
   

| WM orang dan dipimpin oleh 

ngan itu selandjutnja, 

| tra kegiatan yulkanis. Dari 

| sia terkenal sebagai daerah jg 
| paling vulkasis sedang jang 
| termasuk nomor'2 ialah Dje- 
« pang. -Kontrole jang 

' atas gunung? berapi 

. tjil2nja masih bisa. diichtiar- 

i rapi. (Pia). 

| nangkap tukang masak dari ka 

' Ch. pada waktu ia mau menje- 

.“ nja terhadap soal £sb, kerespon 

NE nara E-E 
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..
. 

ag
) Merdeka Prosa” Ltd. . 

3.3 3 Sa aa Barat Yi-20 Semarang. 
Manan 2 1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang. . 
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5 Harga Lengg. ( 
2087 Semarang, 

ir dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
4 Rp. 11,— luar kota. Advertensi 89 sen per mm kolom, 

1 Harga Etjeran 60 sen per lembar. 

Indonesia -Daerah 
k “Vulcanis 

Melebihi. Negeri 
 Djepang ? 

sx KEMARIN sebuah 
Gen nam darj Dinas 
Gunu:g Berapi jg terdiri atas 

Drs. G. A. De Neve telah be- 
rangkat dari Andir lewat Dja- 
karta ke daerah Indonesia Ti- 

pan Yan menumpang pesawat 
: A uri jg sengadja di-) 
sediakan utk keperluan itu. Me- 
nurut ios 'ruksi Ir. L. & Tam- 

wakil kepala Djawa- 
tan Pertambangan di Bandung 
jg merangkap kepala bagian 
Geologi, maksud kepergian itu 
ialah utk mengadakan peme- 
riksaan dan penjelidikan atas 
38 gunung,berapi di Indonesia 
Timur. 

Diterangkan bahwa sekarang 
di Minahasa, Maluku, dan ke- 
pulauan Sunda Ketjil terdapat 
“gunung? berapi jang  menun- 
djukan kegiatannja dan -serba 
explosif. Pemeriksaan dan pe- 
njelidikan itu kabarnja akan 

  

“ia Selasa 29 aa 
DS 

  

  

  
“Flying Enterprise”, jang 
gelam beberapa waktu jl,   kiri ialah anak2nja. 

  
Kapten Henrik Kurt Carl sen komandan dari kapal USA 

seperti diketahui hampir teng- 
digambar bersama? keluarga-: 

nja. Sebelah kanan ada isterinja dan jang disebelah 

Keluarga : 
Gemblia 

  
    “ dilakukan baik dari udara mau 

pun didarat. Penjelidikan atas ' 
| gunung? berapi &daerah itu 
dianggap perlu oleh karena ba- 
han2 keterangan terashir ten- ' 
tang gunung? itu adalah dari 
30 ikan jang lalu. 

Indonesia daerah "a-' 

| ling vulkanis 
' Mungkin tidak diketahui oleh 
setiap orang, demikian ketera- 

bahwa 
Indonesia, mempunjaj 149 cen- 

Ta, 

djumlah ini ada 80 buah iang 
aktif Dengan demikian Indone 

intensif 

setahun 

Sekali dianggap sangat perlu 
untuk mengetahui tingkatan 
aktiviteitnja. Menahan letusan 
sesuatu gunung berapi tidak 
mungkin, tetapi mengambil tin 
dakan2 untuk menijegah baha- 
janja dan mengusahakan supa 
ja korban djiwa manusia seke- 

kan. Demikian keterangan jg 

didapat dari dinas gunung be-) 

PENJELUNDUP EMAS 
DITANGKAP, 

Polisi Surabaja pada hari Ke 
mis Siang telah berhasil me- 

pal Feng Hien berrama Ch. Ch. 

lurdupkan 1149 gram emas da- 
ri Hongkong ke Surabaja. 

Emas ita berbentuk enam ba- 
tang. 

  

1 Rupiah Sehari 
Sumiiro Tentang”Neratja Peng- |: 

hidupan Rakjat Indonesia 
Djawatan2 Pemerintah Tambah Beban Rakjat — 

Kata Subadio. 

KDI JG. DIPENTINGKAN Pemerintah jalah soal2 jg se- 
cunder, 

jg.memakan biaja tidak sedikit, 
seperti mengirimkan pembesar2 ke luar negeri 

jg Gikatakam suatu tindakan 
uk memulihkan keadaan seperti sediakala. Demikian antara 
lain utjapan Dr. Suritro Djojo hadikusumo, 

dim pidaionja di rapat pengesahan PSI: #jabang Partai PSI, 
anggauta Dewan 

Surabaja kemarin dulu pagi di gedung Tegalsari Surabaja. 

. Menurut. pendapat 
PSI, dr. Sumitro 

bahwa rakjat 
dup dengan 40 sen sehari nilai 
uang sekarang. Penetapan m 
bukan sa pangap sadja te- 
tapi berdasa: atas pa njelidikan. 
Hal ini dibar ea dan si pem 
bantah ini mengataku m, bahwa 

perhitungan itu salah, jang be 
tul jalah hidup rakjat Seru- 
piah sehari, Baiklah katg pem 

bitjara, andai kata perhitu- 
ngan si pembantahk it benar, 

tetap penghidupan rakjat dgn 
serupiazh sehari adalah djelek. 
Apa arti Ro d— sehari pada 
dewasa ini? tanja pembitjara. 
Harga barang2 keperluan hi- 

dup sehari-hari begitu tinggi 
sehingga uang serupiah itu tak 
ada artinja. 

par tai 

    

Pengangguran. 

Penghidupan rakjat jang be- 
gitu rendah itu menurut pem- 
bitjara berarti suatu pengang- 

guran tjara besarZan, dan sua- 

  

Beras Birma 
. Achir BulanjPebruari. Akan Mulsi 

Mengalir Ke indonesia 
ALAM KETERANGAN 
pertanjaan Gari fihak pers Dr. Saroso Wirodihardjo, 

tertulis mendjawab pertanjaaa- 
ke- 

pala direktorat Perdagangan dan Industri Kementerian Per- 

“ekonomian kemaren menjatakan, bahwa kembalinja semen- 
tara dari Bangkok ke Djakarta itu ada untuk urusan peker- 
Apaan di Djakarta untukbeberapa hari. Dr. Saroso mene 
rangkan bahwa erundingannja 
sai. Tentag terus berangs 
dari. Bangkok ft te ita telah didapat 

IDjepang 
#Tjari Besi 
Ta Membelinja (| 

Dari Malaya 
Ke telah Nan 

permintaannja ak 
mendapatkan bidjih besi jang 
merupakan sebagian dari usa- 
hanja untuk mendapatkan ba. 
hang mentah dari. Asia Teng- |. 
gara. Dalam pembitjiraan? jg. 
kini sedng dilangsungkan di 
“Tokyo Pe delegasi Inggris 
jang mentjari 200.000 ton ba- 
dja Djepang telah memberikan 
saran” bahwa mereka miagkin 
akan Bro dollar untuk 
badja, dj jepang diperke- 
nankan ikut serta dalam mem- 
perembangkan sumber? alam 
di Malaya dan Hongkong atas 
dasar jang disetudjui serta me 
muaskan, untuk mendiamin. ber 
bekalan bahan? mentah jang 
penting bagi stabiliteit indus. 
tri Djepang. 

“ # 

Dalam memberikan komentar 

den ,Sunday Times Richard Hu 
ghes mengatakan, bahwa Dije- 
pang hersedia mengerdjakan ke 
butuhan jg sangat dari Inggris 
akan badja dalam usahania un | 
tuk mendapatkan bagian dalam ' 
kepentingan2 Inggerig dlm atuh | 
Mah di Asia Tenggara, 1 

  
  

Sar-angsurnja 
di Bagkok telah hampir sele. 

pengiriman beras 
djamina pdemikian Dr, Sarvs0o. 

Pembitjaraan2 pendahuluan 

jang dilakukan oleh delegasi In 
donesia di Birma telah demiki- 
an djauh, hingga kini telah di 

charter 8 kapal untuk mulai 

mengangkut beras dari Birma 

pada achir bulan ini dan pada 

awal bulan depan. Pada achir 

bulan Pebruari akan dimulai 
pengangkutan beras dari Siam 

dan sebagian pula djumlah be- 
ras itu akan dikirim dalam bu- 
lan Maret dan Apru jad. 

Diperhatikan djuga 

soal2 commeErcieet. 

Dalam pada itu De. Saroso 
menjatakan keheranannja atas 

tulisan dalam “Java Bode” tg. 

3 Djan. mengenai Situasi beras 
dan import beras dan menjata 

kan tul'san2 sematjam itu ada' 

lah tidak tanggung jawab 

dan dapat menimbulkan kege- 

lisahap di kalangan kaum kon 

Sumen, suatu kegelisahan jang 

dipandang dari sudut pertum- 

buhan keadaan beras dewasa 
ini adalah gama sekali tidak 

beralasan. ' Hanja pemerintah 

sadja jang tahu benay seluk 

beluk satu dengan lainnja dan 

sesusi dengan itu soal beras 

akan dipetjaikan dengan mem 

perhatikan aspek2 commer- 
cieel, demik'an kata Dr. Saro- 
80 jang pada hari Selasa ini 

kembali ke Bangkok 
(Antara). 

katakan, | 
Indonesia kini hn : 

(tu kemelaratan diantara rakjat. 
Kata pembitjara se:erusnja 

politik ekonomi Pemerintah ki- 
ni jalah untuk memperkuat ne- 
gara, bukan untuk-rakjat. Ber 
gandengan ini. pembitjara me- 
nungjuk, bahwa deficit dari -be- 
groting 1951 adalah: kl. satu 
naljart. Jang demikian itu iak 
seharusnja ka-a pembitjara, ka 
rena lalu berarti bahwa Peme- 
rintah pungut uang rakjat. 

Tjara memulihk 

keadaan 
Mengenai kegiatan rakjat 

pembitjara mengatakan, bah- 
wa kegiatan2 itu memang ada, 
tetapi tak dapat dilaksanakan, 

  

karena matjam2 gangguan an- 
taranja tak mendapat tenaga 
listrik tjukup, “djalan2 banjak 
jg iusak, bandjir karena hutan- 
hutan tak terpelihara baik2 
dan lain2 pula. Pemerintah se- 
seharusnja kata pembitjara, ka 
dapat menekan activitet rakjat, 
sapaja kegiatan2 itu dapat 
berkembang menudju kekesem- 
purnaan. Inilah primair, bukan 
seperti jg ditindakkan pemerin 
tah dgn pengiriman orang xe- 
luar negari jg bertjorak secun- 
der. 

Untuk memulihkan keadaan 
sebagai sediakala bukannja dun 
djalan techniS seperti sekarang 
Girentjanakan. Dan sebenarnja 
ini dapat dgn mudah diselesai- 
kan serta dgn hati tenang da- 
pat segala ketegangan itu di- 
atasinja. “Untuk ini tjukuplah 
dgn. pendidikan jg praktis, te- 
tapi tjukup utk merupakan te- 
naga jg dibutuhkan utk hidup- 
nja. Demikian dr. Sumitro. 

Djawatan2 pemerin- 

tah beban rakjat. 
Dalam membitjarakan situasi 

politik, sementara itu tuan Su- 
badio, anggauta Dewan Partai 
PSI sementara 'itu antaranja 
mengatakan djuga' dalam rapat 
tsb, bahwa tindakan2 para pe- 
mimpin tidak sebagai jang d'- 

1952 

Tekanan 
Terhadap 

ASUKAN?2 POLISI Mesir 

Harian tersebut seterusnja 
memperingatkan djuga, bahwa 
Aly-Maher lah ahli negara Me 
Sir jang pertama? mengandjur 
kan putusnja perdjandj-an Ing : 

gris-Mesir. Pun dinjatakan pu 
la bahwa perdana menteri ba 
Tu mi sangat besar usahanja' 
dalam mengadakan perobahan2 
dan perbaikan? sosial serta 
untuk memperkuat angkatan 
perang Mesir. Dialah jang me 
mimpin pasukan pertahanan 
dalam negeri Mesir. Aly Maher 
dapat disebut djuga “tangan 
besi” Mesir 

, Tekanan Amerik-. 
Sementaia Hu Surat “kabar 

Amerika “Wall Street Journal” 
mengabarkan kemaren, bahwa 
Amerika « akan. mengirimkan 
suatu “peringatan - tegas" ke- 
pada Mesir. Peringatan itu 

akan disampaikan setjara in- 
formil dan setjara rahasia oleh 
duta Amerika di Kairo Jeffer- 
Ran Caffery, kepada kemente- 
rian lua: negeri Mesir. Dalam 
peringntan tersebut akan dide- 
sakkan kepada Mesir, agar Me 
Sir memperhebat kontrole dim 

  

pemberian bantuan jang setja 
ra diam2 dilakukan 

pada "anasir2 jang anti orang2 
asing”. Pun ditegaskan agar 
perhubungan dengan Inggris 

ngan mengeluarkan | 
an2 jang anti orang2 Tn 
atau anti bangsa? asing lain- 
nja jang bisa mengakibatkan 
makin memuntjaknja kemara- 
han penduduk. Dalam hat ini 
disinggung2. tentang  keribu- 
tan2 pada hari Sabtu di Kairo, 
jang mengakibatkan tewasnja 
100 orang. 

Sementara itu UP kabarkan 
dari Paris bahwa djurubitjara 
delegasi Mesir pada PBB mem 
“beritahukan, bahwa delegasi- 
nja mengharapkan, jang Ame- 
rika akan berdajaupaja untuk 
bertindak sebagai perantara da 
lam persengketaan antara Ing 
gris dan Mesir. Ketika dalam 
konperensi pers ditanjakan ke 
padanja pedoman apa jang ha 
rus dipakai dalam hal ini, ia 
kata, bahwa itu harus diserah 
kan seluruhnja kepada Ameri 
ka. Ia menundjukkan kepada 
program politik perdana mente 

Pri bary tentang pengosongan 
daerah terusan Suez dan lem- 
bah Nil oleh tentara Inggris 
sambil mengemukakan bahwa 
dalam hal ini 'politik Mesir t'- 
dak banjak berobah. 

  

MASALAH HUK DI 
PILIPINA 

Markas besar angkatan da- 
rat Pilpina mengumumkan, 

bahwa operasi2 jang dilakukan 
setjara besar2an serentak di 
Luzon Tehgah dan Se'atan da 
lam minggu jl: telah menghat- 
silkan tewosnja 36 orang dari 
pasukan Huk dan 23 ditawan 
serta 20 men'erahkan dri. 

  

harap2kan oleh rakjat, bahkan 
rakjat diperalat. Sebagai tjon- 
toh dikemukakan mengena' per: 
bubaran negara2 bagian.  Per- 
tama kali rakjat dikerahkan. 
Berhasillah tjita2 kesatuar 2 re 
tapi rakjat . tidak mengejan 
kehasilan itu. Rakjat se dang di 
adjak untuk hal2 jang bukan 
untuk kepentingan rakjat. Pc- 
mikian Soebadio. 
Achirnja pembitjara menti 

la, bahwa badan2 atau & Naa. 
tang Pemerintah tidak sebagai 
alat untuk memakmurkar rak- 
jat, tetapi djustru sebaliknja 
jalah mendjadi beban rak-is! 

  

-ngan. Selandjutnja didapat ka- 
Pa, bahwa dj antara pelarian | 

negerinja, serta menghentikan | « 

oleh 2 
orang2 pemei'ntah Mesir ke-i“ 

Amerika| 
.Mesir?| 

Supaja Mesir Pat Putuskan 
'Hubungan Dgn Inggris” 
Aly Maher — »Tangan Besi” Mesir. 

