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"Semula Dapat Kemadjuan Baik: 
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| Gambar "dari pangeran Ahmed Fuad, putera Radja Fa- 
| Youk, “pada waktu berumur 7 hari, gambar mana di- 

“4 ambil dim kamar kelahi rannja di Istana Abdin, Kairo. 
“1 Sebagai diketahui, pute ra mahkota Mesir ini telah ter- 
“4 lahir pada tg. 16 Djanuari jl. Menurut tradisi sebazai 

4 / Mesir, pan geran Ahmed Fuad mendapat 
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an Hanja Kepada ,,Kehormatan 
Keliru Dan Sifat Loba“ 
Tjeramah Dorothy Woodman. 

| MENDJALANKAN politik berdasarkan hanja 
a kehormatan jang keliru dan sifat jang loba”” de- 

nja untuk menjerahkan Irian Barat kepada 
g bantuan Australia jang diberikan oleh nege 

untuk mempertahankan kedudukannja 
adalah mergipakan sebagian dari politik .,loba” 

s»iamperialis baru”, jang , merusak serta menun- 
n pandangan jang sempit dan bodoh”. a 

japat diatas ini telah Gi- 
malam Kemis jg lalu 

wartawan Saga adan Bekas PM Sv- 

an nan duanten cie, oria Dibunuh? jang diutjapkan dide | 

2 -untak tj sopan rai AB (MENURUT HARIAN Mesir 
ri an dafi penga-| "7 Al Ahram” pada hari Ke- 

akan | mis, bekas perdana menteri Sy- 
ria Nazem al Kussi telah Libu- 

ri 
a selam ia mengatakan 

nuh dan di Damaskus, ibuketa 
an ke Indoesia bobe 

jag lalu sebagai ta 
Fe iB i - Syria, telah berkebar  kerusu- 

bwat Wartawan “Anca lan? jang , berbahaja. Berita 
Na NA” 2? “IAI Ahram” tadi hari Kemis 
London. a 

Voodman mentjeri- 
hwa terutama ia ka- 

melihat semangat dan per 
n jang besar ditumpahkan 
di Indonesia kepada usa 
apangan pendidikan dan 

ran rakjat. Ia kemuka 
japan seorang pembesar 
, Jang mengatakan, ,,ba 

a. buku2 jang dipergunakan 
Indonesia termasuk buku?| 
g paling baik, jang ia per- 
"Iihat” 
. Politik L.N. Indonesia 

“Berbitjara tentang politik 
negeri Indonesia, Dorothy 

luar negeri jang d-djalan- 
oleh Indonesia sebagai sua 

usaha untuk tinggal diluar 
erangan dan memelihara 
ja-sama dengan negaraZ 
dan Arab lainnja. 

Dalam pada itu pembitjara ! 
ro bahwa perdjandjian 

aan dengan Djepang 
ditanda-tangani di San 

isco dengan disertai se- 
koehandel" jang telah 

etakkan front Asia. Doro- 
Woodman rtagu2, “apakah 

djian San Francisco itu 
diratifikasi oleh Parlemen | 
esia. Menurut pandangan | 
“politik di Indonesia pada 

aktu ini belum sampai kepa- 
| tingkatan konsolidasi”, te- 

i apabila telah, terdjadi pe- 
an umum, maka -kegoja- 

an didalam politik di Indone- 
sia dewasa ini akan banjak hi- 
lang. 

Meski ia sendiri sosialis, 
Non. bahwa Partai 

is Indonesia, seperti dju- 

pagi tidak dinjatakan kebena- 

    

   
    

   

    

  

   

  

   

   

   

  

   

    
     

    
   

    

   

    
   
    

   
    

    

  

kedutaan Syria maupun Lem- 
baga Arab mempunjai sesuatu 
petundjuk. tentang  terdjacinja 
kerusuhan? ci Syria. Seterusnja 
menurut UP ,,A! Ahram” djuga 
mewartakan bahwa di Damas- 
kus timbul kebakaran2. (Anta- 
ya—UP). 

S2 

Kalangan jang iajak diper- 
tjaja Si Damaskus hari Kemis 

mengatakan bahwa kabar2 jg 

Gisiarkan oleh pers Mesir, sea 
kan2 bekas perdana menteri 

Syria Nazam al-Kudsi telah Ti 

bunuh, adalah sama sekali ti- 

dak beralasan. Kagar2 tentang 

terdjadinja kerusuhan2 jang 

berbahaja di Damaskus, dise- 

butnja “fantastis”. 

  

p 
belandja di: 
pang bermaksud menambah 

gian perang. 

Djepang jang kini: sedang di 
bitjarakan dalam parlemen Dje 
pang itu, ditambah dengan ang 

ka sisa dari tahun-padjak jang 
sekarang ini, akan memperbe- 
Sar djumlah uang untuk keper 
luan “dana2 pemulihan perda- 

  

   

      

    

  

   

     

        

   

an Na Ak Haa maian” (“peace brg 

Tea i Tangan | funds") mendjadi kira? : 
.pengikut dikalangan 3 "NA 

| massa. Tetapi Masjumi karena 
'bersandarkan agama dan kaum 
'komunis dengan perantaraan se 
ikat2 buruhnja, mempunjai ba- 

k pengikut dikalangan mas- 
, kata Dorothy Woodman. 
endjawab pertanjaan2 me- 

i sikap Inggeris terhadap 

Menurut kalangan jang pd- 
tut dipertjaja, djumlah jang 
akan disediakan buat pembaja- 
ran pengganti kerugian perang 
ado kira2 separoh dari 
djumlah tersebut tadi. » 

Barat, Dorothy 

Bata ta Djepang tak akan le- 

telahs me- kas2 bajar kerugian. 
ikan ban- 
Luar Ne- 
Spender, 

Seterusnja kalangan tersecuf 
diatas tadi mengatakan, bahwa 
(pemerintah Djepang tidak me- 
ngandunsy maksud untuk ,,sege- 
ra” mulai membajar pergcanti 

: |kerugian perang dalam tahun 

madjukan kepada Kementerian | padjak depan, jang akan mula! 
“Luar Negeri Amerika Serikat”.| pada bulan April jad, 
Demikian Dorothy Woodman, 

“wartawan mingguan Inggeris 
'Statesman and Nation”. 

