(Sia Hung Low Mong) 
Pakai Tekst INDONESIA |! 

    

  

  

    
INDRA 
Ini Malam       

    

  in Technicolor Teks.   
1 Ke aki 

Tia Ofaotest love story ...id. 
@reatest spectoda . . , avap 
Mimedi in Techatealorf 

EVERYBODY 
WANTS TO SEB 

NE
 

ET
E 

SP 
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  Indon bid, 

  

Mulai tinggal 7 Waret 

| Congolaise 
Perkelaian seru BINATANG BUAS di APRIKA 

, Tello Mosko" 
dengan N. Leonov dan B, Bodrov   
 