Barton politik bean mulai 
mengadakan penjelidikan teliti thasan pemimpin? suatu 

komplotan, jang: didakwa hendak 
ro?, Djendral Muad el Kholy Bey, komandan dari polisi Mesir 
menerangkan, bahwa 416 orang telah ditahan, karena ketahuan 
sedang melakukan perampokan? waktu terdjadi kebakaran? 
hebat di Kairo pada hari Sabtu, Berhubung 
Inggris” terhadap pergantian kabinet 
dalam harian? Inggris, serta pudjiannja terhadap PM baru: 

' Aly Maher harian petang di Kairo ,,Al Zaman” kemaren mene- 
gaskar, bahwa perdana menteri baru sekarang ini tak demikian 
»tunaknja' sebagaimana jang dimaksudkan benak itu. 

anaAk mel kota. Kai- 

»kepuasan fihak 
Mesir jang dinjatakan 

. 100 Ang- 
gauta SDN 
Menjerah Kepada 

— Tentara Kita 
ENURUT samber jang Ia 
pat dipertjaja di Bandung 

k tentara jang sedang me 
ukan pengeajaran terhadap 

pasukan .,Setia Djaga Negara” 
jaitu pasukan jang telah mela 
rikan diri dari asrama penaa- 
pangan -Panawuan (Tjirebon), 
sekarang telah berhasil menang 
kap beberapa puluh orang pela- 
ran itu dengan beberapa putjuk 
sendjatanja. Suraber lain mene- 
yangkan bahwa djamlah Tg 
jang telah ditangkap sudah ki- 
ra2 100 orang, 

“Pihak jang ve.wadjib memi- 

benarkan berita tentang ada- 

Tija sed.umiah anggota SDN 
jang tetah menjerahkan diri 
kepali tentara, tapi mengenai 

djum.ahnja pidtak resmi di Ban 
ding belum mendapat ketera- 

ri penampungan itu ada jg 
ertangkap didaerah Sangkanu 

p, - wilajah Tjilimus (Kuni- 
an). 

     

    

    
    

Tentara didaerah Tjirebon 
sekarang masih terus me- 

adjutkan Deiged oma pasu 
an SDN tersebut. Apa jang 
cndjadikan sebab pasukan 

SDN jang dipimpin oleh Sar- 
djono dan Rasjid “itu melari- 
kan diri sampai hari ini belum 
ada keterangan resmi dari 'pi- 

hak berwadjib. Keterangan itu 
menjatakan, bahwa tatkala pe 
nampungan dimulai Sardjono 
hanja membawa sebagian dari 
pasukanZnja kedalam penam- 
pungan, sebagian lagi jang ber 
sendjata lengkap — tetap be- 
rada di luar penampungan dan 
harus “usaha sendiri”. Kabar- 
nja diantara anak buah Sardjo 
no jang ada diluar 'penampu- 
ngan itu ada berbuat kedjaha 
tan dan tertangkap serta me- 
ngakui ia ada dibawah perin- 

tah Sardiono, Mungkin sekali 
inilah ga'ah suatu sebab pasu- 
kan Sardjono itu melarikon di 

ri. IR) 

KURSUS BUTA HURUF. 

Menurut keterangan Djawa- 
tan Pendidikan  Masjarakut 

| propinsi Sulawesi, djumlah pe- 
ngikut kursus pemberantasan 
buta huruf di Sulawesi jany 
lulus selama tahun 1951 ber- 
djumlah 57.600 orang. 

Sedangkan djumlah kursus? 
pemberantasan buta huruf se- 
luruhnja ada berdjumlah 1870 
buah. Pengikutnjja 32.00 orang 
D'kota Makassa, sendiri jang 
lulus selama tahun yang lalu 
ada 1340 orang. 

3 KG TYJANDU GELAP. 

Pada tanggal 16/1 jang baru 
lalu oleh polisi kota Palembang 
sudah dilikukan penggeleda- 
han pada sebuah toko-kopi di 
pasa, 16 ilir, 

Penggeledahan ini sudah 
menghasilkan di djumpainja 3 
kg. tjandu ge'ap. Barang tsb 
dan pemil'knia sekarang bera- 
da ditangan polisi, 

SIN MIN HUI SUMBANGKAN 
Ry». 2000 UTK. KORBAN. 
BANDJIR, 

Perkumpulan “Piaotkas dikota Dja 
karta, Sin Min Hui" telsh menje- 
rahkan uang Rp,2000.— kepada Dja 
watan Urusan Daerah Kotapradja 
D'akarta Rava sebagai sutmbangan- 

  

  nja bagi korban2  bandjir era   (JP) 

Hoover Andjurkan 
EKAS PRESIDEN Ameri- 
ka Serikat, Herbert Hoo- 

ver, .menjatakan pada “hari 
Minggu, bahwa Amerika Seri 
kat meniadakan sendiri keme- 
nangannja di Korea, kalau pe 
merintah Washington menolak 
politik jang dinasehatkan oleh 
“ijenderal MacArihur. Berbitja-   ra dalam suatu programa tele- 
visi, 'Hoover memberikan per- 

  

ingatan jang | baru, bah 

Amerika harus segera bana. 
kan suatu armada laut dan uda 
ra jang tak dapat dikalahkan, 
unttik mempertahankan Gibral 
tar dari kemerdekaannja”, ter 
diri dari dunia Barat. 

Hoover jang kadang2 diang 

gap sebagai pemimpin rocha 
ni darj Partai Republik mene 

Djakarta Raya. 

UARA MERDEKA 
"Harian Umum um — Anggauta S 3 ' Tahun Ke Vi: — Nai 280 

SEE AS 

   

  

Penting Hari Ini» KabireotMesir Bubar — Tekanan 
Amerika Terhadap Mesir? 

Dalam PBB — Amerika Negeri 

Indonesia Hidup Dengar 1 Rp. 

  

— Peranan Indonesia 

Mobil — Rakjat 

Sehari — Hoor'r 

Andjurkan Politik MceArthur — DU. 

  

Perdana menteri Inggris 
menghadliri 
djungannja ke Amerika 

chill telah tiba kembali 
Mary”.     Winston Churehill 

sidang Kon gres di Washington pada kun- 

Tampak berdiri di belak angnja 
ben Brakley. Menurut ka bar terachir, 

beberapa waktu berselang 
wakil! presiden USA. Al: 

kemaren Chur- 
di Inggris dgn kapal ,,@ueen 

waktu ia   
Menjedihkan 

Kesan Mr. Sunarjo 'Mengenal "Konflik 
Antara Farouk Dan Kabinet Masir 

ETUA SEKSI luar negeri parlemen Mr, Sunarjo menge- 
hai peristiwa dibubarkann ja parlemen aan kabinet Mesir 

oleh radja Farcuk (harap lihat pagina 3) menerangkan dan 
memberikan pandangan bahwaperistiwa tersebut: sungguh me 
njedihkan, lepas dari soal benar atau tidak benar alasan? yg 
mendorong terdjadinja peristiwa tersebut. 

Selandjutnja Sunarjo berpen 

dapat bahwa Ualam menghada | 

pi situasi internasional seka- 

rang ini tidak sadja harus di- 
pentingkan persatuan dalam 
negeri sendri tapipun perlu 
adanja persatuan antara nega 
ra2 kolonial.dan bekas kolonial 

karena menurut Sunarjo djika 
ada antara bangsa2 mudah 

didapat saling mengerti dalam 

menghadapi pelbagai soal ma- 

ka bangsa2 itu adalah bangsa2 
dari negerj kolon'al atau bekas 
negeri kolonial, karena ada- 
nja persamaan perasaan dan 
fikiran sebagai akibat dari pen 
Ciadjahan jang masih dirasa- 

kan ataupun jang baru sadja 
terlepas. 

Status Mesir thd. Sues. 

Dan dalam menghadapi tin- 
Jakan2 jang selalu sama na- 
mun tindakan itu daiam azas- 
nja harus sesuai dengan hak 
pada tiap2 bangsa2 untuk me- 
nentukan nasib sendiri. 

Dalam hubungan ini Mr, Su- 
harjo pun berpendapat bahwa 

kedaulatan Mesr terhadap Te- 
rusan Suez patut ditentukan 
sebagai kepentingan? jang lain 
jang berhubungan dengan ma- 
salah Suez itu misalnja kepen- 
tngan perdagangan jang meli- 
puti kepentingan seluruh dunia 
haruslah di'jari djalan pemetja 
hanrja. 

. Mesir harus bebas | 
tentukan sikap. 

Tapi mengenai soal2 militer 
strategis menurut Sunarjo, $e- 
harusnja diserahkan kepada pe: 
da t Mesir sendiri artinja ter- 
serah kevada nolitik jang didja- 
lankan Mesir, memihak blok 
atau vnolitik bebas. Dan pac: 
pokoknja menuru" Sunarjo, : e- 
rObahan sn Ya Terusan Seuz 
itu harus sesuai dengan perken 
bangan kekuasaan Mesir serte 
kehendak Mesir sendiri jang su- 
dah tentu berlainan densan ke- 
hendak Mesir didjaman jg lalu. 

Perpetjakan di Mesir 

menjedihkan 
Dalam memandang soal pem 

bubaran kabinet dan parlemen 
itu, Sunarjo mengkonstati, dya 
kemungkinan sebagaj berikut: 

1. Parlemen Mesir belum men 
dalam karena kalau halnja ti- 
dak demik'an, tentunjs jg da- 
pat dibubarkan hanja salah sa 
tu, jakni parlemen atau kabi- 
net, inipun dj'ka terdjadi kon 
Plik antara kabinet dan parle- 
men. , 

Politik Mc Arthur 
gaskan, bhw Erops harus ber 
tanggung djawah terhadap per- 
tahanan daratnja senkcliri. Di 
tambahkannja bahwa Etopa 
dapat mengharapkan akan "par 
tahanan udara dan laut” dan 
persendjataan2 Amerika. Dite-' 
gaskannja bahwa hanja ini jg 
dapat diberikan oleh Amerika ' 
dengan tiada membahajakan 

  

.Kon Bataveasch 

yank   

Lembaga Kebudahasn Indonesia 

unstenen Wetanscheppen” 

Ganocats chap 

  
  

“ 

  

, 

  

perekenomiannja dengan  pe- 
nge'uaran2 jang besar, Salah 
satu djalan untuk mengusarg! 
pengeluaran  Amerik. jalah, 
mengurangi pasukan2 daratnja 
dan memusatkan 'perhatiannja 
pada pembuatan kesatuan ig 
mobil Jagi kuat di laut dan 
udara, Demikian Herbert Hoos, 
ver, (Antara — UP). 

» 

  

tdak memasukkan Partai Kot-   
  

Dengan dibubarkannja parle 

men dan kabinet timbul situasi 
konplik.antara radja disatu -pi 
hak dan parlemen serta kabi- 
net dilan 'pihak. Kabinet jang 
dibentuk oleh radja Farouk me 
nurut Sunarjo bukan zaken ky 
hinet radja jang tidak bertang 
gung djawab kepada parlemen 
dan dengan begitu akan menim 

bulkan dictatur dalam pemerin 
tahan. 

2. Lepss dari soal benar dan 

salahnja alasan membubarkan 
kabinet clan parlemen tersebut 
Sunarjo karena mungkin radja 
Gapat backing kuat dari tenta 
ra dan dengan begitu mungkn 
Jalu ada situasi konplik antara 

radja dan tentara disatu pihak 
dan rakjat clan pemerintah di 
lam pihak. — Ant. 

  

DIJAWAYTAN PENERANGAN 
AGAMA SUNDA KETJIL 
DISIAPKAN 

Diperoleh ke Ta bahwa 
pada bl. April ja.d:, Anwar- 
nuh kepala jaw. penerangan 

agama di Bendowoso. oleh ke- 
menterian Agama akan dipin- 
dahkan ke Singaradja (Bali), 

utk Giserahi mengatur djawa- 
tan penerangon agama proninsi 
Sunda Ketil jang akan dibea- 
tuk 

  

Korea 
: Kedua 

| aeitrullah Khan Pessi.! 
Enistis Teotang Perbe- 
fame. daan Fabam 

Barat— Timur.” 
ENTERI LUAR negeri Pa 
kistan, sir Zaffrullah Khan 

pada hari Senen kemaren mem 
beringatkan di Faris, bahwa 
perLubungan antara Barat daa 
Timur dengan tjepat mendekasi 
krisis dimana keadaan tak da 
pat kita kuasaj dan kita akan 
mendapatkan peristiwa Korea 
jang lebih besar, Dalam suatu 
pertjakapan dengan UP beliau 
menjatakan. bahwa dalam figa 
bulan jang terachir ini dari si 
dang umum FB3 ke VI, sikap 
Timur dan Barat telah merija- 
di kaku pada semua soal jang 
dapat menentukan keadaan di 
hari depan 

Saja tidak mengatakan bhw 
ada negara2 jang dengan tiada 
berfikir pandjang menjatakan 
perang, akan tetapi. keadaan 
akan luput dari tangan kita, 
atau kita akan mendapatkan 
peristiwa Korea bisa jang lebih 

   

  diperbesar lagi, demikian men- 
teri luar negeri Pakistan. 

DJEPANG-FAIWAN. 
Perdana menteri Djepang 

Yoshidg pada hari Saptu menja 
takan bah8y peme.intah. ber- 
maksud hendak - mengadakan 
perdjandjian dengan 'pemerin- 
tah Tiongkok Nasionalis seba- 
gai pemerintah dari Tawan 
dan tidak sebagai pemerintah 
dari Tiongkok. 
HUBUNGAN DJEPANG- 
RUSIA. 

Perdana menteri 
Shigeru Yoshida, telah mene- 
geskan, bahwa Djepang tidak 
akan memperbaharui perhubu-! 
ngannjg sdengan Rusia, sebe- 
lum Rusia mengembal.kan DO- 
ra tawanan perang bangsa Dje 
pang jang “sampai sekarang 
masih ditahan dan selama Ru- 
sa masih menduduki kepu- 
lauan Kurillen. 
PERMINTAAN USA, 

Atas permintaan Rirma pe: 
merintah: Amerika Seri! at has 
ru2 ini telah 'minta ke : 
merinth Chiang: Kam Shsk 
ja pasukan2 Tiongkok Nas : 
lis ditarik kembali ke perbata- 
san Birma, “demikian menu 
pengumumn pemangku disita 
tan kuasa usaha Amerika Seri. 

Djepang, 

    

    

  

   
   

  

   

  

  
kat di Rangoon hari Senen jl 
(Antara Reuter). 

PROGRAM POROBAHAN 
MONETER. & 

Pemerintan Rumanig pada 
malam Senin, mengumumkan 
pogram “per ubahan? monetdir 
setjara druSiis, untuk mendes . 
katkan keuangan Rumania pa 
da rubel Rusia," jg dianggap 
sebagai " "uang jang paling sia 
ON didunia”. Bersamaan dgn 
Itu, pemerintah MENJUMUM- 
kan pengurangan? harga2 ba- 
rang untuk kepentingan kaum 

  
Uang baru Lei akan giketu- 

arkan dgn perbandingan. 280 
lawan 1 rubel. Semua mata 
uang harus ganti Kencm 
uang jang baru pada achip bu- 
lan Dianueri. 3 

  
£..Wafd” , 

SokongPmMaher 
Pembubaran Parlemen Sebetuinja 

: Tidak Perlu 
PERDANA MENTERI baru Ali Maher Pasha disertai ang- 

gauta2 kabinetnja Senin pagi kemaren telah menghadap 
radja Farouk untuk disumpah. Dalam pidato jang an radio Kairo, Maher minta rakjat Mesir tetap tenang dan me-: lindungi djiwa dan harta benda asing. 
nin malam diadakan djam 19.06 GMT 
Gerombolan? terdiri dari 5 
hukuman 2 sampai 5 tahun 
tan membawa sendjata. 

Penindjau poltik di Kairo 
menjatakan supaja partai Wato | 
turut serta dalam Badan Per- 
musjawaratan Partai2 jg akan 
membantii kabinet baru Mesir 
jang terdiri atas orang2 tidak' 
berpartai. Maher Pasha berha 
sil mendapat kesanggupan pe- 
mimpin2 partai Saad st, Par- 
tai Waktai dan partai Ifberal 

untuk memberi bantuan kepa- 

da kabinet Mesir. Maher Pasha 

la jang dipimpin oleh Makram 
Ebied karena Partai Kotla 
menghendaki hubungan d'plo- 
matik dengan Inggris diputus- 
kan demikian menurut kala- 
ngan pol'tisi di Kairo: 

Sokongan partai Wafd 
Seterusnja Perdana Menteri 

Mesir baru, Ali Maher Pasia 
hari Senen mengundinngi beka: 
perdana menteri Nahas, Sete- 
lah kundjungannj: 4 Ta ia meni: 
takan: Kita harus berusahs 

Djam malam mulai Se- 
sampai djam 04.29 GMT. 

orang atau lebih dapat didjatuhi 
djika seorang diantaranja kedapa- 

akan menjokong pemerirtah bd 
sru jang dipimpn Ali Maher itu. 
Kalangan jang mengetahui me : 
njatakan djika anggote2 partai 
Wafd dalam parlemen mengiku- 
ti sikap pemimpin2nja itu, maka 
pemerintan baru akan mempu: 
njai kel€bihan suara pesar teka 
li, hingga tiday per BE aan 
barkan parlemer (Antara). 