    

lalam soal ini, tet: 
zendak dilakukan 6 

tah Churchill sek g saja 
, baiknja pertanjaan ifu di 

   
        

   

    

    

   

“Atas pertanjaan avakah be- 
nar bahwa Filipina tidak menga 
kui pasal 14 (pasal ttg pehggan 

Et “ f ti kerugian) dari verdjandjian 
BAHDER DJOHAN perdamaian dengan Djepang 
FESSOR. maka Yoshida mendjawab ban- 

wa Filipina telah mengadjukan 
keberatan? terhadap pasal tadi. 
,tetapi ini belum berarti bahwa 
Djenang harus mencabulkar 
permintaan Filipina”. 

  

    

    
   
    

     

Bahder Djohan sedjak 
1 Djanuari '52 telah di | 

end, Professor Pe-   
  

Suug! Djum'at 1 Pebruari 
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Nota Indonesia Telah Diadjukan,Hari Sabtu Jl. 

jg diberi tugas utk melakukan || 
i masalah Uni dan Irian di Den 

ilirjannja dlm nota mengenai masa- | 

(DD ELrGASI INDONESIA 
perundingan? mengen: 

Haag telah menjatakan 

lah Irian jg telah diserahkan : kej - IE 
gasi Belanda, demikian wartawan P.I-Aneta memperoleh ke | 

dari kalangan jang lajak dipertjajai di Den Haag. 
oleh kabinzet Nederland telah dibitjarakan dalam 

sidang dewan menteri pada hari Senen. Sebagai hasil pembi- 
tjaraan? ini kemudian diputuskan utk mengadakan hubu- | 
ngan dgn panitia urusan Uni dari Tweede Kamer. - 2 

terangan 
Neta ini 

  

Keterangan 
Pemerentah: 

bih Ditekankan 

ARENA KETERANGAN 
pengumuman Pemerintah 

mengenai Sikapnja dalam soal 
keamanan jg diumumkan tgl. 
36 Djanuari ji .pada pokoknja 
kurang dapat ditangkap oleh 
umum, maka oleh Menteri Pe- 
nerangan diberikan pendjelasan 
seperti berikut: Mewarut Men- 
teri Penerangan, inti (kern) 
dari pada keterangan Pemerin- 
tah itu terletak pada kata? ,,di 
antaranja gerakan Darul Is- 
jam”,   
-atau menjerupai 

.tja dengan penambahan kata?: 

rarija. Baik pemerintah Mesir,f 

    
Hanja 4T'|, Djuta 

Uang jg Disediakan Djepang Utk” Bajar 

Kerugian Perang ) 

Djepang Tidak Berniat Bajar Kerugian Dgn Segera. 

y | Dj i hida hari Ke- ERDANA MENTERI Djepang Shigeru Yos 

mis kemaren aa Daan Ma aa nara 

ri madjlis rendah Djepang, bahwa pemerintah 

Sa djumlah uang jang dalam tahun- 
padjak depan akan disediakan buat pembiajaan pengganti keru 

Rentjana anggaran belandja | 

  

Oleh sebab ifu kata2 ,,tiap2 
organisasi jg menjerupai negara 

alat negara 
(angkatap perang, polisi, pa- 
mong pradja) sebagai organi- 
sasi jg terlarang”, harus diba- 

»Giantaranja gerakan Daruj Is- 
jam”, 

Kata2 “memandang . tiap2 
usaha pembentukan organ'sasi 
sebagai negara didalam negara 
kesatuan Republik Indonesia 
dan organisasi jang menjeru- 
pai alat2 negara, baik usaha 
itu datangnja dari dalam, mau 
pun dari Juar negeri, sebagai 
pemberontakan” .harus dibatja 
dengan landjutan: "d antaranja 
gerakan Darul Islam.” ' 

Menteri Penerangan 'menja- 
takan kejakinannja, bahwa dg 

penambahan keterangan jang 
diberikannja, Pemerintah ber- 
pendapat bahwa tidak ada satu 

orang lagi diseluruh Indonesia 

jang dapat menganggap ku- 
rang tegas keterangan Peme- 
rintah itu. 

AMBON TUNTUT PENGEM- 
BALIAN IRIAN BARAT. 

Dikota Ambon telah dilang- 
sungkan rapat jang dihadlir 
oleh wakil2 partai dan organi- 
sasi2, maksudnja untuk mem- 
bentuk panitia perdjuangan pe 
ngembalian Irian Barat, Rapat 
kemudian setud'jui menjerahkaw 
pembentukan panitya tersebut 
pada Masjumi dengan andjuran 
supaja selekas mungkin menga 
dakan rapat samudera dan de- 
monstrasi. Demikian disampai- 
kan berita pada ,, Antara”. 
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Pertempuran 
Didaerah Klaten 
D) ALAM GERAKAN pember 
L/ sihan pada tg. 28-1-52 di 
daerah Simo jg baru sadja di- 
tinggalkan oleh gerombolan 
pemberontak, oleh pasukan ki- 
ta telah dapat ditangkap 3 (ti- 
ga) orang dari gerombolan 
pemberontak. 

Setelah ada beberapa kali da 
ri gerombolan pemberontak jg 
terus menerus lari kian kemari 
dapat menghindari serangan 
kita, maka pada tgl. 29-1-52 di 
daerah Klaten mereka terpaksa 
menghadapi pertempuran dgn 
pasukan kita. Kerugian kita 
tga orang gugur. Gerombolan 
pemberontak 21 orang tewas di 
antaranja Letn. dua Djaweng 

Lag Pa aa naa 

| nja, bahwa dgn keputusan tadi 
“pemerintah Nederland beresa- 
ha utk memperoleh 

& “Y |dati parlemen agar Soal ,, Darul Islam"Le-: 

1952 
Pa EGA 

riti    

    

pada hari Sabtu kepada dele- 

| Para pen'ndjau politik Ne- 1 
derland menjatakan “pendapat-. 

backing 
masalah 

Irian jg sebagaimana dikata- 
kan telah dimasukkan dalam 
"lemari &8” itu dapat dirunding- 
kan kembali dgn lantjar. Apa- 
kah usaha ini akan berhasil 
adalah. disangsikan, demikian 
para penindjau politik tadi,   

Perundingan | 

Ana data s, P. S. 
ANN pe ee Sue rae aan 

    

   

  

   

      

  

  Dari fihak Indonesia, warta- 
wan P.I, Aneta memperoleh ke 
terangan, bahwa -perundingan2 
dalam panitia urusan Uni telah 

| berdjalan dengan Jantjar dan 
berhasiy dengan tertjapainja 
pendirian2 jang sama antara 
kedua belah fihak. Pada umum 
nja delegasi Belanda menjata- 

' kan bersedia untuk mengatr 
kan perdjandjian2 ters i 
jang tidak bergantung satu dgn 
lainnja. Pelbagai persetudjuan 
dalam Konperensi Medja Bun- 
dar jang ditjantumkan dalam 
statut Uni akan diganti dgn 
traktat2, jang. akan - menetap- 
kan peraturan? mengenai per- 
setudjuan perdagangan, perse- 
tudjuan dalam lapangan mone 
ter persetudjuan : perekonomi- 
an, jang- antara lain memuat 
ba'eid tentang penanaman mo- 
dal dan sebagainja. 