Dapat mosi kepes- 

tjajaan. 
Dikabarkan djuga, bhw mas 

djelis rendah dan senat Mesir, 
menurut UP dalam  sidangnja 
malam Selasa telah menerima 
dekreet pemerintah utk, men su 
mumkan undang? keadaan BAN 
lam hahaja bagi seluruh Mesir 
Seperti diketahui, dekreet teh 
diadjukan kepala parlemen 
oleh - pemerintah “baru Ali 
Maher sehingga keputusan pir 
lemen tsb. oleh sementara ka, 
langan dipandang sebagai mosi 
kepertjajaan pertama basi ks. 
kinet Maher. Undang2 tsb 
akan berlaku untnk dus bulan   sekuat tenaga untuk mempersa 

tukan 'usaha2 kita' 

itu Nahas Pasha sebagai ketua 
Wafd  menjatakan 

Sementara" 
lamanja. 

(Mengenai bubarnja kab. N vas 
has Pasha, harap,lihat di p: agi- 

partainja na 3 - -—— Red), 

   

ta 

buruh. dari 5 hingga 20 prosen. 
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neta se ai kesim 
besar? 

“ Hu semata-mata terbatas 
an berbanah an ola PPS 

  

oleh PBB. Dasar n da 
meruntjingi Nerteirangan 

Dalam hal ini tampak suatu 
peisamaan dengan pendirian 

“7 negara2 Asia lainnja, seperti 
| misalnja den 
2S dana menteri Pak.stan dulu, 
| Luaguat Ali Khan pernah me- 
“ nerangkun, bahwa ada tiga ke- 
mungkinan-kemungkinan jg da 

pat dipakai untuk . mendjun- 
djung dunia ini dan. untuk 

j menykapuskan pertentangan? 

| “jang sekarang ada, jaitu: per- 
|. musjawaratan perantaraan dan 

arbitrase. Berhubung dengan 
“Ang didalam Sidaty Umum tam- 

pak adanja untuk me- 

.mandang negara? Asia dan 

- Arab itu sebagai suatu go'o- 

ngan bangsa? jg pendapatnja 

  

   

  

. “ SEMARANG 29 DJANUARI 1952 

To 
be man 

IN       KABA 
Hi panda 

Ki bi DJW. TENGAH | 
“Ah kemungkinan besar, bah 

Wa pemilihan umum untuk D'a 

wa Tengah akan dimu'ai dim 

bulan Maret: jad. Berhubung 

“Gengan itu, kini oleh fihak jg 

| bersangkutan telah dik rimkan 

“surat2 edaran kepada bupati2 

“dan walikota? dise'uruh Djawa 
“Tengah untuk mengadakan per 
siapan2 gung keperluan tsb. 
dan d. tap? kabupaten atau 
kotapradja akan d'bentuk t'a 

bang2 kantor pemilihan umum. 

Menurut kabar, tidak lama 

lagi Wal'kota Semarang akan 

mengadakan feeling dgn par- 

“€ |tai2 jang ada dalam daerahnja 

antuk merundingkan soal pemi 

has umum itu. 

PENTJURIAN KAJU DJATI. 

Pentjurian kaju djati di be- 

berapa daerah Djawa  TIe- 
ngah hari - hari belakangan 

ini telaht banjak  kedapa- 
tan lagi, terutama di daerah 
Karanggedu, Semarang, Seta- 
ian, demikian diterangkan oleh 
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“awan kami. 

Pentjurian tsb agaknja dila- 
T  knkan deh orang2 jang me 

ngerti, kaju djai mana jang 
“dapat "memberi, keuntungan b:- 
Sar: djad? tidak sembarangan 
kaju djati jang mereka tju-. 
Adapun tjaranja mereka mc- 
ngaagkut kaju2 tsb dengan di 
hanjutkan dalam 'suatu sunzai 
ketjil jang ber-emu dengan kz 
1 Tuntang. dimana sudah ne 

( yunggu orang2. Pentjegahin 
Kerhadap pentjurian tsb untuk 
sementara waktu sukar dilak. 
kan, karena di sebagian besar 
daerah itu, masih banjak terda 
pat gangguan keamanan. 
Mengenai pentjurian di tem- 
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rapkan tidak "terdjadi lagi, ka- 
rena tempat penimbunan itu se 
bagisn besar terletak Gi djalan 
“besar jang didjaga. 

ANGKA? KETJELAKAAN 
BURUH. 
- Menurut keterangan dari Dja 
watan Eengawasan Keselama 

“&an Kerdja Djawa Tengah, 
djum'ah ketjilakaan buruh di 
Djawa Tengah dalam tahun 
1951 vada lebih banjak djika 
Uibandingkan dengan tahun? 

(yang liwat.- : 
«1 —u Di tahun 1951 itu oleh dja 
4 Watan" tsb, telan ditjatat 13 
“orang jang tewas, 27. orang lu 
| ka2 berat dan 132 orang luka? 
 mngan. Sebagian besar terdja 
IL. Ginja ketjilakaan itu disebab 
CO Kan karena “kurang hati2nja 
B3 itu sendiri d' perusshaan2, te 
0. rutama dalam perusahaan2 jg 

.menggunakan tenaga masin. 
| Pada Korban? jang Yuka te- 
“lah diberikan djam'nan hidup 

serusahaan? 'ang bersang 
baik bagi sikorban sen 
iapun bagi keluarganja, 

| tetgpi djsminag itu sementara 
ini belum merupakan djam nan 

" tetap, seperti umpamanja tiap2 
bwan menerima diumlah2 jang 

| tertefity. Mengenai djumlan itu 

  

     

   

  

   

    

  

£ | “kini sedang direntjanakan un- 
I. Mang2nja oleh Kementerian 
& : Perhubungan di Djakarta 

H0. PERKARA BEGAL DI 

TA. Kembren pengadilan negeri dikotd 
II Yini"telah memeriksa perkara pembe 
( galan di Stadion beberapa bulan ber 
| “selang. Dihadapkan 5 orang terdak 
|wa dan hukumannja sbb.: S. 9 tahun 

| Gpendiara, T, dibebaskan, S. 2 bulan, 
“8.213 tahun dan S. 2/4 tahun. 

   

      

Pakistan. Per- ' 

onesia g baru xe 
Gangkan dalam taden pertama 

P “ onntamak In rtjapainja sesua Uu penjelesaian te! 

konsekwen utk “urut   

  

pa'2 penimbunan“ kaju dihe- ' 

| ban bandjir. 

pihak Kehutanan kepada war | 

  

kap Indonesia Dlm 
an Tindakan Jang Ragu2—Semua 
Adalah Hasil Pertimbangan'/Masak2. "3 

terhadap kebanjakan” masalah 
tidak djauh berbeda. Dengan 
demik'an pentingnja suara ne- 
gara2 Timur itu mendjadi i2- 

bih besar lagi. 

Bukan sikap ragu2. 
Ber-entangan dengan pendi- 

rian2 jang terdapat disana-sini 
maka taktik Indonesia bukan 
lah “aktik sesuatu negara janz 
ragu2 untuk membifjarakan £o 
al2. jang mungkin dapat diang 
gap sebagai Siatu “indakan me 
milih sesuatu. fihak dalam per 
tentangan “antara "Ampat Bs 
sar sekarang ini: pendirian un 
tidak kenar dan muneskin dida- 
sSarkan 'atas Penolakan: jang 

: dgn. sa- 
lah satu fihak: Sikap Indonesi: 

MERDEKA 

“ALAM KEGIATAN? jg dilakukan oleh Indonesia di Perserikatan Bangsa? sekarang 
pak perbedaan dengan kegiatan?nja setahun jang la «, demikian redaktur politik PI. A- 

nja dari berbagai pertukaran fikiran jang dilakukannja dengan pem- 
mbeli dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa? di Paris, Se- 
setelah Indonesia mendjadi anggota PBB. kegiatan Indonesia 

dengan mengelvarkan suara sadja, selelah mendengarkan pondiri- 
b , maka tahun ini Indonesia telah turut dengan sangat aktip dai 

perundingan? dan perdebatan2, jang ditudjukan untuk menjelesaikan soal? jang dih 
pangkal sikap Indonesia ini ialah bawa dam segala he 
jang ada antara fihak? jang bersangkutan itu tidak : 

enjel api Sebal'ikna akan 
rona tusan2 Inc mentjari jalan tengah, Dan perdasarkan pangkal pikik 

“Indonesia ingin bekerdja sama dengan setiap negara lain.” en 

  
BANJAK PENDERITA TY- 
PHUS ABDOMINALIS., 

Djumlah penjakit- menular 
dlm. daerah -Kota-Pradja pada 
hari2 belakangan ini, kelihatan 
nja ggak meningkat terutama 
typhus abiominals tertjatat 

oleh Djawatan Kesehatan Kota 
ada sampa: achir minggu i-b.l. 
ada 39 Dari djumlah korban 
jang diserang penjakit tersebut 
hanja seorang ig sembuh. Ada 
pwa sebab2nja .banjak menim- 

bu kan penjakit tersebut anta- 

rania d terangkan adalah ber- 

hubung dengan perumahan 

mereka apalagi mengingat kea 
daan Sekarang i'u musim hu- 
jan jang mengakibatkan gang 

guan kesehatan dsn sbg-nja, 

RT. KP. BLUSUK. 

Pengurus RT Kp Blusuk Ka- 

igawe mnta kita bantu me- 

njampaikan pern'ataan terima 
kas'h kepada djawstan Sosial 

jang sudah memberikan maka- 

nan dua kal' sehari dari tg. 21 

sampaj 26 Djan. sebagai ban- 
tuan untuk meringankan pen- 
Geritaan penduluk karena kor 

KEMADJUAN DAERAH 
BUAH?AN DAN TAMBAK 

Dalam berita kami hari Saptu ttg. 
penindjauan beberapa anjgauta D.P. 
D. ke daerah2 buah2-an dan tambak 
di Kar. Semarang, terdapat beberapa 

kekeliruan mengenai luasnja tanah2 
jang dipakai untuk itu, j 
haan tanah kering seharusnja — ada 
8.7293 Ha., kebun induk buah2-an 
ada 6,822 Ha., kebun pembibitan ada 
1,115 Ha. dan kebun bgnih di Gam- 
bilangu ada 10,17 Ha., - sedangkan 
daerah tambak ialah di Tuguredjo jg 
luasnja ada 189,51 Ha. 

SINTJIA NOMOR. 7 
Hwa Joe bagian O'ahraga di 

kota ini berhubung tahun baru 

Imlek tslah menerbitkan buku 
peringatan dengan memuat ber 
bagai tul san. 

PENJJURI DISIAPKAN. 
Seorang pembparja tulis pada kita, 

bahwa di Kp. Batik Gedong dua ma 

   
  

  

' Tam berturut2 “telah didatangi man: 
'tri gangsir. Jang pertama pada Ming 

|gu malam djam 1 rumahnja mas D. 
digangsir. “Tuan rumah kebetulan 

| tidak dirumah, hingga pendjahat itu 

  

bisa dengan leluasa berpesta-pesta 

dalam rumahnja mas Du -ittu. Selain 

pakaian, barang2 djuga makanan 

dan 'buah2an tidak luput ,.diserbu” 

sama sekali. Ketika mas ID. pulang 
ia hanja melihat bekas2nja dari se- 

itu perusa| : 
MU PA Heba jang sangat diperhatikan “oleh | 

PBB: 
dakan | 

  

tam 

  
   
    

    

   

ap 

menghalang-hala i 

itu tidak ditentukan sesudah 
memihak ' sesumaw fibak: bab: | 
kan sebaliknja sikap Indonesia: 

ditentukan “berdasarkan mava-| 
lah itjargka 
Jengan tidak mengingas pefhu # 
bungan “Indonesia dengan H 
hak? jang bersangkutan 1 

Soal Afrik 
un Na 

   

  

Kedua : 
achir2 ini telah dibitjarakan'da 
lam panitya urusan "pelitik,da- 
ti PPB, ialah masalah ket 
kan warga negara India di X 
ka Sela'an, dan masalah P 
tina. Dalam kedua hal ini Im 
nesia turut setjara. aktif dalam 

    

   

segala usaha untuk menjelesai- | 
kan soal2 itu. Dalam soal,.ten- 

    

Te aa 

Ka (3 RU ' 

'alestina. 
ya serta “ia $ 

soal penting, “jang 

        

  

  

  

jang sedang dibitjarakat, | M 

KET atuannat      
   

  

  tang kedudukan warga negar: 
India itu, kegiatan Indonesia: 
ini menghasilkan diterimanj 
suatu resolusi bersama dengan 
Birma, Iran dan Irak, sedang: 
kan dalam soal Palestina telah 
diadjukan beberapa amendemen 
atas suatu resolusi dari Ingge- 
ris dan Amerika. Amendemen2 
ini pun telah diterima baik. D- 
legasi Indonesia telah bekerdja 
keras dan aspek2 dari berbagai 
masalah itu telah dipeladjari 
dengan sungguh2. TA 

Pendirian jg. sudah 
dipikirkan. 

Dari yeaksi2 dari utusan2 ne 
gara2 lain Lernjata, bahwa Den 
curian2 jang dikemukakan oleh 

Indoresia dianggapnja sebagai 
pendirian jang telah dipikirkan 
masak2 jang harus diperhatw 
kan dengan sungguh2. 

Hasil2 usaha mempeladjari 
masalah? itu, an'ara lain ter 
njata dalam pida'p jang diu-   tjapkan deh utusan Indonesia 
dalam pani'ya politik, dr. bar- 
masetiawan, “dalam bulan be 
sember tentang . masaiih 
ozang2 India, ' di-Afrika Sea- 
lan Setelah memberikan ichti- 

r dari keputusan2 dan andju- 

n2 jang telah diambil lebih 
dahulu, Tunas hasi 2nja ai 
sangat ke'jil sebagai akiba 
tidak diperhatikannja “keputu- 
san2 “fan andjuran2. ku oleh 
Afrika Selatan, maka dalam 
Didato itu dikemukakan bahwa 
Indonesia menen'ang setiap tin 
Gakan membeda-bedakan bang- 
ga tentang tindakan2 mana «- 
beriken beberapa fjontoh jans 
tardjadi di Afrika Selatan. Ut- 
dangan India untuk mengada- 
kan konferersi medja bundar 
di'olak, “dengan alasan bahwa   hal ini melanggar jurisdiksi 
Uri Afrika Sdatan. Delegasi 
Indonesia menentang pendapat 
Tu. :   

  
mua barang2nja jang diangkuti mas 

maling. Besok paginja (Senen) seo-j 

rang reserse mempergoki seorang j4. 

sikapnja mentjurigakan hendak men-| 

djual pakaian di pasar Djohar. 

Orang itu segera ditangkap dan me 

ngaku telah melakukan pentjurian. 

Keduakalinja pada Senen malam 

djam 1.30 ketika mas S. iang djuga 

tinggal di kampung tsb. hendak per 

gi ke belakang “ rumah, mendadak 

telah diserang oleh 2 orang pendja- 

hat jang hendak menggangsir rumah- 

nja. Pergulatan terdjadi tapi mas &. 

kewalahan, kargna dikerojok “dua 

dan kena dilukai dengan pisau bagi 

an lehernja. Pendjahatnja melarikan 

diri. Atas treakan mas S. penduduk 

kampung bersiap dan. kedjar , pendja 

hat jang lari itu. Achirnja mereka te 

tah ketangkap di Tawang dan. dise- 

rahkan pada jang berwadjib. 

DIDJUAL... SEBUAH 
PESAWAT TERBANG. 

Sebuah pesawaf  amphibie 
(pesawat terbang jg bisa men- 

dara! di air dan di darat) jang 
beberapa wakiu berselang se- 
perti telah kita kabarkan, felah 

mengadakan perdaratan Jari 
rat di desa Babalan 30 Km se- 
belah Utara Dewak,  kixi hen- 
Gak didjual umum.   

: IN 
Soal hak asasi | 
kemanusiasn. | 

Masalah itu mengenai hak2 azasi ' 
manusia, dan kini merupakan suatu | 

Indonesia. Lamanja 'perdjoangan jg 
telah dilakukan oleh Indonesia “un- j 
tuk mentjapai kemerdekaannja telah j 
menjebabkan, bahwa Indonesia sung j 
guh2 mengerti akan pentingnja soal | 
ini, hal mana ternjata Yula “ualam' 
Pantjasila. Di Indonesia ada 200030: 
orang Eropah peranakan dan 2 000 | 
000 Tionghoa peranakan, 'ang seba : 
gaimana djuga halnja dengan ““Jium 
lah orang2 lain jang berketurunan 
asing, berhak untuk memilih kewa-- 
ganegaraan Indonesia Jenyan begitu 
sadja sehingga dengan demikian me- 
reka mempunjai kedudukan jang sa- 
ma derigar golongan? penduduk In- : 
donesia lainnja, demikian au'ara lain ! 
dikemukakan dalam uraia4 itu, hal 
mana menundjukkan, bahwa jang di 
pakai sebagai pedoman dalam msten 
tukan pendirian itu ialah ideologi na ! 
sional dari Indonesia. Indonesia me- | 
ngambil tindakan2nja berdasarkan ' 
skepertjajaan, bahwa soal2 jang at | 

timbulkan oleh umat manusia, dapat | 
diselesaikan oleh umat manusia pula” 

Masalah Palestina jang sudah la- 
ma' tak dapat diselesaikan ifu, dgn 
dielas menundjukkan perbedaan 'anta 

ra sikap Indonesia dalam tahun jg 

lampau dengan  sikapnja sekarang. 

Sedangkan tahun jang lalu utusan 

Indonesia hanja memberikan kesim- 

PERSATUAN BEKAS PE- 
DJOANG BERSENDJATA. 

Untuk mendapatkan: keterangan? 
tentang hasil2 kongres Persatuan Be 
kas Pedjoang Bersendjata tg. 23—30 
Desember jl. di Djakarta, fihak pa- 
nitya penjelenggara keputusan kon- 
gres minta "kita “bantu umumkan, 
semua organisasi bekas pedjoang ber: 
sendjata baik jg didalam maupun jg 
diluar kota Semarang supaja suka 
berhubungan dgn panitera Bodjong 
163 atau djl. Mutaram 1 atau Mlaten 
Tiangwi 11 pada tiap2 hari kerdja. 

SOAL BURUH DAN MADJIKAN.: 

Menurut -keterangan jang kita da. 
pat, dalam tahun. 1951, sebelum 
Undang2 darurat Perburuhan 'tberia. 
ku, jaitu sebelum tg, 19 September 
trah tertjatat 8 peikara2 "perselisi. 
ban perburuhan jang diserahkar un. 
tuk diselesa kan oleh P.4 daeiah 
Djawa Tengah, tetapi setelah un. 
dang2 tsb. berlaku, oleh badan di. 
atas te'ah diselesaikan 23 perkara, 
jaitu 9 perkara tidak dengan 'antia. 
man aks' dan 14 perkara dengati an. 
tiaman aksi, Dalam penjelesaian itu 
hanja ada 1 terdjiadi pemogokan. 
alah “di Kedu Selatan: mengenai   SBKB tiab. Kedu Se'atan dengan 
perusahaan otob:s Hwa Joe, 

   

sKraf" (Ungaran 

ini sedang diadakan perund ngan? 

| “gentjatan sendjata di P anmiunjom, namun karena me- 

lihat gelagat seretnja pe runtingan, kedua fihsk tetap 

mempersiapkan pasukan 2nja. Tampak sepasukan ang- 

katan laut Amerika jang tergabung dalam tentara 

PBB sedang menudju ke suatu 'post pertempuran dilem- 

bah bukit tak diauh da ri garis lintang 38 deradiat. 
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:| Industri Racket : 

Tiap Bulannja Dapat 

“ Menghasilkan 1900. Racket.. — 

Sampal Diexport Ke Singapura 
(S (Oleh Pembantu Kita) 

IDAERAH AMBARAWA 
berkat kegiatan Djawa'an 

dapat diselesaikan. 
dai di Ambarawa J8 
gedung jang 0 
Ajadi pertempuran dengan 

baru jiu memakan beaja — 
buka dengan resmi. Adap 

Rp. 

g dahulu habis terb akar ketika di - 
Gu-rkha. Pembikinan rumah gaiai 

terdapat 2 bangunan baru jg. 
Pekerdjaan Umum kinj telah 

Bangunan jang perlama jalah rumah ga- 

dibangun baru sama sekali, oleh karena 
Ambarawa ter- 

95.000 dan baru? ini telah ai- 
un bangunan lainnja mengenai asra- 

mg kader pendidikan polisi di Banjubiru, 

Sedjak berdirinja Pusat Pen 

didikan Polisi (centrale politie 

opleiding) dim. tahun 1948 du 

lu dibfnteng Ambarawa dan ke 

mudian dipindah ke Banjubi:u, 

sancat terasa kekurangan pe- 

'ryumahan bagi para kader, oleh 

karena hampir semua rumah 
(bangunan) di. Banjubiru ak'- 

bat rerdjoangan hantjur. Dgn. 

pesatnja Djawatan Pekerdjaan 

Umum mengerdjakan asrama 

baru itu jang dapat memberi 

temvat pada 12 keluarga ka- 

der polisi. Beajanja djuga ku- 

  

rang lebih Rp. 93.000. 
maa Ng 
pulannja “dari alasan? balasan jang 
dikemukakan - oleh “berbagai “fihak, 
maka tahun ini Indonesia turut dgn 
aktip dan telah mengemukakan sua- 
tu pendapat jang berisikan suatu ke 
jakinan,” bahwa penjelesaian soal 
Palestina dengan masalah kaum pe- 
lariannja ini harus semata-mata di- 

pandang lepas dari kepentingan ne- 
gara? jang ekonomis atau karena hal 

lain terikat pada negara2 jg bersang 

kutan”itu. Masalah Palesiina itu fi- 

dak chajal dan pula” tidak akade- 

mis, Soal itu adalah soal hidup. iang 

mendjerit-djerit supaja diselesaikat 

Penjelesaiannja tidak dapat ditjapai 

pendirian Indonesia. “Sebagai kuntji 
untuk menjelesaikan masalah itu di- 
kemukaken oleh Indonesia memper- 
luas panitya pendamai dengan orang 
lain dari menempatkan anggota2 pa- 
hiitya pendamai itu tidak dibawah in 

struksi pemerintah mereka masing2 
tetapi dibawah instruksi PBB. Dgn 
djalan ini Indonesia mengharapkan 
dapat menghilangkan kepentingan? 
nasional sekitar masalah Palestina 
itu. - 

Dasar jg di pakni 
: Indonesia. | 

Dan dengan demikian te'ah d'tun. | 
djukkan lagi dasar ig dipakai o-eh 
utusan Indonesia daiam menjelesai- | 
kan soa'2 ig d hadapi oleh PBB, jak- 

Ni memandang masalah2 itu da!i SU. 
| dut hak2 manusia dan martabat ma- 
nusia, Bukan keperitingan negara2 

latau gabungan2. negara tetapi" ke- 
| pentingan umat manusia, ig keren. 
tingannja djauh lebih besar daripada 
kepentingan2 dafi golongan ig eko. 
nomis kuat, ig kebetulan hidup d 

lam suatu daerah didunia ig di- 
batasi olsh “batas2 ig chaial. Dalam 
pidatonja di Paris dr. Darmasetia. 
wan menegaskan, bahwa Indonesia 
ingin melihat soa'2 ig d hadani 
oleh PBB dari sudut kemanusinan”. 
Sikap demikan jDi diambilnja da- 
Lang menghadapi sega'a masalah. Da. 

mi us 
salah2 “itu 

dengan 
kan. Ag 

Pe bia , 

SEORANG RAMPOK 
DITANGKAP, 

Dua tiga hari jang lalu te- 
lah kita kabarkan, bahwa di 
Kp. Melaju telah terdjadi 'pe- 
rampokan, Kini atas kegiatan 
polisi seksi 1 telah ditahan se- 
orang bernama R. jang da'am 
peperiksaan leb'h diauh ada 
tersangkut dalam perkara pe- 
rampokan di Kp. Melaju itu. 
Dengan tertangkapnja R. ini 

kiranja bagi polisi tak sukar 
untuk membekuk lain2 pendja- 
hat kawan2nja R. - 

PENERBANGAN PERTAMA- 
PES. CONVAIR. 3 

Pagi ini Garuda Indonesian 
Airways N.V, mengadakan pe- 
nerbangan pertama dgn pesa- 
wat Conyair diatas kota Sema- 
rang. Pesawat Convair tsb pa- 
da bulan Februari jad. akan di 
masukkan dalam dinas perdja- 
lanan. 

s 

S, 

Perusahaan bad- 

minton-rackei. 
Mengenai perkembangan in 

dustri, kini di. Ungaran terda 
bat sebuah perusahaan badmin 
ton racket dengan nama 'Kraf' 
jang setiav buannja rata2 da 
pat membikin 800—900 buah 
racket.: Menurut kererangan 
Djawatan Perintustrian Kera- 
Kan di Salatiga berhubung 
lenvan banjaknja import. rac 

ket dari Juar negeri (Djepang, 
Pakistan) jg, kwaliteitnja ham 
pir sama dengan bikinar disini 
dan harganja dapat menjaingi, 
tnaka produksi racket itu ' kin' 
menghadapi kesukaran  berhu- 
bung lengan pasarnjia lambat- 
laun terdesak. Terutama  peru 
sahaan2 ketjil kepunjaan bang 
sa Indonesia mgitsalnja di Am- 
barawa dan Solo terpaksa me- 
Tutup pintunja, karena ketjua- 
Ii upah pekerdja minta dinaik- 
kan djuga harga bahan2  se- 
lalx membubung tinggi. 

Badminton racket keluaran 
perusahazin ,,Kraf” hampir ter- 
dapat diseluruh Indonesia, yah   

“untuk menjslesaikan ma. | 
Indonesia “sebagai negara | 

ig palng muda dari PBB turut serta | 
kegiatan jahg membanega- | 

kan sampai tahun 1950 meng: 
pe po djuga ke Singapura. Ur 
tuk menghindarkan konkurensi 

| dengan kata? jang muluk2 demikian dan mepohidupkan kembali pe 
'ruSahaan2 raeket ketjil seba- 
ygai tsb. diatas, oleh Djawatan 
Periagustrian / Keradjanah . di- 
“usulkan kepada ig berwasjib 
supa'a sama sekali tidak meng 
import lagi dari luar negeri rac 
ket i- kwaliteitnja rendah dar: 
sedan”, oleh karena racket se- 
matjam ini davat ditjukupi sen 
idiri oleh perusahaan2 di Indo- 
inesia, jg. djuga' merupakan 
shuis-industrie.” : 

  

ea ” RE at 

IRRI SMG. TG. 29 DJANUARKI. 
-17.00 Pembukaan, 17.30 Pengumu 

man dan warta daerah, 18.00 Mana 
suka untuk Angk. Perang O.K. Sinar 
Tjandi, 19.00 Tarda waktu warta 
berita, 19:15 Dunia olahraga oleh 
Maj. Suharso, 19.30 Peringatan Hari 
Wafatnja Djenderal Sudirman, 19.45 
Lagu2 bersemangat oleh Tunas Mc 
lati, 20.00 Sari warta berita, 20.0« 
Siaran pemerintah, 20.30 Ajah da: 
Anak asuhan Ramuwisit, 21.00 Ba: 
ta bhs: Djawa, 220) Warta berit: 
terachir atjara esok hari, 22.15 Indud 
nesia Meraju oleh Tossema, 23.00 
Tutup. : : 

Ji 

  
HAMPIR 907, MENDAPAT 
PERBAIKAN NASIR. 

Kami kabarkan beberapa hari'ber. 
"selang, bahwa DPD Kota Pradia Se 
marang fteah menerima sedium'ah 
hanjak surat peimintaan dari para 
pekerdja Kota Pradja,. surat mana 
2zlah disetudjui oleh kepala bagian. 

Nja masing2, perbaikan 
nas bnja. 

Soal ini oleh p'hak DPD. 
bersangkutan  didjelaskan, bahwa 
usu! “atau permintaan perbaikan 
nas b tsb. te'ah dikabulkan, Dengan 
adiarja permintaan pelba'ikan  yasib 
itu. begrotine Kota Pradia untuk 
tahun 'nj akan lebih baniak lagi 
dari pada begroting ig semu'a te. 
lah direntjanakan. Bagaimana tja. 
tanja  Kcta Pradja dapat mencu. 
rangi kekurangan bsgroting tsb, di. 
katakan. 'akan dambil dijalan . den 
menaikkan” padjak: (belum dike. 
tahui padjak apa). : 

. PENGURUS KELUARGA 
S.M.A. NEGERI. 

Baru2 jini te'ah terbentuk 
nan pengurus keluarga SMA. ne. 
geri bag. a/c Smg io terdiri dari 
Sd'2: ketua umum Hanitijono, ren. I 
Can IT F K, Soebroto dan Snetadi, 
bag. technis dan - natulen Soetris. 
NO dan Suwondo. ke.uatean Soe. 
Roko dengan Wakilnia Sr: purwa. 

mengenai 

jang 

SUSU.   
ningsih. O'ah Rasa Gunardfio Kese. 

bas. nian ' Johny Soeffanarko dan 

penjiaran Djoko Sismadi, 

- 
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3 ba 
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'pionesia, 

     £ da 

Tiap2 Keluar 

  

    
a Mempunjai 1 Mobil 

— Orang D alan Bisa Disangka PN 

“Penjjuri .. . . 
IK ADAAN LALU LINTAS dan peraturannja di Amerika 

" berbeda dengan di Indonesia jg. masih memakai peratu- 
ranZ setjara di Eropa”, demikian keterangan komisaris muda 
Ismono dari DPKN karesidenan Besuki jg sudah menindjau ke 
adaan kepolisian Amerika 3 bu'an lamanja mengenai &oal laa 
lintas, , Amerika adalah neyga 
kan perbandingan rata? dua 
mobil,” Diterangkan sebagai tj 
na ada 1 djafa mobil. , 

Masalah 
4 Timah “ 

Pembirjaraan Antara 
Indonesia— Amerika 
p ADA BULAN Desember ta 

hun Iu di Djakarta te. 
lah diadakan “pertukaran piki- 
ran antara perutusan dari A- 
merika (terkenal dengan nana 
missi-limah Wison/ dan pembe 
sar? Femerintah: Indonesia ten- 
tang kemungkinan? membaat 
perdjandjian mengenai pengiri- 
man titah Idonesia ke Ameri 
ka Serikat, demikian pengumu- 
man pemerintah tentang pem- 
bitjaraan mengenai hal timah 

|jang dikeluarkan serentak di 
Washington .dan di Djakarta 
paca tanggal 27 Djanuari '52. 

Diterangkan selandju'nja di 
dalam pengumuman i-u bahwa 
pertukaran pikiran ini jg diada 
kan a-as.usul fihak Amerika 
belum selesai waktu i-u sehing- 
ga dise'udjui untuk melandjut- 
kannja cdi Washington dikemu- 
dian hari Untuk tu maka Pe- 
merintah mengirim Ir. Darma- 
wan Mangoenkcescemo. Direk- 
Sur Djerderal Kementerian Per 
ekcncmian. jg akan herarisxat 
ke Amerika pada tg, 28 Djanu- 
ari. Bilamana hasil2nja memu- 
askan maka Pemerintah di Dia 
karta akan memberi kuasa ke 
padanja utk memimpin perundi 
ngan formil kearah nembikinan 
kontrak”. 