Belum semi soal dapat di- 
bitjarakan oleh kedua “belah! 
fihak. Delegasi Indonesia Kni   

  
| berada kembal dalam 

  wartawan PlI-Aneta, seorang 
anggauta delegasi Indonesia 
terkemuka meneraagkan me- 
ngenai suasana dlm perundi- 
ngan2, bahwa dim panitia ,,uru 
san Uni. terdapat suasana te- 
rang akan tetapi dim panitia 
mengenai masalah Irian masih I 
terdapat suasana gelap gulita”, 
Meskipun antara kerdja kedua 
belah fihak penuh dgn soal2 jg 
harus diselesaikan, namun me- 
reka dapat djuga bersama2 me- 
ngadakan tamasja antara lain 
mengundjungi pabrik2 Philips, 
pabrik2 BPM di Rotrerdam Jan 
pabrik2 Unilever. 

Delegasi Indonesia mengha- 
rapkan dapat menjelesaikan pe- 
rundingan2 ini pada tg. 10 Pe- 
bruari. Orang mengharapKan 
bahwa kepastian mengenai ber 
hasil atau tidaknja perundingan 
perundingan tsb akan diper- 
oleh dim beberapa hari ini. 

Lebih landjut wartawan Pi- 
ta mewartakan telah mene- 

rima kabar, bahwa panitia uru 
sar Uni dari Tweede Kamer de 
ngan suara terbanjak, ketjuali 
partai sosialis, telah menolak 
pendirian? delegasi Indenesia, 
sehingga perundinga2 tadi kini 

L saat jang 
genting. 

Ahli2 keuangan diper- 
bantukan pada Dele- 

gasi Soepomo. 
Pada tgl. 2 Pebruarj jad, akan 

bertolak ke negeri Belanda Mr. Soe. 
giarto pegawai tinggi Kementer an 
Keuangan ig akan diperbantukan 
pada delegasi Indonesia ig kini se. 
dang 'berund'ng dengan pemerintah 
Belanda. Kemudian akan menjusu'! 
pula beberapa ahli2 keuangan jaitu 
Margono Djojohadikusumo direktur 
Bank Negara dan Mr. Loekman Ha. 
kim direktur Javasche Bank ig dju. 
ya akan d'perbantukan pada delegasi 
Soepomo. 

DJENDERAL MAJOR SUHAR 
DJO PENSIUN SEBAGAI 
ANGGOTA AP. 

Djenderal Major S. Hardjo- 
wardojo “mulai kemaren keluar 
dengan pensiun dari Angkatan 
Perang dan tenaganja tidak 
akan digantikan oleh orang la- 
in. /“Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa ia akan tetap mendjadi   Muljono, demikian berita dari 

dv. Diponegoro hari ini. 

Algadri: Perdjandjian Interim' Tak Memuaskan! 
AMID ALGADRI, wakil ke- 
tua seksi luar negeri DPR | 

mengenai perdjandjian interim 
dengan Djepang menerangkan 
kepada PI Aneta, bahwa dari 
keterangan ir, Djuanda dimuka 
pers kemarin dapat ditarik ke- 
simpulan. bahwa kesu'itan2 de 
tegasi Indonesia di Djepang jg 
di derita selama perundingan 
perundingan adalah disebabkan 

kepala rumah tangga Presiden. 
Demikian dikabarkan dari kala 
ngan istana Merdeka. 

  
oleh karena 
perdjandjian San ' Francisco, 
dan terutama '“erletak dim pasal 
14 dari perdjandjian tersebut. 
Dikemukakannja lebih lan- 

djut, bahwa jang menarik per- 
hatian ir. Djuanda itu tadi, ia- 
lah bahwa menurut perdjan- ' 
djian S. Frisco Djepang tidak 
dapat dipaksa dan djuga tidak | 

Rentjana Lie Mem- 

Pertemuan Di Ista 

Di Istana Merdeka, pasia tg. 29-1 jl. Presiden serta .N 
ngan beberapa perkumpulan wanita Indonesia. 

  

  
siden dan Njonja berdiri di tengah tamu2, digambar bers 

Njonja telah menerima kundju- 
Pada gambar: Di tangga Istana Pre 

  

1 Penting hari ini: Perundingan2 Di Den Haag — 
“Prestasi kerdja turun? —Suwirje tehtang keama: 

nan — Rentjana perdamaian utk 20 tahun — Fa- 

rouk sedia membuka kembali Perundingan dgn. 

BNN Peta appa a ea eNN PAPAN - 

na | Kemadju 
  

  ama-sama. 

  

RentjanaPerdamaian20 Th 
'Penjelesalan Soal Korea Akan Memperbaiki | 

Hubungan Internasional | 
EKRETARIS DJENDRAL 
dang Umum PBB, bahwa 

(langkah penting kearah mentjegah- bertambah buruknja hubu 

Keterangan Trygve. Lie. 
PBB, Trygve Lie, 
penghentian perwusuhan di ' 

f 

pada hati Kemis menjatakan dalam - Si 
Korea ' akan merupakan suatu 
ngan? internasional dan akan 

membantu pula ulk memperkokoh perdamaian. Lie sedang berbitjara 'di Paris dlu perdeba- 
tan mengenai ,,Program 
serikatan Bangsa2”. 

! 

. Patar: 
beri Harapan 

yap AKIL INDONESIA L. X. 
'“ Palar pada “hari Kerais 
njaritbut laporan sekretaris | menjanib 

djenderal PBB Trygve Lie me- 

   

sedang menantikan bantuan ngenai . Rentjana. Perdamaian 
dari Djakarta jang berupa pe- |20-Tahun, . (beritanja dimusi 
ngiriman para ah! keuangan. | halaman ini djuga) dan ia mena 

basa | makan Lie sebagai ,seorang ig: Irian masih ,,gelap” | mem pentjipta jang 
Dalam pembitjaraan dengan | Kuat dan odangan djcuh”, 

dan jang telah memberi sumba- | 
gan besar kepada PBB dengan 

j rentjananja itu. 
Setelah , bahwa Ia- 
poran Lie mengenai Rentjana 
20-Tahun itu hanja meliputi 
masa satu tahun, Palar menge- 
mukakan, bahwa hasil2 jang 
telah terlihat selama waktu itu 
ternjata memberi harapan. ,,Se- 
orang anak ketjil harus me- 
rangkak dulu sebelum ia dapat 
berdjalan”, demikian pendjela- 
san Palar. 