Telpun2 
Otomatis |: 

Dim Bulan (Mei'Sudah 
Dapat Dipasang Di 

Bandung 
ETELAH UNTUK lima bu 

# jan lananja mengurdjus 
agi Eropah Gga mendapat ,,stu 
Ge-opdrach” dari pemerintah 

pada hari Sabtu te- 
lah tiba ci Kemajorar, tuan 
pamejen dari kantor besar 
2TT. Hari ita djuga tuan Sam- 
djun meneruskan perdjalanan- 
nja ke Bandung. Tuan Samdjan 
ti Bropah telah mempeladjari 
organisasi perusahaan (bedrijfs 

    

  

crganisasi/ mocern. Jang di- 
peladjari olehnja, jalah pendi- 

tikan manusia dlm proses ker- 
"ja mekanisasi di waktu ini. 
Untuk ini tuan Sarcdjun telah 
menguxrdjungi pelbagai peru- 
sahaan besar Gi semua negara 
Zropah Barat, ketjuali Ingge- 

ris. 5: 
Orang tidak dapat hanja dg 

mengoper mesin? modern gan 
alat2 teknis sadja. Manusia. jg 
harus meiajani mesin2, harus 
merupakan pusat daripada per 
hatian. Tuan Samdjun telah 
memberikan perhatian jang se 
penuknja kepada pelbagai ma- 
salah perhubungan antara tek- 
nik dan manusia dim produksi. 

Jg paling nerlu olehnja dise- 
butkan menemukan tjara jg se 
baik2nja utk meneruskan imm 
struksi2, kedua menentukan tja 
ra kerdja jg se-baik2-nja dan 
achirnja menentukan perhubu- 
ngan kerdja antara pemimpin2 

dam buruhnja dan antara buruh 
Jengan buruh agar produksi 
dapat diperbesar. Tuan Sam- 
djun akan memberikan laporan 
mengenwui hasil daripada per- 
dja'anannja itu kepada peme- 
rintah. 

Rentjana tilpon 
otomat's   Tuan Samdjun lebih landjut 

nenerangkan, bahwa dim bu- 
an Mei di distrik Bandung 
ikan dimulai pemasangan 
stalasi tilpon otomatis utk se- 

“bungan. Setelah itu djumlah ini 
akan diperluas hingga 8.000, 
jg merupakan maksimumnja. 
Disamping itu Galam tahun ini 
Makasar djuga akan mendapat 
lilpen otomatis-nja.  Pesawat2 
utk ini telah dipesan pada GEC 
di Inggeris, dan kini sedang 
lm pengangkutan ke Indone- 
sia. 

Beaja otomatisering - djari- 
agan vilpon “di Bandung ber- 
djumlah kurang lebih satu 
djuta rupiah dan pembuatan 
gedungnja minta beaja tiga 

ijula rupiah. 
Dalam hal otomatisering dja 

ringan t'Ipon, Makasar didahu- 
lukan, karena instalasi PTT di 
sana telah dirusak dlm perang 
jg lalu. 8 " 

Dengan otomatisering di Ban 
dung ini, tentu banjak pesawat 
tilpon akan tidak diperguna- 
(kan lagi, akan tetapi utk Dja- 
|karta hal ini bukan merupakan 
suatu keuntungan, karena in- 

stalasi tilpon di ibu kota RI ini, 
utk sementara waktu tidak da- 
pat menerima sambungan ba- 
ru, (Pia). 

  in- 

mentara waktu dgn 4.000 sam- 

I Raklat jang telah terkena 

ra mobil sehingga bisa diada- 
keluarga mempunjai sebuah 
catoh di San Francisco, dima. 

Walaupun tenaga polisi di 
Amerika 70X ditudjukun un- 
tuk kepentingan keamanan lalu 
lintas, tetapi ketjelakaan. dari 
kendaraan motil "tw sangat 
besar sekali sehingga polisi 
Amerika mengatakan, bahwa 
mobil adalah pembunuh. manu 
sia jang terbesar. Didjalan2 
raya besar, jang umumnja disa 
nd Gkkatakan “"highwny", ka 
reng lebarnja djalan2 itu 16 bu 
ah mobil. biasa berdjalan ber 
baris kersama2 dengan “ketje- 
patan sampai 100 km sedjam 
Dibeberapa wijken jang penting 
jang kelihatan hanja mobil sa 
dja, sehingga bila kelihatan 
ada orang jang  berdjalan ka 
ki orang itu dikira pentjuri. 

Latihan polisi lalu- 
lintas berat. 

Latihan2 “polisi “lalu-lintas 
di Amerika berat sekali dan'di 
tludjukan kepada “disiplim -pu- 
blik dengan mengadakan . pos- 
ter2 besar didjalan2, penera 
ngan2 sampai Gisekolah2 dan 
kontroie jang keras. Jang sa- 
ngat menarik hati di Amerika 
ialah adanja anak2 sekolah jg 
dididik sebagai pembantu polisi 
lalu-lintas Giwaktu  sekolah2- 
nja bubar. Mereka mengatur 
sendiri perdjalanan lalu-lintas 
disekitar sekolahnja ketika itu 
dengan mempunjai hak - penuh 

untuk bertindak sebagai polisi 
lalu-lintas. Dengan tjara berdi- 
Siplin para pengendara mobil 
menurut perintah anak2 ketjil 
itu. 

Ketjelekaan masih 

sangat besar 
Tetapi, walau demikian, ke- 

rjelakaan lalu-lintas jang ter: 
diadi di Amerika masih sangat 
besar. Ini semuanja adalah kare 
na di Amerika terlalu banjak 
kendaraan mobil jang bersim- 
pang siur didjalan2. 

Dapat diterangkan, bahwa pe 
nindjauan komisaris muda  Is- 
mono ke Amerika itu adalah 
atas tundjukan Pemerintah utk 
menindjau keadaan “pekerdia- 
an kepolisian di Amerika disz- 
gala lapangan - jang mendjadi 

tugasnja dengan diberi tempa 
3 bulan lamanja. Selama tempo 
itu ia bersama? dengan kawan2 
nja 6 orang telah menindjau 
kepolisian2 di New York, Wash 
mgron, Detroit, San Francisco 
dan" lain2 kota2" jang besar 
di. Amerika. (Antara) 

  

    
PA : 3 PKK AA Te 

Pekan olahraga PPI. 

Mulai tg. 24 Pebruari sampai 1 
Maret jad. di Jogja akan dilangsung 
kan Pekan Olahraga Pemuda Pela 
djar Indonesia (Poppi) jang diseleng 
garakan oleh IPPT pusat daerah Jog 
ja. Pekan olahraga ini akan di-ikuti 
Oleh: segenap pemuda peladjar Jogja 
dari SMP 'sjd “Sekolah Tingginja. 

Selesai pekan olahraga menurut 
keterangan kalangan pengurus IPPI 
itu, pada tg. 2 dan 3 Maret akan 
diadakan" konpergnsi IPP# pusat dae 
rah, Nae Mak SAN 

| Lana AN Pitu 
Tag T Tae 2 ala Yi    

Pendapatan bea dan 

ijukai di Medsi. 
Pendapatan Kantor Bea dan Tju- 

kai di Belawan pada tahun” 1951 

berdjumlah Rp. 373.516.016,83 atau 

Ik. 14 kali lebih besar dari djumlah 

penghasilannja selama tahun 1950, 

Pendapatan Kantor Bea dan Tjukai 

itu dalam tahun 1950 adalah Rp:97. 

809.724,23. Perintjian dari pendapa- 

tan kantor tsb selama “tahun 1951 

ialah Bes — masuk Rp:115.072.614, 

Ol, bea? statistiek “termasuk retribusi 

LAAPLN Rp. 8:399-029,32: bea -ke- 

luar biasa “Rp! 19-777:00741: bea 

keluar umum Rp. 172.524.165,775 

retribusi getah para anak. negeri 

Rp. 1.038.736,72: bea staMstiek (ke- 

luar) termasuk retribusi LAAPLN 

Rp. 12.059.051,54: padjak pemasu- 

kan Rp. 2542547579: tjukai minjak 

tanah (a) Rp. 1.056,26: tjukai tem- 

bakau Rp. 16.592.773,41, tjukai gu- 

Ia Rp. 17022643, penerimaan lain? 

(b) Rp. 826:263,98: sewa “gudang 

Rp. 20.055,57 dan uang pantjang 

keluar' dan masuk Rp. 1.609.480.62. 

  

PEMBUNUHAN ATAS WA- 
KIL KUASA ONDERNEMING 
,GEDEH”. 

Pada hari Kemis jang lalu 
telah terdjagi pembunuhan 
atas diri Whidlau, wakil kuasa 
onderneming ',,Gedeh”. di-Tju- 
genang (Tjiandjur?. . 

Pada hari itu Whitlau  se- 
dang mengawasi 18 orang be- 
kerdja dikebun Gintung. Tiba2 
datanglah 2 orang jang berke 
rudungkan kain. Mungkin  ka- 
rena merasa tjuriga,  Whiilau 
lari dan kedua orang tersebut 
melepaskan 4”tembakan pistol 
atas di?inja hingga mati. . 

PESAN 25 DJUTA 
METER TEXTIEL. 

e 

Pem. Eh memutuskan utk me 
nempatkan. pesanan 25-djuta 
meter tekstil jang diperlukan 
setap tahun guna tentara dan 

instansi2 pemerintah di dalam 
negeri, sebeg'tu djauh tenun 
dan kwaliteit jang diperfukan 
dapat mengidjnkan. Putusan 
ini te'an diambil karena adanja 
perm'ntaan dari industri tekstil 
akan bantuon pemerintah su- 
paja industri2 itu dapat tegak 
terus. 5 

  
| Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 

Indian Association Su- 

rakarta peringati Ha- 
ri Kemerdekaan India. 

Dengan dihadliri oleh Waii- 
kova Sulakarta, Kepala Potrisi 
Daerah “Surakarta, pembesar2 
dan “para terkemuka lainnja, 
Sab:u malam “jl: Indian-Assb- 
ciation Surakari'a telah mernga- 
dakan pertemuan ramah:ta 
mah bertempat dipendopo Ku- 
sSumojudan, guna memperinga- 
ti Hari Ulang tahun Kemerde- 
kaan India, - Me ena 

Pada pertemuan ramah-.a- 
mah tsb. tidak diadakan pida 
to2, baik dari pihak Indian As- 
sociation Sendiri maupun dari 
pihak para tamu. Hanja dit. 
tjapkan “terima "kasih kepada 
semua tamu, jang telah memer 
lukan datang dan kepada 
mua pihak jang telah memb 
tu terlaksananja pertemuan 
tersebu". 

Pertemuan ramah-taman "sv 
berlangsung dari djam 19.00 
hingga djam 21.00. 

Pemberantasan penja-. 
kit trachoom. 

Achir2 ini Diawatan "Kesehatan 
Kota Besar Surakarta telah wiat 
mengadakan pemberantasan  renfa- 
kit trechoom. terutama di. Seko- 
lah2 Rakjat. karena menurut .pe- 
njelidikan  ternjata bahwa baniak 
sekali ' diantara “ murid2 Sekolah 

eh pe 

  
1952 ini djuga tiap2 ka'ljama 
can te'ah  mempunjai sebuah 
poliklinik, dengan seorang min 
trj djururawat dan seorang bi 
dan sama sekali, agar polikii- 
nik tsb dapa. 'mendjadi pusat 
kesehatan bagi masing2 katia' 
matan jang beisangkutan 

SALATIGA. 
P3 . 
Akan dibuka SCRB- 

Puteru 
“Berhubung dengan “maksud 

unuk memindahkan SGB-Pute' 
ri dari Magelang “dan Solo ke 
Salatiga, oleh karena dikedua 
tempat tsb. orang - mengala- 
mi kesukaran dalam so'a') pe 

adakan persiapan untuk men2m 
pa'kan murid2 itu. Bekas ne 

rapa kerusakan diperbaiki Han 
diasrama, dan sekolah tersebut 
akan dapat di'empatkan bera- 
tus ratus murid, Untuk memper 
siapkan segala-sesuatu jg. her 
talian dengan p ahan itu 
pada saat ini telah ada 2 crang 
guru tiba di 1 

Ka Oia Bi 
uteri itu, maka SGB. 1g kini 

ada Si Salatiga HER eri 
|nja lak'2 dan perempuan: nis- 
|tjaja.akan dapat dipisah. 

  
Musim konperensi. 

Dalam bulan ini dan bulan   njakit tsb. 
Hatsil2. penjelidikan  semenfara 

telah 'menundjukkan, bahwa 'dibeba. 
rapa Sfkolah Rakjat terdapat ada 
jang 50 pCt. bahkan ada jang hing- 
ga' 75 pCt dari anak2nja telah men: 
derita penjakit tersebut. 

Pembukaan resmi 

sebuah poliklirik 
bar. 

Kemis pagi jl, Pemerintah 
Kota Besar. Surakarta 'elah 
membuka sebuah gedung Poli 
klinik Baru di Nusukan un'uk 
Katjama'an Bandjarsari. Pem- 
buatan gedung Po'tiklinik tsb. 
memakan heaja sebesar Rp. 

Poliklinik tsb adalah poliklis 
nik jang pertama dalam rang 
kaian' rentjana pembangunan 
Pemeritah Kota : Besar Sura- 
karta, jang . telah merentjanas 
kan umtuk membuat poliklinik   tan dalam Kota Besar Surakar 

18.500. | 

' watan Planologie 

Jepan Hotel Kali Taman Sala- 
tiga mendjadi tempat komperen 
si Sebagai telah kita kabarkan 
mulai tg. 21 sampai 24 “Dia- 
nuari jang lalu para Inspektur dari djawafan Organisasi Usa 
ha Rakjat seluruh Indonesia 
mengadakan konperensi dina 
Kemudian disusul mulai tang- 
gal 25 sampai 27 Djanuari kon 
perensi PGRI, seluruh Djawa 
Tengah. : 
Pa tg 28 dan 29 Djaunari 

Djawatan Sosial djuga menga 
dakan konverensi dinas, untuk 
selurum Diawa Tengah sedang 
nada tanggal 31 Djanuari akan 
diadakan konnerensi dinas Dia- 

Kehutanan 
Seluruh Diawa. Sedandininia 
mula! tanggal 6 samnai 10 Pe- 
bruari para kepala SGB. se'us 

sematjam itu ditiap2 Katjama "ruh Djawa Tengah akan ber- 
konperesi djuga. 

  

ta. “Dihsrepkai dalam Tahun - 
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ratusan pemi 

Kang enjam kemewahan dan kesena- 

| asi A 40 DEVON SALOON 
 Penjerahan indusemen dalam dua bulan. 

— Setiap Austin dikawal sepenuhnja oleh 

“ Pendjual untuk “Diawa Tengah sbl. Utara 

   
   

    

“Ditekoah dana 
— disambut dengan gembira A3 

ita. Dijaga Indonesia telah mempunjai 
ik Austin jang puas, hingga 

ah tadi tetap meningkat. Pun Tuan 

    

   

        

T 
pat pada Austin, karena den 

pembelian meal, 2 “dari 
2. 

  Harga 
Pat 

   
    

  

   

   

1 service: 
MOTORS IMPORT CORPORATION N.V.: 

Slabun tank, bian TAHUN BARU IMLEK 1- 1-2503 
(Kepada, TN ,para langganan. kami. 

oko “Antiwaha 
SURAKARTA, 21 

ng gum uman Peni ting 
| Untuk Daerah DIJAWA TENGAH BAGEAN SELATAN 

: . (Daerah Jogja — Solo — Kedu — Banjumas) 
peater untuk Mobil Merk AUSTIN —-DODGE — WILLYS 
Po... Motor Manan 5 

ON V. Prawira | 
J seb 

. Malioboro an - Tilp. 668 

en Pesanan : 

  

  

- 

    JOHN YOUNGE LTD. A 
Pan 104 Semarang NN ig 

    

pemasangan baharu dsb. 

  

Membangun Mobil lama- atau 

Keterangan tiap2 djam 4—6 

  

  

       

   

  

   

    

   
     

   

  

    

  

    

    

  

   

   

    

Yuan, bahwa ini 

  

    
—fBerhubung dengan keadaan, 

  

TYOTAL menjadjikan berbagai-bagai bahan? 

paksian Katua Indah jang tidak terbatas 

dari TOBRALCO jang kekuatannja mengugum- 

3 kan serta tidak luntur, 
Dn sedjuk dan ringan sebagai ROBIA. Tiap? kwalitet , 

3 0 tersebut sangat menarik kelihatannja dan 
mer satu demi satu tidak luntur serta sangat 

2 | misainja ROBIA dan LUXORA, diberifin tanda | 
dengan perkataan TEBILIZED jang berarti. 

| bahwa ini telah diudji tidak mengisut. 
- Bila lain kali Tuan pergi berbelandja lagi, 
mintalah diperlihatkan beberapa kain 

TOOTAL ini. Pada kain? ini Tuan akan 
| mendapatkan nama TOOTAL jang tertjetak pada 

T sisinja masing-masing, untuk Me akann 

TOOTAL (jang termashur itu. 