Ia kemudian menjebut bebe- 
rapa dari hasil2 pekerdjaan 
PBB jang oleh pemerintahnja 
dianggap paling banjak mem- 
berj harapan. Dilapangan Kea- 

manan Palar terutama menje- | 
but pembentukan Kom'si Per- | 
lutjutan Sendjata jang baru, 
kepada badan mana "kita se- 
mua menaruh banjak harapan 
untuk mentjarji djalan keluar. 
dari kesukaran2 jang menge- ' 
lilingi kita dewasa ini." 

Selainnja itu Palar menjebut 
pula putusan untuk '. memper- 
pandjang-pekerdjaan  Panitya 
Tindakan? Bersama dengan sa 
tu tahun lagi, dan resolusi Pa 
nitya Politik mengenai keang- 
gotaan PBB, jang dharapnja 
akan diterima pula o'eh Sidang 
Umum sebagai perkembangan 
jang banjak memberi harapan 
dalam masa satu tahun itu. 

(Antara—AFP). 

DR. HBUTICH DUTA DJER- 
MAN BARAT JG, PERTAMA 
DI INDONESIA. 

Dr. Werner Otto Von Heu- 
tich oleh Pemerintah Djerman 
Barat telah, dimadjukan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk 
mendjadi duta Dj Barat 
jang pertama, di Indonesia, de- 
mikian Menteri Penerangan Mo 
nomutu Widalam suatu ketera- | 
ngannja. Dan hal ini telah di 
terima oleh Pemerintah Indo- 
nesia setelah ' membitjarakam- 
nja didalam, sidang kabinet ha 
ri Selasa jang baru Jalu. Teta 
pi masih belum ada ketetapan, 
apabila Indonesia" akan mem- 
buka kedutaannja di Djerman 
Barat dan demikian djuga dgn 
orang jang akan mendjadi du 
ta Indonesia dinegara itu. 

  
penandatanganan | membaiar kerugian perang. Hal 

pembajaran kerugian perang ini 
tergantung sama sekali kepada 
goodwill Djepang. 

Dari keterangan jang diberi 
kan oleh ir. Djuanda itu dapat 
kesimpulan pula, bahwa surat 
menjurat antara Yoshida « dan 
Subardjcd' mengenai pasal 14 se 
belum Indonesia menandata- 

ada sangsi, apabila ia tidak mau 'ngani pesdjandjian S. Friseo, 
Lamosoa Kes 

Kon Batavia 

  

, lor ' brida aan Ii resin 

  

jar hn Kaar 

Dalam memberi tindakan: jg ' 
luas mengenai keadaan interna 
sional dewasa ini serta menge- : 
nai tempat2 kekeruhan dunia, 
Trygve Lie selandjutnja “menja 
takan, bahwa tidak ada sesua- 
tu penjelesaian mungkin ter- 
tjapai di Timur Tengah dan'di 
bagian2 Asia dan Afrika Jain- 
nja, apabila: penjelesa'an2?-itu 
tidak diusahakan dengan “dji- 
Wa semangat jang tenang dan 

20 tahun utk mewudjudkan perdamaian dgn perantaraan Per- 

dan diharapkannja, “bahwa: di 
tahun-ini komisi "akan dapat | 
muiaj lagi dengan mengusaha- 

kan Suatu sistim pengurangan 
dan pengawasan semua alat2 
sendjata jang dapat diterima 
oleh semua" negara. Achirnja 
ia mengemukakan bahwa kini 
terdapat- bukti2 tentang ber- 
tambalinja sokongan terhadap 
Suatu pasal lainnia dalam Ren 
tjana Perdamaian 20-Tahun 
itu, ialah mengenai . keanggo- 
taan “umum” -dalam PBB. 

Ia menjatakan. harapannja, 
bahwa pads Sidang Umum 
PBB berikutnja keadaan sudah 

akan demikian hingga semua 
negara jang. telah. mengadju- 
kan permintaan untuk mendja 

di anggota PBB - sudah akan 
dapat diterima dalam organi- 
sasi tersebut. 

Demikian antara lain 
djen. PBB Tr gve Lie. 

sek.   

  

lajak, dan sesuai gengan 'prin- 
sp2 Piagam PBB.” Ia menam-   
hadap tjita2 nasional jang 
sjah, penghormatan terhadap 
kewadjiban2 hukum internasio 
nal, penghukuman pemakaian 
kekerasan dan paksaan, serta: 
kehendak bersama jang teguh 
untuk mentjari dja'an kearah 
membereskan keadaan2 jang 
berobah setiars damai add'ah 
faktor2 jang perlu untuk me- 
ngurangi bahaja2 jang mudah 
meletus dibagian dunia ini." 

Pertikaian Timur- 

Barat. 
Mengenai pertikaian antara 

negara2 Besar, Lie menjata- 
kan, “bahwa ,,kita sekarang 
mungkin sedang menudju kea- 
rah jang akan memberi kesem 
patan2 baru untuk mengada- 
kan perund'ngan2. sungguh? 
antara Sovjet Uni dan negara2 
tetangganja disatu pihak, dan 
negara2 Barat serta penjo- 
kong2nja dilain pihak Ig me- 
njatakan harapannja, bahwa 
sdang2 periodiek dari Dewan 
Keamanan akan merupakan 
langkah pertama dari tinda- 
kan2 jang akan diambil sesusi 
dengan Rentjana Perdamaian 
20-tahun itu.   

Perlutjutan sendjata & 
keanggotaan PBB. | 

Lie selandjutnja mengemu- 
kakan kepuasannja. bahwa per 
setudjuan kini te'ah terdapat 
mengenai pembentukan suatu 
Komisi Perlutjutan Sendjata, 

dalam mana diantaranja telah 
dinjatakan kesediaan Djepang 
jang positip untuk membajar ke 
rugian perang, ternjata . tidak 
ada artinja sama sekali, demiki 
an kata mr. Hamid Algadri. 

Oleh karena itu mr. Hamid 
Algadri herpendapat, : bahwa 
perdjandjian interim itu kurang 
memuaskan, karena dengan 'de- 
mikian perhubungan ekonomi    

bahkan, bahwa “pengakuan ter 

“Program 20-Th. utk mewu- 
djudkan perdamaian dgn peran 
taraan Perserikatan Bangsa2” 
itu utk pertama kali £h diadju 
kan kpd Sidang Umum pada th 
1950. Program tersebut jang 
berisi. 10 pasal, antara lain 
menghendaki sidang2 periodik 
Dewan Keamanan, pembentu- 
kan suatu sistim pengawasan 
internasional atas tenaga atom, 
keanggotaan-umum, PBB, dan 
mempertinggi taraf? penghidu- 
pan diseluruh dunia. (Antara 
— AEP). 

. Inggeris-Mesir 1 

Inggeris. 
aan 

Telah Terdapat Dim 
Usaha Perbaiki Kea- 
manasn: Harus Ada 
Perbedaan Soa 
dentil Dan Integral 

Kata Sawirjo 

D ALAM SUATU perijaka- 
"pan dengan wartawan kita, 
wakil perdana, menteri Sawirjo 
menerangkan atas suata perta- 
njaan , tentang perkembangan 
keamanan dewasa iti, bahwa ke 
adaan 'itu, apabila dilihat setja 
ra integral, telah diperbaiki Gee 
ngan positip. Dalam menindjau, 
keadaan keamanan itu harus di 

   
2. 

2 

insidentil dan keadaan integral, 
demikian kata wakil perdana 
mentsri. Keadaan insidentil ita 
Titentukan oleh kegiatan ge- 
rombolan2 dan anasir2 pada 
waktu tertentu, sedangkan ke- 
adaam integral tergantung dari 
tidak atau adanja antjaman jz 
aktiv atau latent terhdap ke- 
amanan, 

Dengan demikian, maka pa- 
Ga suatu waktu keadaan insi- 
dentil itu dapat sangat buruk 
sekali, sedangkan keadaan inte 
gral tidak djelek, sebaga'mana   djuga misalnja dapat terdjadi 
didalam suatu peperangan dim. 
mana suatu ten-ara jg lemah 
dan sudah tentu akan hartjur 
dapat melakakan gerakan2 jg 
giat dan berbahaja. 
Dalam memberantas ke-tidak 

amanan ini kedua hal itu harus 
dibeda-bedakan, sambil mem- 
perhatikan, bahwa jang terpen 
ting untuk hari kemudian itu 
ialah tertjapainja keamanan jg 
integral. 

Dewan menteri telah mempe'a 
Gjari- Soal” keamanan jini dengan te. 
liti .dan..berkesimpulan, bahwa se 
bab pokok2 dari keadaan tidak aman 
itu ialah soa'2 sosial ekonomi dan 
ideologi. Penjelesaian hal: ini berati 
Ajuga penie'esajan ketidak amanan 
ig integral. Dalam usaha kearah 'ni 
telah ditjapai ksmadjuan2 
muaskan. 
amanan ig latent te'ah dit adakan: 

Diuga “ketidak amanan -ig insiden. 
ti1 dapat diberantas - dengan. hasil3 
ba'k: Dewan menteri bermaksud me. 
landjutkan usaha untuk: mengemba. 
likan keamanan itu dengan sekuat 
tenaga. 1 

is. me 

FEM. THAI PERINTAHKAN 
SENSOR ATAS 4 SURAT 
KABAR. ak sebenar: 

. Pemerintah Thai pada malam KS 
mis telah memerintahkan, supajasha 
rian kiri.,,Chuan-Min Pao” dan. & 
surat kabar lainnja ditaruh dibawah 
pemeriksaan sensor selama 15 hari. 
Dalam  keterangannja, pemerintah 
menjatakan, bahwa tindakan ini di 

- 
Se Aa   ambil oleh karena surat? kabar tsb 

memuat berita2 jang dapat memba 
jakan keamanan dalam negeri. 

SA sala 

PENGANGKATAN2 OLEH 
MENTERI FF DAN K. 

Dengan surat “keputusan Menteri 
PP dan K diangkat dalam Dewan 
Kurator pada Balai Perguruan Ting 
gi RI di Djakarta, terhitung dari 2 Djanuari 1952, sebagai anggota dan 
Presiden Kurator, Mr, Soewandi, 
Notaris di Djakarta dan sebagai 
anggota, Z. A. Achmad, anggota 
parlemen, dan Mr. Sutikno Slamet,   Thesaurier-Djenderal pada Kemente rian Keuangan di Djakarta. « Selan djutnja pada tanggal 16  Djanuari 1952 telah diangka: sebagai anggo ta2 Badan Pertimbangan ' 'Kebuda jaan: Pater Soekarta “SJ. dan Ham   ka (Hadji Abdul Malik Kari 
her ali arim Am 

Radja Farouk—Maher Pasha Dan Ste-. 
venson Telah, Bersepakat' Untuk 
Membuka Kembali Perundingan 
ARTAWAN AFP pada hari 
dari kalangan jg lajak di pertjaja di London, W 

dja Farouk, perdana menteri 
sar Inggris di Mesir, Sir Ralph Stevenson, 

Kalangan tadi selandjutnja 
menambahkan, bahwa Radja 
Farouk, 'perdana menteri Ma- 
her Pasha dan duta besar Ing 
gris itu tidak lama Jagj akan 
mengadakan pembitjaraan2 la 

gi untuk menjelesaikan lebih 
landjut rentjana untuk mem- 
buka kembali perundingan? itu. 

Sementara itu dikabarkan 
dari Cairo, bahwa djurubitjara 
kementerian luar negeri Mesir 
pada malam Kemis telah mem 
berikan isiarat, bahwa peme- 
rintah Mesir akan dapat me- 
njetudjui, suatu persekutuan 

dan, perdagangan antara Indone 
sia dan Djepang sesungguhnja 
tidak ditentukan oleh perdjandji 
an S. Frisco itu tetapi oleh ke 
butuhan ekonomi masing2 nega 
ra. Apabila perdjandjian inte- 
rim akan dapat berhasil, maka 
itu disebabkan ,,ondanks S. 
Frisco” dan bukan ,,karena S. 
Frisco” demikian mr, Hamid   
Algadri. 

| 
keterangan 
bahwa Ra- 

dan duta be- 
bersepakat 

Raba mendapat 

Ali Maher Pasha 
telah 

keamanan di Timur Tengah, 
asal sadja persekutuan itu ai- 
Selenggarakan dalam rangka Perserikatan Bangsa2, Djuru- 
bitjara itu selandjutnj3 meng 
ingatkan, bahwa perdang men 
teri Ali Maher Pasha te'ah ber 
ulang-ulang mengemukakan fi 
kiran sematjam ini sedjak ta- ' 
hun 1946. 