“TO OTAL 
BAHAN PAKAIAN JANG BERGARANSI 

'TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

dan persediaan tidak selalu tetap ada.) 

2 Importir : HOPPENSTEDT sewa. 

sore pada: 

Oursus Techniek Mobiel 

»K ILAI”   Makan 1 — ukm 

  

  

  

   

  

   
    

  

    

hingga kain tjita jang 

gian dari itu,     
      

     
   

   

wah ini: 

    

  

    

tjita 
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LITJIN ATAU TIDAK 

DIPEGUNUNGAN ATAU 

DI TANAH DATAR..... 
keagungan Goodyear dibuktikan 

dengan njata oleh statistik na 

diseluruh dunia lebih banjak : 

tonnage diangkut dengan ban- 

truck-Goodyear dari pada 

(dengan lain merek. 

    

          

     

  

     

  

     

    

  

    

    
      

      

    

    

    

    

   
      
       

   

     
     

      

Ta Te ka diwilajah Djawa-Tengah, 
1g (Pesanan meubilair Rumah Tangga, Toko2, Kantara dan 

Sekolah2. 
Fa Penjelenggaraan tjepat, hebat dan kuat, 

. (Pengiriman sampai ketempat peminat, 
Ma PAN Jar an setelah pelajanan tamat, 

Banjak Hormat: 

: Panshan Meubel faju 4 Besi ,,SUKIMAN SIERAD“ 
h. : Overste Slamet Rijadi N o. 264/ 115, Timuran Solo. 

  

Tua Kembali kaka 

Tjap Foto ,,Empat Bintang” 
Tanggung 100x, tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. - 

Terbikin oleh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 

Surabaja. - 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 4 

  

  

      

  

   

    

     

  

      

belum dapat dibelkidiseatak ten npat 
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  SICYOS-Z 

  

Untuk SEMARANG: -. 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, . 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW 
dan semua IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen? Tea indonesia. 

  

 Pengumuman'!Jajasan HT RI. 
LAPORAN: « 

' Jang bertanda tangan dibawah ini, kami KE 4 
1. R. Sudjana Martapradja (Ketua), 2. Lili Djuhandi (Penulis) : 
3. Endang Dahjar (Anggauta), 4. Achmad Memed (Anggauvta), 
5. E. Hardjasasmita (Anggauta). 

Jang menurut pasal 7 Anggaran Dasar dan pasal 7 Anggaran Rumah Tungek dari Jaja- 

H.T.R.IL., pilihan mana dibenarkan oleh Notaris Mr. R. SUDJA di Bandung tanggal 10 Dja- 
huari 1952 dengan ini menjatakan dengan sesungguhnja sebagai berikut: 

a. pada tanggal 21, 22 dan 23 Djanuari 1952 telah mendjalankan tugasnja, jaitu memeriksa 
c dan mengesahkan segala sesuatu jang bersangkutan dengan pemberian pindjaman wang 

tak berbunga kepada para penabungnja. 
b... Segala apa jang kami periksa kedanatan beres dan bet! 

“ ran2nja jang telah ditetapkan dalam nggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
c. Mengesahkan rentjana pemberian pindjaman wang jang akan dikeluarkan dalam bw'an 

“Djanuari 1952 kepada para pemegang buku, berdasarkan nilai djasa tabungan jang ter- 
tinggi. 

Disamping ini. Badan Pemeriksa menjatakan kegiranganr ja dapat menjaksikan, bahwa 
Ci Jajasan H.T.R.I. segala sesuatu berdjalan dengan penah ketertiban, sehingga berdasarkan 
kenjataan itu, kami berkejakiran bahwa para penabung akan mendapat kepuasan sepenuhnja. 
Terutama diandjurkan, supaja melandjutkan tabungannja dengan menjukupi segala kewadji- 
bannja. Bandung, 23 Djanuari.t952. 

Badan Pemeriksa Jajasan H.T.RI. 
rertan ds: 

didjalankan menurut peratu- 

  

    

   

    

    
    

|. S. RAHAT| 

'beien), ASTHMA, 
dan . 
WASIR dengan garantie sem- 

  

Toko MAYA. DEWI 
Nonongan No, 3 — SOLO. 

"Baru terima: 
Imitasi wol lebar 1,50 M. 

per meter R. 30,— 
Imitasi tropical lebar 0,70 M. 

per meter R. 8,— 
Chiffon kembang lebar 1,10 M. 

TABIB 
Seteran 109, Telp. 1123 Smg. 
Specialist untuk WASIR (Am- 

KEPUTIAN 
Obati 

18.07 

KTEM IEN 

Anak prempuan ketiga, 
kelima dari Tuan/Njonja 

TJIOE HOK SIOE/GOKI 

lain-lain Penjakit. 

buh didalam 12 hari sampe run-   
  

   
   

    

    

     

    

per meter R. 7,50 
C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. ' 

: per meter Bk 
Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup? Silahkan belandja di 
toko kami, 
Harga paling murah. 

Atas  pertolongannja tuk akar2nia. Heidema AJ, dan “park 

ZONDER OPERATIE 
Diam bitjara: Pagi 9—12 

Sore ba 
lasa, dengan ini 
lang banjak terima kasih. «     

san H.T.R.I., pada tanggal 5 Djanuari 1952 telah dipilih sebagai “Badan Pemeriksa Jajasan . 

- 

1 A3 akad Martapradja (Ketua), 2. Lili Djuhandi (Penulis), 
3. Endang Dahjar (Anggauta), 4. Achmad Memed (Anggauta), 

| 5. ME. Hardjasasmita (Anggauta). B.K. 

Bea Pa tt esa | 
Telah lahir dengan selamat | 

pada tgl. 25 Djanuari 1952 djam 

anak 

Zuster 
Pem- | 

bantunja dari Kliniek Panti Wi- 
saja membi- 

Ba da Ma antar 

Pasanglah Adpertensi 

  

  

  

Harian 

»SUARA. MERDEKA“ e 

Imaabui putih djadi hitam 

Agen: GOELAM ps. Pabean 49 

dalam 

  

  

  , 

  
IMPORTERS:, JACO8BSON 

  
VAN DEN BERG 8   
  

Permuda Kembali 
Setelah bersalin 40 hari 

Seluruh tubuh brasa lebih 
ringkas dan enteng, tjahaja mu- 
ka kliatan banjak lebih muda 
dan gembira, kesehatan ber- 
tambah-tambah, dan anak jang 
munggil itu mendjadi montok 
dan sehat betul. Semua ini Njo- 
nja dapat membuktikan, setelah 
minum 

Djamu Habis Bersalin 
'Tjap Portret Njonja Meneer 
Semarang. Setelah bersalir 3 
hari Njonja boleh mulai minum 
ini djamu sampai 40 hari. Bi- 

| kinlah pesenan mulai sekarang, 
dan mintalah kita punja Daftar 
Harga. 

LA an ian 

MUA MU 3) 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

AI TNI 

  

Toko Pedamaran 90, Agen: De- 
pok 36b, Mataram 414, 697, 210 
Lemahgempal 52. SOLO: Tjo- | 
judan 141, 

  

MANA mana MM on agya 

GA B4 GO OCE Yep   Berarti : 
Memperluas langganannja 

  

nee te le 

  

, Pif. 1-1-2503. 

      
    

  

Kepada Langganan Baru 
mulai hari ini dikirim nomer perkenalan sampai 1 Pebruari 

1952. £ . 

Silahkan segera mentjatatkan namasdan alamat pada: 

Tatausahs ,,Suara Merdeka"" 
PE LA LL AA 

      

    

Hi siwe Jorriean 
BERIDJAZAH 
EROPA 

9 Ox Pinpdr 8. Tin obok Semarang, 
Persedisan an Katja ZEISZ (Djerman) 
AMERIC OPTICAL: Crookes A, B, BB. Cree 
PEGAW FA DAN KANTOR2 dapet korting!!!!1! 

Foto-Cursus ,.LAIKA” 
Karangtempel 292 — Semarang. 

Peladjaran THEGRIK dan PRAKTIJK. 
P.f, 1-1-2503 Pimpinan Teknik: I. W. SOEBRATA, 
ce CITY CONCERN CINEMAS BE 
LUX 5—7.— O— ini Malem dmb, b3 tahun) “ 3 
. Deanna Durbin Fdm. O'Brien 'Don Taylor : 

' sFor The Love Of Mary” 
ROYAL 5—7-9 Ini Malam PREMIERE (17 tahl 

Lon Chaney » Strange Confession” 
Brenda Joyce 

GRAND 5.—7.—9.— Ini malam dimb (43 tah) 
Nara Mayo — Nancy — Grace— Sumarni 

»Kenangan Masa" kamawm L' 
INORA 5-7.-9.- INI MALAM d. mb. (tahu 
Johnny Weissmuller Tarzan and Mermaidss 

OPTICIEN) 

      

Pa .— 

Brenda Joyce the 

7.— 9m, Ini Malam Penghabisan la. 17 tahun| 

Jen Chin Go Fu" 

Chi Fan, Feng Yu" 
Gelumbang penghidupan 

Roxy 

ix Film Tiongkok 

Besok maiam 

Lama 9, km 

  

Isi Malam D. M. B. 

-O R LO Ns 

515 —7.15— 915 

.Metropole” 

5.00 — 7.09 — 9.00 

    

  

    

  

(13 th) 
Pe “ 
Rex" .Ioi Malam D.M.B. 5, 00-7. C0-9.00”f 7 tahun) 

M-G-Ms ! nya 2 ' , 
Technicolor /Ziegfeld “Follies (Gp gni 
  

»Djagalan“ ini malam d.m.b. 5.00-—700-—9.00 (17 th. 
Li Li Hua — Yeun Cheun — Pan Fi »  £up Chin Lu 1 

»sAwiul Truth Ooong 
  

      

The Mating of Millie SOLO 

ai djam : Glenn Ford Evelyn Keys 

«33 Ia Ra Tea UN an 
!eks Indonesia. Columbia's Top-Comedy Film 

ea na Se De Ne 

Druk. VII no, 68KIN/A/718. 
as aa aka EN EN ea Ps aj 

. 3 
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gun Daerah Rentjon g' 
Rp. 37 Djuta Disediakan Untuk Penderian Pabrik Kertas 
.—Perkebunan Pohon Damar — Pembangunan Djalan2 Dis. 

Langkah Pertama Kearah Pembangunan Besar2an. 
# 

: HWALAM WAKTU dekat Perusahaan Perkebuman Negara akan mulai pe- 
Ea 

| damar dan terpentin PP.N. jang ada disana, akan direhabilitasi. 
. Se njelenggaraan ren'jana besarZan didaerah Atjeh Tengah. Perusaharu 

Pabrik 
kertas dan pulp akan didirikan, 150 Ton kertas sehari akan dapat dihasil- 

ag 
TA
K 

Pinus Merkusii sum- 
Tatan 0. ber kekajaan. 
| Didaerah Atjeh Tengah, seki 

. tar Takengon (jang tingginja 
“Ik 1250-M: dari permukaan air) 
| terdapat tanaman pinus mer 
| .kusii (pohon damar) jang luas 
'nja Ik 130.000 Ha, dan terbagi 
dalam 6 kompleks, Pohon2 ini 

| sebagian besar tumbuhnja se- 
| #tjary sewadjarnja. Hanja sedi 

- Kit Siantaranja adalah has! pe 
. manaman jang dilakukan oleh 
Perusahaan Perkebunan Peme- 
riotah. Pinus ini menghasilkan 

“damar (hars), bahan terpen- 
| ting bagi pembatikan. Demiki 
Lan pula damar ini dapat meru 
“pakan bahan pembuatan plas- 

tie. Terpentin -pun salah satu 
“-hasil dari pnus jang sebelum 
“perang merupakan barang ex- 
(“port iang ada” artinia bagi In- 

donesia. 

Selain itu, kaju pinus adalah 
| bahan2 jang baik sekali bagi 
pembuatan pulp dan kertas. Pi 
nus ini dapat diambil 

aa
 

LA
N 

AN
 
DA
A 

hunnja dapa, dibikin bagian-sa 
dapan sepandjang 60 Cm. Per 
Ha tanaman tiampuran (tua 
dan muda dapat irenghasilkan 

" 650 Kg, sedangkan djka se 
mua tanaman terdiri dari po- 

| 'hon2 ig dewasa, ia akan dapat 
. menghasilkan lebih banjak. 

Sebelum perang. 
Penduduk seluruh Atjeh jg 

“ berdjumlah Ik 1 djuta diiwa, 
- tinggalnja paline banjak didae 
“rah pesisir Untuk dapat mem 

beri makan kepad: ternaknja, 
mereka baniak membaka: hu- 

3 tan, Sampai sekarang — 1 dju 
- P 

— Pakt Pasifik 
Sekarang Tiba Waktunja Ulik Dibentuk 

Seruan @uirino Tentang Pertahanan 
: Keamanan Regional. 

- 
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To
e 

getah- | 
ja sampai 4 tahun Ia mengha | '- PN Taun 
Da terus menerus dan seta | Siperolen dari pinus ini 

kan. Export terpentin axan dapat di 

  

  

ta Ha telah dibakar, dan kini 

-pembakaran ketjil2 masih te- 
rus berlaku. Perhatian pada ta- 
naman pinus didaerah ini mulai 
dilimpahkan oleh jang berwa- 
djb pada tahun 1920 Kemu 
dian dalam tahun 1924 mulailah 
ia Gdiexploitasi. Dalam th. 19528: 
exp-o:tasinja diserahkan pada 
Gouvernements Hars — en ter- 
perijn — bedrijf im de -“Gajox 
landen jang kini mendjadi peru 
sahaan Perusahaan) P(erke 
bunan) N(egara). Produksinja 
Setahun adalah 1 djuta Kg da 
mar jang diperoleh dari tana- 
man seluas Ik 35.000 Ha 8000 

keluarga telah mendapat peng 

hasilan dari pekerdjaan ini. 
Produksinja senantiasa naik 

sehingga import “damar sebe- 
lum: perang itu senantiasa ber- 
kurang. Demikianlah maka da- 
lam tahun 1937 -produksinja 
2.120 ton, dalam tahun 1941 ia 

mendjack 7910 Kg. Impor: da 
mar dalam tahun 1937 berdjum 
'ah 15.390 ton, dan dim tahun 

1941 is meroscet mendad: 3410 

ton. Pun hasil terpentin jang 
tidak 

boleh diremehkan. Dalam 

tahun 1937 produksi terpentin 

berdjum'ah 705 ton, dalam ta- 

hun 1941 'a mendjajdi 2.770 
ton. Exportnia dari 500 on da 

jam tahun 1937 mendiadi 2590 
ton dalam tahun 1937  Terpen 

tin ini h'asania dipakai untuk 

membuat tjat dan vornis. 

Keadaan pabr'k2 dan hutan 
itu sesudah perang omat me- 

njedihkan. Dari Ik 8000 ke'uar 
ga terdapat hanja Ik 300 kelu 
arga jang bekerdia. 

Produksinja kurang dari 
107 produks' sebelum perang 

Ongkos produksi sangat tinggi. 
  

RESIDENT PHILIPINA, Elpidio @Guirino, pada hari 

ik  Djuwat berseru supaja segera diadakan persekutuan 
pertahanan bersama antara negara? Pasifik, dan ja berdjan- 
dji bahwa pasukan? Philipina akan mesrnbantu setiap negara 
“anggota persekutuan demikian jang terantjam oleh agressi. 
Guirino jg pertama kalinja mengusulkan pembentukan Pakt Pa 
“sifik pada tahun 1949, selandjutrja menerangkan dim inter- 
“view chusus den United Press, bahwa pembentukan pakt per- 
“tahanan bersama dgn segera adalah perlu 

kita sendiri terhadap bahaja2 komunis”. . tan 

& 

(E
A 

x 

Dikatakannja, bahwa ia se- 
“tudju sepenuhnja dengan gu- 
““bernur New Ycerk Thomas De 
« wey jang djuga berseru supaja 

| dengan segera dibentuk pakt 
Pasifik. Menurut @uirino per- 

| djandjian “demikian itu akan 
“merupakan “salah sat, lang- 
& kah jang paling sederhana jg 
“dapat diamb'l dalam keadaan 
dunia sekarang ini, dan akan 

| serupa dengan Pakt Atlantik 
“dan perdjandjian?2 pertahanan 
regional lainnja dibenua Ame- 

“Tika dan di Eropah Barat” Di 
katakannja, bahwa ig lebih su 
ka berusaha sekarang untuk 

| mendjamin keamanan regisnal 
daripada menunggu2 keama- 
nan gunia jang harus dikerdja 
kan seluruhnja oleh Perserika- 
tan Bangsa2. Keamanan regio 
nal dapat k'ta usahakan seko- 
rang tindakan2 keamanan du- 
nia tidak mungkin kita ambil 
  

Supaja Dje- 
. pang Tolak 

Bila Hendak Didjadikan 
Pangkalan Atom — 
Andjuran Okamoto . 
Ss EOUKANG anggauta parie 

"& men Djepang pada hari 
Sapta menuntat, supaja peme 
rinvah Djepang menolak diper 
gunakannja Djepang sebagai 
suatu “pangkalan untuk pesa- 
wat2 pembom “atom, djika pe 
mintaan sematjam itu diadju- 
kan oleh Amerika Serikat. 