Selandjutnjz diterangkan 
oleh djurubitjara itu, bahwa 
bekas perdana menteri Nahas 
Pasha, meskipun menolak pem- 
bentukan persekutuan keama- 
nan di Timur Tengah jg diusul- 
kan oleh Amerika Serikat, Ing- 
gris, Perantjis dan Turki, dlm. 
prinsipnja tidak menolak per. 
sekutuan keamanan jg diben- 
tuk dim rangka PBB itu. 

Achirnja dinjatakan, bahwa 
soal pembentukan persekutuan 
keamanan dlm rangka PBB ini 
kini merupakan salah satu soal 
jg akan dihadapi oleh Front 
Nasional jg sedang diusahakan 
pembentukannja oleh pe.dana 
menteri Maher Pasha. 

(Antara-AFP) 

beda-bedakan antara keadaan : 

Berbagai sumber ketidak j 

Iasi- » 

- 

an Positip | 

P 

J 2 
Dlm rangka PBB... :  



AN AD meja 

- golongan igama tadi seridiri. Sebab. dgn keputussmnja tadi, 

Ea 2 H 

| kelas an 3 

kada atas ig aa 
tuan Supratomo dari kemen- 
lah dimulai dari sedjak bu- 

9 

telah untuk memberi djaminan, bah 
ihak wa dari kedua belah phak ci 

 ber.kan Rerarangan2 dari ha | 

- mera AN AA 

Produksi 8079 — 9070 | 
Dari kelerangan?2 jang ter- 

a perang, jaitu antara - 
9072. Akan tetapi mes- 

9 sam at 

MERDEKA 
tk eta menara Kain 

SEMARANG 1 PEBRUARI 1952. 

K abinet 
Ha Ba Eman Achir-achir ini kedudukan kabinet telah mulai 
ea lagi. jak pemimpin2 partai jang menghendaki 

kabinet dibubarkan Ga diganti dgn. kabinet baru jg bertjorak 
lai: Subadio misalnja, seorang gembong dari Partai Sosialis 
Indonesia, me daki suatu zaken-kabinet. Sedang bamjak 
lagi suara2 terdengar jg menghendaki presidentieel kabinet. 

— Kita bukannja pembela kabinet sekarang ini. 
Tetapi apakah sudah ada djaminan jg kuat, bahwa djika se- 
andainja kabinet sekarang ini diganti dgn suatu kabinet baru 
ig-bertjorak lain, kabinet baru ini akan pasti dapat menga'asi 
segala kesulitan? dan soal2 megara lebih lantjar dan lebih ahli 
dari kabinet sekarang ini? Kita dlm djarak waktu jang tidak 
djauh dari sa'at sek tarang ini, telah mengalami mempunjai 
pelbagai matjam kabinet. Presidentieel: nationaal-zaken kabi- 

net, coalitie-kabine: dan sebagainja. Tetapi kesulitan2 jg di- 
“ hadari negara toh masih ada sadja, dan tampaknja belum bisa 
diuga diatasi. Ini mendjadi suatu pe'undjuk, bahwa bukannja 
melulu matjam sesuatu kabinet-lah jang akan bisa mem- 
bereskan kesulitan? jang ki'a hadapi itu. 
- AA Pokok kuntji pemberesan segala kesulitan2 se- 
karang ini, tak-lain ialah: terletak pada tekad dan kehendak 
kita semuarja, utk menjelesaikan sendiri segala kesu- 
“Mtan2 tadi dgn segala daja. dam tenaga jg ada pada kita. Un- 

- tuk keperluan: itu, kita, rakjat semuanja terhitung pemimpin2- 
nja harus bersendjatakan kemauan-baik, keberanian menang- 
gung risiko.dan pahit-getir, pengeriian serta tjinta sesama 
bangsa biarpun terpisah-pisah dlm pelbagai matjam golongan | 
atau partai, dan kesediaan utk mengabdi sepenuhnja kepada . 

skepen ingar bangsa dam negara. 
'Hanja dgn tekad dan morele-instelling jang de- 

. Wikian tadi, dapatlah digalang suatu tenaga rakjai jg bulat, 
r bisa digunakan dgn sepenuhnja utk mengatasi kesuli'an2 

“ig dihadapi oleh negara kita. Dan bukannja dgn saben-saben 
ganti kabinet, jg dim periode transi'ie-nja dari satu kabinet ke 
lain kabinet itu, malahan akan menambah labiliteit negara sa- 
dia. Diadi jg kita perlukan itu ialah pembaharuan semangat 
perdjoangan rakjat serta pemimpin2nja, dan bukannja per- 

. tama-tama mbaharuam kabinet: Dan last but not least, dja- 
 nganlah kia: gemar menghidupkan kebiasaan ganti kabinet 
tiav tahun, imana kebiasaan kita untuk ganti ,,tjelana- 
an tiap PENA eta al 

Alim Utama 
Ma Ba aa Konpersasi Alim Ulama-non politik telah memu- 
tuskan membolehkan pemindahan darah (bloedtransfusie). Ke- 
putusan ini merupakam keputusan jg.madju pesat sekali, bila 
dibanding dgn mutolaah (debat) jg kabur dan memalukan dari 
semen ara kiai2 dlm konperensi MIAI tahun 1940 dulu di Sole, 
jang setjara ngotot-kolot: menamakan bloedtransfusie itu na- 
djis, haram dan tidak diperbolehkan oleh sjara” agama. 

 tampaknja para Alim Ulama telah bisa 
mengsmpiomikan sjara' igama dgn dynamik dan kemadjuan 

— dunia. Dan memang demikta janlah itu seharusnja! Igama sebe- 
? narnja menghendaki kemadjuan, bukannja dunia jg statis apa 
lagi jg mundur. 

  

“IT SE: 

— LL — 

SNN an ng an Dan setjara politis, keputusan Alim Ulama-non 
poli ik tadi merupakan suatu keuntungan jg besar djuga bagi 

3 para Alim- Ulama dapat-pula memberikan bukti, bahwa Ulama 
bukannja merupakan golongan jg kolot-reaksioner jang mau 
menghen ikan ja “masa, sebagaimana sering2 dituduh- 
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  : dustri tambang dan mesin2 tek 
: sti! 

| bahwa "Hongkong masih men- 

  kan oleh sementara kal jg tidak menjetudjui perdjoangz mn 
kaum igama. Mudah-mu dahan kemadjuan2 jg kini telah mulai 

Ieinpak dari k Sadang tadi, makinlah tampak lagi di hari-hari 
Ten me 

“SIDANG PLENO. D.P.R. PROP 
DJAWA TENGAH. 

: Diperoleh keterangan, bahwa DP, 
'R.D:S: Prop. Djawa Tengah akan 

| mengadakan “sidangrja' lagi dalam 
, 0 SE ' bulag Februari ini, jang targgalnja 
ios” aura ta sementara ditetapkan tg. 18, 19' dan 

KN aa pa 1. 29 Febr. Antara lain dalam sidang 
Dalam “berita kita Headan tsb: akan dibitjarakan beberapa soal, 

omplo- terutama mengenai pelantikan ang: 
ada Gauta baru jang dipilih oleh panitya | 

7 "#etah sebagai gantinja 4 anggauta jang | 
telah mengundurkan diri sebagai | 
-anggauta D.P.R. 

| Selandjutnja pada tg. 2 Febr. be 
"TI “sok di-kantor Gupernuran akan di 
"adakan pembukaan sampul berisi 

a surat pemilih, jaitu untuk mentjari 
' tjalon anggauta jg narginja 
dipilih sebagai anggauta D.P.R. Pro 

“pinsi Djawa-Tengah. 

akan! 

  
2 

 ternjota, 
| gaimana Hin sekalipun pers! 

| buatan alap2 Soedei mAh po 
An am lebih Hendi, 

bahwa: ag 1760 Pembukaan, 17.05 Hidangan 
puteri Maluku, 1730 Pengumuman 

dan warta daerah, 17.45 Lagu? Tiong 
| boa, 18.00 Insirumentalia, 18.15 Eko 

' gomi Rakjat oleh Djaw. Ekonomi 
“4 Kotspradja, 1841 Adzan, 1843 Ira 

| ma Tenang, 1900 Tanda waktu 

jar dn SMA PGRI warta berita, 19.15 Lembaran Buda 

arang, menurut pengu- ja oleh Agusrat, 2000 Sari warta 

pengurusnja, diminta su berita, 20.05 Siaran pemerintah, 

C Te 2 3 Februari 20-30 Langgam dan kr. aseli O.K. 

| “ Mustika, 22.00 Warta berita terachir 
an” atjara esok hari, 

148. Pai, 23. 00 Tn 

giatan bekerdja. Menur | ngan bu ata 

itu tidak berkurang 
Waktm sebelum perang. 

lan Lebih landj 
: Mo menerangkan, 
| duksi itu t 
! faktor2 dibaw 8 
| a. keadaan diri buru 
hatam, ketan 

modern), Sara tua, 
ham bahan2. men: 'ah, 
dan kwantitet dari baha 

| tah itu). 
A5 

“didalam dan - diluar perusaha- 
an, seperti sikap madjikan i 
hadap buruh, perhubungan an- 
tara butuh masing2, pimpinan | H, 
dan pengawasan atas perusa- 
haan, tekanan ekonomi dan 
perihal keadaan Maldne .bu 
ruh). 

Mengenai hubungan kerdja 
diterangkan oleh tuan Supra'o 
mo, bahwa hal ini pada umum 
nja tidak mengetjewakan. 

Achirnja ia memerangkan, 
bahwa panitia ketjil telah - me: 
madjukan usul utk melakukan 
renjelidikan jg. lebih dalam la- 
gi atas prestasi kerdja' itu, Sen | 
djalan mengukur keada 'sen 
diri dll. Tudjuan kesemua i'u 
jalah untuk. menemukan - dja- | 
lan kearah tertjapainja produk 
si jang lebih tinggi. 

Tes Rusia. 
Rusia pada hari Kemis seka 

l lagi teiah berusaha untuk 
mendapatkan bahan2 mentah 
dar: Asia Tenggara, Wakil Ru- 

sia dalam konperensi ECAFE 
di Rangoon, MVP Miguno, me 
njatakan, bahwa Rusia 'berse- | 
da untuk menukarkan bahan? ' 
mentah dengan a at2 pengang- 
kutan aat2' perlengkapan in 

Wakil Rusa itu menjata- 

kan bahwa blokade ekonomi 

| RRT membawa kesukaran dim 
perdagangan di - Hongkong. 
Atas tuduhan in' wakil Hong- 

kong, Lie Man Wai berkata, 

Gjadi tjontoh dari kemakmu- 
ran dan teknik perdagangan jg 
baik”. 

Menurut Lie, akibat b'okade 
RRT atas kedudukan Hong- 
koner adalah "sangat di-lebih2- 
kan." 

3 Onderneming: de Ban- 
dung Selatan ditutup. 

3 Onderneming teh didaerah 
se atan kabupaten: Bandung, 

jaitu onderneming2 Miramon- 
tana, Tj kembang dan Tjibu- 
ngur telah ditutup disebabkan 

oleh scal2 setempat seperti: 

gangguan2 keamanan dan di- 
tamban lagi dengan makn 
menjjalarnia peniakit . Blister 
bight (tjatjar teh). :jang . su 
kar untuk diberantas karena 
mus m hudjan. 
Demikian laporan jang ge 

sampaikan kevada Bagian Per. 
ekonom'an Kantor Sekretari 
Propinsi Djawa Barat. 5 

. , A3 

Undian Uang 
Hadiah pertama  Undian- 

Uang untuk bulan Djanuari 
telah djatuh di Medan, jakni 
atas nomer 62810. 

Hadiah pertama 100.000 ru- 

lingkungan hidup bu tah 2 

£ Perantj' S. 