Aisuke Okamoto. anggauta 
parlemen “sb. dari Partar Kon- 

. servatif, bertanja kepada pe- 
merintahnja apakah pemerin- 
tah telah bersedia dalam pes 
rundingan2 jg, akan datang 
mengenai perSetudjuan admi- 
nistrasif jg meliputi djuga per 
djandjian keamanan Amerika- 
Djepang untuk menghadapi 
tun'utan Amerika, bahwa ' sa- 
gukan2 bersendjata  Ametika 
akan ditempa'kan di Djepang 
dan sebelum itu akan minta su 
paia nemeripy'ah Diepang mex 
ngizinkan dipergunakannja- Die 
pang sebagai bangkalan untuk 
membom daratan RRT, Selan- 
djutnja Okamoto minta, gupax 

- ja pemerintah menolak nermin 
tean untuk “mempergimatan 
Djenang sebagai pangka'an pe 
Sawat2 pembom atom. 
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»sutk keselama- 

oleh sebab adanja hak veto So 
vjet (dalam Dewan Keama- 

nzn), dem'kian @uirino. 

Selandjutnja @uirino menja- 

— @UIRINO— 

takan, bbw tidak ada alasan me 
ngapa Pakt Pasifik nantinja ti 

dak akan dapat dipersatukan 

didalam sutau sistim keaman 

an dunia dibawah PBB bersa 

ma2 dengan Pakt Atlantik an 

daikata ketegangan dunia tih 

berkurang atau "taktik2 mem 

blokir jang d'djalankan oleh ne 

gara2 komunis telah beradhir”. 

'@uirino menegaskan, bhw "an 

tjaman komun's terhadap sua 

tu negara Asia adalgh antjam 

an terhadap semuanja”. Djika 

kaum komunis dapat. memper 

oleh kemenangan di Indo. Chi 

na. maka Philiginalah jang ter 

masuk dalam daftar berikutnja 

demikian @uirino (UP). 

Pengaruh RRT Terasa Di K 
Pp ENGARUH RRT di Kali- 

'mantan Barat memang te 

rasa. Tetapi mungkin djuga pe 
ngaruhnja ini karena kegiatan dj 

pihak RRT' dis'tu dalam propa 

gandanja untuk menghadapi 

me
“ 

kn
po
an
aa
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perbesar. Kebutuhan pembatikan akan 
, nah satu bahan pembuatan plastic. 

 Gentjatan. 
. ag 

Sendjata . 
rantjis 

Di Vietnam 
Pp ERANTJIS hendak menga 

dakan perletakan sendjara 
di Indochina, djika persetudju- 
an “sematjam itu telah terija 
pai ai Korea, demikian Jean 
Letourneaa menteri urusan ve |: 
gara? bagian Perantjis menga 
takan di Saigen pada bari Sap 
tw - Dikatakan selandijutnja, 
bahwa usaha sematjam itu 
akan dilakukan dilapangan ai 
ternasionali, Perantjis sama se 
kali tak hendak mengadakan 
pembitjaraan?2 langsung anta- 
ra Uni Perantjis dan Ho Chi 
Minh 

Letourneau mengatakan bah 
wa situasi di Tonkin beberapa 
minggu jg achir ini mengcha- 
watirkan sekali bagi Perantjis 
tetapi kini keadaan makin men 
djadi baik, menurut laporan jg 
diterima dari djenderal Raocul 
Silan acting panglima besar. 
(Antara Reuter): 

dan djauh lebih tinggi dari pa 
da harga pendjualan, sehing- 
ga perusahaan mesti ditutup. 

Rehabilisasi usaha ini memerlu 
kan penanaman modal baru jg 

tidak sedikit dyumlahnja. 

Rehabilitasi 
Demikianlah maka kini oleh P.P.N. 

mat dilaksanakan rentjana rehabili- 

tasi dan pembangunan jang berdjang 
ka 5 tahun. Biaja seluruhnja jang di 
perlukan berdjumlah 37 djuta rupiah! 
Bukan sadja mesin? akan diganti, 

tapi akan ditempatkan mesin2 jang 

paling modern. Demikian pula terma 
suk rentjana pembikinan pabrik pulp 
dan kertas. 

Dari beaja sebesar Rp 37 djuta itu 
akan dipakai Rp 9 djuta untuk mem 

buat rumah2 bagi Ik. 2000 keluarga 
jang akan didatangkan dari Djawa, 
dan bagi. pendirian sekolah2” dan 
rumah sakit dan sebagainja. Penda- 
tangan keluarga dari Djawa akan 
memakan biaja Tk. 13 djuta rupiah. 

"Rp: 6 djuta akan dipakai untuk mem 
perbaiki mesin2 pabrik dan membeli 
mesin2 serta alat2 baru jang diperlu 
kannja. 

Untuk membuat “djalan2 ketjil, 
urai nadi jang penting sekali: ' bagi 
kehidupan dan kelangsungan beker- 

dja, jg meliputi Ik. 35.000" HA akan 
digunakan biaja Rp 4 djuta. Dia- 
ngan pun djalan? kedaerah ' Yake- 
ngon ini, djalan besar di Atjeh sam 

pai sekarang masih" dalam keadaan 
jang sangat mexnjedihkan, jang tidak 
sedikit menghambat perkembangan 
daerah ini. Guna keperluan pengang 
kutan terutama akan dipakai trak- 

tor2, karena.ongkos2-nja lebih “ mu 
rah, demikian pula keadaan daerah 

nja jang bergunungan tidak selalu 
menguntungkan pemakaian prahoto2. 
Adakalanja diperlukan djuga pe- 
ngangkutan melalui” kabel (kawat) 
karena tjuramnja pegunungan didae 

rah itu. Untuk keperluan pengangku 
tan tjepat, misalnja dalam hal pe 
ngangkutan orang sakit atau lais9, 
akan diusahakan pengangkutan dgn 
pesawat udara. Didaerah paberik ini 
akan dibuat djuga sebuah lapangan 
terbang ketjil, jang diperlengkapi 
dengan alat-alat radio dan alat-alat 
penghubung lainnja untuk keperluan 
pesawat2 terbang ini. 

Batu lontjatan kearah 
pembangun in. 

Rehabilitasi perusahaan P.P.N. ini 
dimaksudkan sebagai satu batu lon- 
tjatan kearah membuka “kemungki- 
nan2 selandjutnja. Demikianlah  di- 
kompleks Deureut akan didirikan 
paberik kertas dan pulp. Pada wak- 
tu sebelum perang, Belanda telah 
memulai persiapan2 pendirian pabe 

| tik ini, jang semula mau dibangun- 

  

kan didekat pantai didekat Simpang 
ulim. Kaju2 jang diperlukannja itu 
mau didatangkan setjara rakit mela 
jui kali Djambuaje. Dan untuk ke, 
perluan ini kali tsb. mau diluruskan 
djalannja dengan membuat saluran? 
(kanal). Karena peperangan, rentja 
na selandjutnja tak dapat diselengga 
rakan. Ternjata kini, bahwa tak 
mungkin diteruskan djuga. 

Paberik keris 

dan puip. 
Menurut rentjana sekarang, pabe- 

rik pulp dan kertas mau didirikan di 
aerah pinus sendiri, jakni di kom 

pleks Deureut tadi, jang mempunjai 
luas tanaman pinus Lk. 40.000 Ha. 
Paberik kertas “ini seharinja akan 
dapat menghasilkan 150 ton kertas. 
Kaju jang diperlukan jalah Lk. 1.500 
s.m. (stapel meter). 

ngan jang terasa agak tegang 
antara p'hak RRT dengan Kuo 
mintang di Kalimantan Barat. 

Merdjawab pertanjaan selan 
utnja, komisaris polisi Abas 

terangkan pula bahwa ba'k di 
Kalimantan Selatan, Timur, 

Kuomintang jang masih kuat | maupun Kalimantem Barat, pe 
didaerah Kal'mantan Barat”, 

demikian komisaris polisi Abas fadalah bers'fat legaal 
mendjawab pertanjaan "Anta- 

ngaruh dan propaganda RRT 
r sadja, 

tegasnja tidak terdapatlah buk 

ya” mengenai suasana perhubu ti2 ada gerakan dibawah ta- 

  

ediaf Adakan | 
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Upatjara ,,Labuh" di Segoro Kid 
sesadji ,,Labuh” dari bupati Ba 
wu Kretek (duduk paling kiri). 

tersebut dipajungi sesuai dengan   Lee aa SEK IS 
- 

"Akan Memberi S 
& 

ENGENAJ SOAL pemili 
kan ialah pemilihan utk 

penegasan ini akan pampaklah 
ta konstituante itu djauh lebih 
un biasa. Karena hanja ayas 

tuk konstituaute maka rakjat 
kesempatan utk membentuk u 
mikiai: keterangan Menteri Pe 
pertarjaan pers, bagaimana 
undjuran ulik mwempertjepat «di 

Indonesia. 

Book 

Kala Mononutu selandjutnja, 
Soai Ini saja anggap Suatu So0a: 
Jg penting sekau unuk menes 

rapkan dgn. definiif Gasar2 &e 
iam-anegaraan Republik Indone 
sia sendiri. Dan bahwa satu un 
dang2 dasar detini.if jg didus 
kung oleh sebahagian besar'rak 
jat Indonesia akan memperi 
sumbangan jg berarti pada s'a 
bilitei: negara, tidak dapat di | 
sangkal tagi. Malahan menim- 
bang, bahwa soal“ keamanan 
pada waktu sekarang pada bus 
hagian jg terpen-ing : 
gu oleh faktor? politis ideolo- 
gis bersuk undang2 dasar iz. 
definitif akan berarti Suatu fak 
Hor jg sangat penting dlm pe 
nje esaian keamanan diseluruh 
Indonesia, 

Sudah tiba waktunja 
Sebab kita telah 6 tahun me 

  
sesadji dibawa melalui sungai Opak ke 

Undang? 

ul. Gambar ' Atas: penjerahan 
ntul (badju putih) kepada: pane- 
Barang2 tersebut dibungkus dgn 

mori putih. Gambar bawah: Dengan perahu ,,antjak” jang berisi 
Pemantjingan. — Antjak 

kehormatan Kedjawen. 
, (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

adat   
2 Dasar 

' Jang Defininif " 
umbangan' Kepada 

Stabilitelt, Negara— Kata Mononutu 
han umum jg wadjib ditegas- 
anggota? konstituante. Dengan 
“kepentingan pemilihan anggo- 
besar dari pemilihan 

Indonesia seluruhnja mendapat 
udang? dasar 'jg definitif. De 
Rerangan AA. “Mononutu atas 
pendapatnja tentang andjuran- 
adakannja pemilihan umam “di 

2 Tahun Utk 
Mj. Murdiman 
sTerdakwa Adjukan 

si Gratie 
ENGADILAN 
gi Surabaja 

« 

    

  

     
mengenai perkara terdakwa wa 
jer Murdiman kepala staf Bri 
gade 9 Keresidenan Kedu jaag 
cituduh dim tahan 1950 telah 
melakukan” penggelapan uang 
sedjumlan Rp. 40,000— miik 
Pasar Malam Magelang. Sidang 
Cimulai pada djam 9,30 dan ter 
Iakwa masih tetap den, kete-   ngemudikan negara Tita dgn | 

undang2 dasar sementara dan 
telah tiba waktunja bagi nega ' 
ra dan bangsa Indonesia utk 
mempunjai satu pangkal pokok 
undang2 daSar negara jang te 
tap. Hal ini tergantung dari 
rakjat Indonesia sendiri, apa- 

kah dengan @djalan parlementer 
negara kita akan berpedoman 
pada Pantjasila/ pada prinsip2 
Sovjetisme ataukah Indonesia 
akan mendjadi negara Islam. 
Demikian kata Mononutu, jang 
menambahkan pula, bahwa ber 
dasarkan 'pertimbangan2 terse 
but ia sangat menjetudjui pen 
dirian berbagai pemimpin, su- 
paja selekas mungkin ddiaian 
kon. pemilihan anggota2 kon- 
stituante atau jang laz'm dise 
but pemilihan umum. 

Atas pertanjaan, apakah da- 

lam keadaan jang kurang aman 
seperti sekarang ini“dapat di 
dia'ankan pemilihan umum, 
Monontitu mendjawab, bahwa 
mentrugpendapatnja, hanja di 
beberapa daerah di Indonesia 
keamanan terganggu seclemiki- 
an rupa sehingga untuk pemili 

han umum pemerintah wadjib 
mengadakan djaminan2 jang 
luar biasa. D'bagian jang ter- 
besar di Indonesia pemilihan 
umum ini akon dapat gidjalan 
kan galam keadaan tenteram 
seperti telah terbukti pada pe- 
milihan2 didaerah Jogja, Mina- 

hassa dan Sangir baru? ini. 
Achirnia Mononutu mene- 

rangkan bahwa sudah seharus 
nja pemerintah dan parlemen 
berusaha supaja pada permu- 

mudian oleh Djaksa Tentara 
Tinggi Sudarijo diadjukan be- 

| berapg pertsinjaan mengenai 
pcs2 pengeluaran uang jx ada 
tertiatat dim buku tabellaris, 
pembelandjaan barang ian 
lauk pauk. 

Li 

Sesudah itu, Djaksa Sudarijo 
dipersilahkan membatjakan re- 
guisitoirnja, dalam mana a.l. di 
ajatakan bahwa penerimaan 
uang sedjumlah Rp. 75.000,— 
uantuk kepentingan pasar ma- 
lam, tidak seluruhnja diserah- 
kan kepada panitva pasar ma- 

fiam, tetapi oleh terdakwa telah 
Nipergunakan untuk menutup 
pindjaman uane milik Duta Be 
sar Indonesia di Pakistan amar 
hun Sjamsudin, pindjaman ma- 
Ya telah dipergunakan untuk 
kepentingan ketenteraan, teta- 
pi atas pengeliaran uang ini ti 
(ak ada bukti? jang betul. Pa- 
Na“achirnja Djaksa minta ter- 
dakwa “didjatuhi hukuman 2 ta. 
hun pendjara dipotong tahanan 

pekerdjakan diluar rumah pen 
djara serta diharuskan-memba 
jar ongkos perkara. 

Atas putusan ini terdakwa 
akan rsengadjukan permohonan 
gratie, 

rangannja ig telah dikemuka- ' 
kan dim sidang jg lampau, Ke | 

||Ikian djuga tentang   

Upatjara ,, Labuh" Kuning 
Suatu Tradisi: Dari Kraton ,Kasultanan 

Dan Kasunanan 
(Oleh Wartawan Kita). 

H 
tiap hari 
ping , Labuhan ketjil” 
besar”, jalah upatjara jz 

ARI KEMIS jl, telah dilangsungkan upatjara 
hana ketjil”, salah satu upatjara jg werupakan | 

tradisi dari Keraton di Jogjakarta dan Surakarta, pada tap | 
ulang tahurnja Radja jg sedang betachta Disam- 

shabu- 

: ada pula , Labuhan 
dilakukan tiap? hari ulang ta- 

hun penobatannja Radja jg bersangkutan. Sesungguhaja upa- 
tjara ,,Labuhan” bisa diartikan ,,doden offer”, jalah upatjara 
utk memberi sesadji kepada arwahnja para Leluhur jg dipan- 
dang keramat. 

IR ak sk 

Oleh sebab upatjara ini didja 
lankan sedjak djaman  Mata- 

ram dan para Radja jang ber 
tachta di Jogjakarta dan Sura 
karta kedua-duanja keturunan 

Mataram, maka tjaranja upa- 
tjara itu hampir serupa, demi 

sesad jiZ- 
nja. Upatjara “Labuhan ketjil” 

hari Kemis, berhubung dengan 

hari ulang tahun Sri Sultan 
| Hamengku Buwono IX. telah di 

"lakukan ditiga tempat ialah 
dilautan Kidul, Puntjak Mera- 
pi dan Puntjak Lawu. 

. Upatjara di Lautan 

gia kidul. 
Wartawan ,,Suara Merdeka” 

jang mengikuti djalannja upa- 
tjara di Lautan kidul, antara 
lain menulis sbb: Lebih dahulu 
barang2 jang mendjadi sesadji 
itu dibawa dari Keraton dise- 
rahkan kepada Bupati di Ban- 
tul, jans kemudian oleh Bupati 
Bantul diteruskan ke Kapane- 
won ' (Xetjamatan) Kretek. 
Oleh sebab djembatan sungai 
Opak belum selesai dikerdja- 
kan, maka dari Kretek barang2 
sutii itu diangkut orang, dalam 
satu alat jang biasa disebut, 
.Djatingarang”, menudju ke 
Pamantgjingan, dimana diserah- 
kan kepada Djurukuntji, untuk 
melakukan upatjara selandjut- 
nja. Barang2 sesadji jang ada 
didalam beberapa peti dan bung 
kusan kain putih, oleh djuru- 
kuntji dibuka, ternjata berisi: 
Kain tjinde pustipta tjinde w- 
lis (keduanja dari sutera) kain 
tjangkring songer. kesemekan 
(kemben) Solok, Gadungmelati, 
Gadung Djenger Hudaraga, Ba 
ngotulak, kain Poleng, tuluh- 
watu. kesemekan Dringin Sc- 
nger, Pandan-binetot, Podang- 
sinusupsari, Bangotulak, kain 
muslim 7 m., dan tikar pasir. 

Sesadj:. 
Sesadji itu oleh Djurukuntji 

diatur dalam dua antjak, dibu- 
at daripada bambu, kemudian 
Xitutup dengan daun pisang, di 
tindas dengan beberapa . buah 
batu besar, jang kira2 beratnja 
tama sekali satu kwintal. achir 
aja ditutup pula dengan antjak 
bambu, semua ' udjungnja di- 
ikat erat2 dengan tali (tutus). 
Disamping sesadji jang sudah 
dipisah mendjadi dua itu, ma- 
sih pula ada beberapa bungku- 
pan, jang berisi pakaian2 jans.     

dgn perdjandjian tidak akan ci |   
  

  

  laan 1953, pemilihan konsti- 
tuante selesai dan dalam ma- | 
djelis permusjawaratan wakil2 
seluruh Indonesia, yndang2 da | 
sar R.I. dapat dibentuk. 

nah, seperti jang mungkin ada 
disangkakan orang. 

Selandjutnja tentang penje- 
lundupan di Kalimantan Ti- 
mur, komisaris polisi Abas te- 
rangkan, bahwa penjelundupan 
barang? gelap dari daerah Ka- 
limantan 'Timu, dan Sulawesi 
kedaerah Inggeris dan Pilipina, 

seperti jang dahulu pernah ter 
dijadi, kini hampir2 tidak ada 
lagi, Tetapi harus diingat, de- 

  

  
mikian komisaris “ polisi Abas 
tambahkan, bahwa lautan Ka- 
limantan Timur, jang seluas 
hingga ke Pilipina dan kedae- 
rah Inggeris di Kalimantan 
Utara, memberatkan pendjaga- 
an penjelundupan barang? ke- 
luar negeri. Atas pertanjaan 
mengenai banjaknja tenaga ke- 

| pol'sian untuk seluruh  Kali- 
mantan,, diterangkan, bahwa 
djumlahs tenaga polisi se Kali- 

  

   
alimantan Barat 

oleh Sri Sultan sudah tidak c: 
kai lagi, rambut, potongan2 

uku, dan lain2 lagi berasal da 
ri pribadinia “Sri Sultan, dan 
kumbulan lajon bunga (bunga2 
jang sudah kering). Barang2 
itu diangkut oleh,lk. 20 orang, 
berdjalan kaki menudju ke Pa 
mantjingan, dimana berhenti 
sebentar, Dalam saat itu Dju- 
rakuntii membakar dupa, dan 
membatja matram2 jang sudah 
tertertu. Dua angkutan terse- 
but diatas, kembali diangkat 
orang2 menudju kepasisir Pa- 
rangkusuma, hanja barang2 js 
disebut belakangan, Citanam di 
dalam tanah. 

£ 

Dengan megahnja kapal 
»America” keluar dari 
doknja di Newport 
News, Virginia. Nampak 
di sebelah belakang 'ka- 
pal United States, jang 

“dlm ukuran lebih besar 
daripada ,,America” dan 
diharapkan akan dapat 
mulai berlajar bulan Dju 
akar. United Sta 
tes” “berukuran 52.000 
ton dam beserta ,,Ameri- 
ca” merupakan kapal2 
penumpang terbesar mi- 
lik USA.   

  

2   
mantan, ialah 3124 orang, dan 
djika d hitung dengan djumlah 
rakjat Kalimantan jang banjak 
nja 4.500.000 djiwa, apa pula 
djika diperimbangkan  gengan 
luasnja pulau Kalimantan, ma 
ka djumlah tenaga polisi dia- 
tas, adalah kurang  Djumlah 
diatas belum terhitung djum- 
lah anggota2 Mobiele Br'gade 
Clan tenaga tata-usaha dalam   kepolisian, (Antara), 

  

  

Hadiah Nja: 
Loro Kidul. 

Setelah sampai dipantai Iaul 
(Parangkusumo). mereka ber- 
hen'i, barang2 sesadji itu dile. 
takkan ditanah dgn diperlindus 
ngi Songsong djene (Pajung 
emas). Semuanja sama mengha 
dap kelauh Kembali disitu Djus 
rukuntji membatja  mantram, 
dan mengha'urkan persembah- 
an Sri Sultan “kepada Kang- 
djeng Ratu Kidul, Njai Rijo Ki 
dul dan Njaj Rara Kidul. Sete- 
lah upatjara ini selesai, bas 
rang2 sesadji itu diangkut ber 
puluh2 orang, menudju kelaut 
jg gelombangnja menderu de- 

ru, Barulah sesadji i'u dilepas, 
setelah orang2'jg membawa :tu 
berdijalan -diair sampai batas 
dadanja...... Ni 
Dalam saat itu, gelombang 

besar telah menjambarnja hing 
ga barang2 3itu semua masuk 
kedasar lautan, Sementara itu 
orang2 ig sama mengangkat 
nja kembali kedaratan dengan 
tjara jg enak sekali, meskipun 
tiada berhentinja gelombang2 
besar jg dilautan Kidul terke 
nal dengan nama alun kerek, 
menjerang mereka. 

Beberapa saat kemudian ras 
tusan 6rang2, dan djuga anak? 
dibawah umur berlarian me, 
njerbu ketempat dimana se3a- 
dji2 itu dilepaskan didalam air. 
Benar djuga mereka bisa men- 
dapatkan bekas2 antjak bam. 
bu, tetapi sesadji2 jg lain ke- 
fjua'i kesemekan  Bangotulak 
dan kain putih serta ikar, su 
dah “iada lagi Bagaimana :-Iju- 
ga ratusan orang itu mentjova 
akan mendapatkan barang2 :g. 
berharga itu, Hiada berhasil 
djuga, Perlu diketahui bahwa 
semua barang ig bisa didapat 
dari sisa sesadji itu, oleh pen- 
duduk dipandang sebagai ba- 
rang suftji sebab itu lalu diha- 
gi2, hingga ada jig hanja men- 
dapat beberapa cm. sadja. ka- 
rena menurut kepertjajaan me. 
reka, barang2 itu adalah 5a- 
rang hadiah” dari Kangdjeng 
Ra'u Kidul 

Sesadji ke Puntjek 
Merapi dan Lawu. 

Kalau upatjara sesadji ke 
tan Kidw durus oleh Buvatj Ban 
tul adalah jang ke Purtjak Mera 
pi. diurus dengan melalui  Buwnati 
Sleman, 

Lau 

USA Chawatir 

» MPN 

Tegang: 
Kesan Der.Darmaseti: 

    awan Mengenai Situ- 
(asi Internasional :.. 
“Dewasa Ini 

A TAS PERTANJAAN, .se 
kretaris djenderal kemen- 

terian Luar Negeri, dn, Darma- 
setjawan menerangkan, bahwa 

Arab di PBB adalah sangat 
baik, Dengan mengambil seba- 
gai pokok bahwa negara? Asia 
dan Arab seperti djuga Indo 
nesia tidak memilih pihak dim 
perang dingin, PL.Aneta me- 
ngadjukan pertanjaan, apakah 
pengaruhnja ini djuga terlibat 
dim perhubungan antara nega- 
ra2 besar, 

Dr. Darmasetiawan mene- 

rangkan, bahwa ketegangan? 

agak berkurang, akan tetapi ia 
tidak persedia menjebutkan se 
bab dari padanja. Kenjataan 
berkurangnja ketegangan fi , 
barus disambut dengan kegem 
biraan, dan diharapkan, bhw 
tendens pendekatan jang su- 
dah terlihat sedjak tahun jang 

| lampau, ternjata bersifat tetap. 
| Untuk mentjapai hal ini, Indoae 
sia bersedia bekerdija-sama ter 
utama dengan negara2 Asia 
dan Arab, akan tetapi disam- 

ping itu djugag dengan semua 
negara iang hendak mentjapai 

hal ini. 

Pro 
ENURUT berita ,,Press 

Trust of India” dari My- 
sore (India Selatan) konperzu- 

si kaum warita di negara ba- 

gian India tadi telah menga- " 

djukan saran, supaja dipungut 

padjak atas keluarga2 jang 
anaknja lebih dari 4 orang. 
Usul tadi berdasarkan kam- 
panje ulik mengadakan pemba- 
tasan kelahiran. Disamping itu 
konperensi menjetudjui resolu- 
si jg mendesak supaja- diada- 
kan kesamaan bagi kaum laki? 
Gan perempuan di lapangan pen . 

dicikan, politik dan sosial 

  

  

da Djurukuntji, sedang jang 
Puntjak Lawu melalui Bupati Ka 
ranga.jar Solo. Matjam2nja sesadji 
berbedaan, Jang ke Purtjak Mera 
Pi persembahan sesadji itu kepada: 
Empu Rama, Empu Permadi. Gusti 
Prabu Djagad. Kritjk Wesi. Pradja 
Kawit, Sapuargin “Bok Adfeng Lam 

bangsari, Bok Njai “Gadungmelati. 
Gan Kiai Megatara. Semertara jg ke 
Puntjak Lawu, kepada: Sunah Lg 

| wu jang djuga disebut Brawdija 
iSunan Kesepuhan, Sunan Kentman, 
| Sapghjang Sambu. Guru. Baju, Sur 

  
|ja dan Njai Gobrak, demikian tulis ' 

kemudian diserahkan kepa. ' wartawan kita dari Jogja. 

Terhadap Aksi Kekerasan Anti- 
Barat Di Timur Tengah 

Kedudukan Sekutu Didaerah Tersebut 
Sangat ,,Rusak” 

D 
Press di Washington, Michael 

berkobar 
tegis itu. Pembesar? itu 
terus terang, 
ta banjak 

Sovjet ditjurigci. 
Mereka terutama kewatir ter 

hadap keadaan didaerah. Teru 
san Suez, dimana pertikaian 
Inggris — Mesir telah berko 
bar mendjadi suatu peperang 
an jang makin meluas. Mere 
kapun kuwatir, pula terhadap 
clashg diMarokko dan Tunisia 
serta terhadap keadaan di 
Iran jang setiap saat dapat 
meletus pula. Dalam hubungan 
ini pembesar2 di Washington 
itu memperhatikan pula sikap 
Rusia, jang uenupyidt penda 
pat mereka senantiasa berusa 

RRT Peringat- 
kan Inggris : 
r ADIO Peking dim kritik 

| nja terhadap tindakan? pe 
merintah Hongkong jg baruZz 
ini mengirimkan kemba'i bebe- 
rapa orang pekerdja Tionghoa 
ke RRT,“menjatakan pada ha 
ri Saptu bahwa pemerintah 
RRT akan menganggap peme- 
rintah Inggris bertanggung aja 
wab atas , segala konsekwensi” 
daripada tindakan?2nja itu, 

$ Menurut Siaran Radio Peking 
jang ditangkap di Tokio, mente 

  

  
  

ti luas negeri RRT telah me- 
ngatljukan protes keras terha- 
dap pemerintah Inggris menge 
nai insiden tersebut, dan selan 
djutnja dituntut supaja "keke- 
djaman2 dan penuntutan? ter 
hadap penduduk Tionghoa di 
Hongkong itu dihentikan (gn 
segera, demikian 'puls tindak- 
an2 provokasi terang2an lain- 
nja terhadap RRT,” Apabila ini 
tidak didjalankan makg peme- 
rintah Inggris akan harus me- 
nanggung segala akibat2nja, de 
mikian Radio Peking. (Antas 

ra — UP), neboenbapsn ulas bitpadalklnsskan: Same 

ALAM TINDJAUANNJA 
achir di Timur Tengah, Cjarubitjara 

sbb.: Pembesar2 Amerika Serikat di 
nja surgguh2 Kuwatir terhadap aksi 

didaerah Timur 

bahwa kedudukan Sekutu di d o »kerusakan” dan bahwa 
sekali kemungkinannja utk dapat memperbaikinja, 

mengenai perken:bargan2 ter- 
politik United 

J. ONeill, antara lain menulis 

Tengah 

pada, saat 

un kembali. 

ha untuk makin memburukkan 
kedudukan Bekutu di Timur 
Tengak, tidak sadja dengan 
menggeakkan partai2 komunis 
Sesetempat didaerap Timur Te 
ngah untuk mengobarkan sema 
ngat perlawanan melawan Bu- 
rat, Indidjnkan djuga Je: 
memberikan djandji2 jang sa 
ngar menaik negara? Timur 
Tengah. dalam .kedudukannja 
sekarang ini. Tin 

x 

Sebagai tjontoh  dikemuiter- 
kan bahwa Sovjet telah menja 
takan kesediaannj, mem 1 Iran, bila Iran bersedia mer 
lak bantuan Amerika, Mer 
berita2 jg sampai di Ws 
ton, Sovjet kabarnja tih 
beritahukan kepada Mesiy, 

            

     

      

asal 

beban- Jang - difotakkan' 
Barat diatas bahu Mesir... 

Inilah jg merupakan salah 
satu sebab Mengapa Amerika 
Serikat selalu mertjoba memik 
sakan penjelesaian jang bersi- 
fat damai bagi masa'alah?2 di 
daerah itu. Se 

Mesir selalu me- 

nentang. 
Stimentara itu kalangan jang me. 

ngetahui menjatakan. bahwa Mesir 
Cianggap sena.tjasa menundjukkan 
sikap ig menentang, meskipun po hak 
Amerika telah berulang usug men: 
desak, supaja Mesir mau membitia 
rakan. suatu. penjelesajan “jang bersj 
fat kompromi den I.geris, Pemba 
sal2 Amerika. dan sampai sementa 
ra tingkat mutgkin diuga bembesar 
pembesar Inggris dan Perantiis ber 
pendapat, bhw geloniba:g' nasionalis 
me jang mentioha mengharitjurkan 
kolonialisme di Timur Tengah itu 
mungkin dapat dipengaruhi, akan 
tetapi tidak mungkin ditahan, Da 
lam pada itu mereka tetap berang 
gapan “bahwa perobahan. akan da 

  
  pat ditjapai detikan @jalan  perurdi 
ug8n Gan kompromi, (Antara--UP) 

kerdja sama negara? Asia dap » 

ke 

Washington pada umum- ' 

kekerasan anti-Barat z3 

2 

dalam pada itu Nana dgn" Pera 

aerah itu menderi. | 
ini s £ dik it Tx 

Harus penjelesaien 
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