  

  
  

dingan Di 
|. paknja 

Mesuor KABAR United 

» Djalanndh perundingar jg 
seret itu ada'ah d Sebabkan ka 
rena sangatlainnja kesuabe- 
lah pihak masing? mendekati 
pokok persoa'annja, dan — me 

# nurut Un ted Press — dapatlah 
dipastikan, bahwa perundingan 
perundingan in! akan gaga' ke 

(| tjuali apabila satu p'hak me- 
nundiukkan kesediaan merga 
'ah jang besar. Dengan demki 
an maka djuga usaha saling 

  

Pertempuran 
: Indo-Tjina 

Peranijis Menderita Ke- 
kalahan2 Di Udara' 

ENURUT BERITA2 jang 
seiahi Gipercich penegas 

annja, UtuSah Yierman , Kaku 
£rong Via komandan miiter 
seseaipal disuatu keia di Inde- 
China telah ajatuh dalam pe- 
rangkap kaum Vielminh dan «e 
was disuatu tempat jg le.aknja 
20 mi: sebelah barai daja kuta 
Haiphong, Komandan m.liter 
tsb. kelika diserang ia diseriai 
oleh dua pasukan pengawal 
Vietnam,   Daam komunike markas — 
besar Perantjiis d umumkan, 
di djalan raya nr. 6 dimana te- 
“ah terdjadi perke'ah an2 hebat 
baru2 'ini antara pasukan2 Pe 
rantis — Vietnam dengan pa- 

Sukan2 Vietmdnh, keadaan 
adalah ten.eram. Pada malam 
Rebo mendielang hari Kemis ha 
nja terdjadi perkelahian ke'jil | 
dengan pasukan2 V etminh di | 
djalan antara Phu Lang Tueng 
dan: Lucham. Hasi! pertempur 
an belum diketahui. 

bada hari Kemis di Saigon 
berlangsung suatu upatjara se- 
Gerhana berkenazn dgn tibanja 
angkutan jg-ke-160 dari sen 
djata2 dan alat2 - perlengka- 
pan Amerika untuk 'pasukan?2 

Kekalahan2 Peran- 

tjis diudara. 
Menurut komunike angkatan 

udara Perantjis di Indo Tjina, 
se ama minggu jang alu Peran 

tjs te'ah kehilangan lima bu 
ah pesawat terbang sebagai aki   piah kiri tidak ada, karena 'se- 

djak permulaan tahan - 1952 
hadiah pertama  dipertinggi 
mendjadi Rp. 125.000. Dalam 
penarikan hari' Kemis, hadiah? 
utama djatuh pada nomer? se- 
bagai berikut: 
Rp. 125.000 Medan . 62810 
Rp. 50.009. Surabaja . 21690 

Medan 166706 

Rp Bandjar- : 
masin 

Surabaja 
Tjirebon 165906 
Medan 201920 

. Menado 126260 
Semarang 159432 
Palembang 67380 
Surabaja 52929 
Padang. 113083 
Djakarta 104253 
Djakarta 16540 
Djakasta. 203746 
"Djakarta 134627 
Bandjar- 

masin 23153 

D:TJULIK GEROMBOLAN. 
Rumahnja tn. Wongsoredjo 

didesa Polobogo (Salatiga) bas 
ru2 Ini teah didatangi gerom- 
bolan pendjahat terdiri 5 orang 
bersendjata api. Maksud keda 
tangan gerombolan itu" untuk 
mentjari tn. Suhardio, wakil 
tjarik desa tsb, Kebetulan tn, 
Suhardjo ketika itu berada di | 

25.000 si 
171726 
13903 

10.009 165906 

  
Situ. Ia lalu d'bawa oleh gerom | 

tm, Suhardjo belum aa 

a 4 

kemudian, sebish nesawat ne- 

ira ini tertjatat 

| bat penembakan2 . pihak Viet- 
minh dan karena kerusakan, Se 
buah pesawat pemburu Bearcat 
telah terken, datas Hoa Binh. 
Penerbangnja tewas. Pada hari 
itudjuga dua buah pesawat Ia 
innja tidak kembali kepangka- 
lannja. D'duga bhw pesawat2 
ini telah dja'uh di daerah Viet- 
minh. Sebuah pesawat Bearcat 
lainnja, terpaksa 

Dinh . jang berada  ditanson 
Vietminh. Dida'am ker'butan 
jang timbul penerhangnia da- 
nat melarikan d'ri, dan kem- 
hali dengan selamat kegar's 
pertahanan Peranti'is. Dua hari 

melakukan ! 
pendaratan darurat di Nam |   nganckuyt Perantiis ig sedang | 
menudiu ke Sen Tay untk me 
ngamhi! serdadn?2 ' iang Inka2, 

telah dintih. Penerbangnia te | 

was: (UP). 
f 

DJUMLAH HADII TH. 1952. 
Keberangkatan djemaah2 Hadji ta 

hun ini telah ditetapkan sehabis bu 
lan Puasa, falah kira-kira “dalam bu 
lan Djuni 1952, demikian menurut 
keterangan 'dari Djawatan  Uru:an 
Agama Djawa Tengah. Ada kemurg 
kinan jang guotum (djumlah) djcma 
ah Hadii jang akan berangkat itu 
akan mentjapai 18.000 orang, dianta 

8000. orang  jany 
pada tahun 1951 tak “djadi berang- 

t2:YG Gawmbjong. bo.an tsb. Bagaimana nasibnja: kat. Untuk Djawa Tengah sadja ter 

| Gen ran menteri 

Lrangan dari fihak PHI Djawa 

Manilla Tam- 
Seret 

Press dari Manilla, maka pe- 
rundingan? jang kini dila kukan antara Djepang dan Pili- 

pina mengenai nembajaran gan'i kerugian 
seret. Perundingan? ini pada hari Senin menemui keadaan jg 
sulit karena pihak Pilipina menuntut PERDATA: Pa keru- 
Sian jg. lebih dari 8 miljard dollar selama 

ditambah lagi dengan sraiu 
'bang” dengan segera, jakni sebelum disjahkannja 
Ajian perdamaian San Francisco, 

perang berdjxan 

vakt 
tar bass 

Limabelas 
, perlam- 
perdjan- 

mendekati, jang kinipun tidak 
besar itu akan lenjap sama se 
kai. 

Djepang telah mengirimkan 
ide eg a kekonperensi ini 
vntigkt 2: Ialam prinsipnja” me 
ngusahakan tertjapa nja perse 
tudjuan mengenai kerugian :g 
telah ditimbukan oleh balaten 
tara Djepang di P:lipinag sema- 
sa perang Gunia jang lampau. 
Mereka tidak suka bersikap la 

in darpada jang telah ditun- 
djukkannja “yata perundingan 
dengan delegasi Intonesia di 
Tokyo, jakn' supaja sesuatu 
angka jang tertentu tidak di- 
sebutkan. 

Sebalitnjat pihak Pi'pwna 
menghadiri perund ngan? pen 

dahuluan inj dida am angga, 

an bahwa perund ngan? m-ru 
pakan pembitjaraan jang leng- 
kap, dimana dapat pua diam 
bil keputusan2 'ang pasti. 

Sikap deegasi Pilipna sege 
fa Mengadiukan tun-utan2-nja 

| sidangkan perund ngan jg sebe 
narnja belum lagi dimulai th 
sedikit memb ngungkan de ega 

si Djepang, jg sama sekali ti- 
Sak menduga akan mend urapai 
skap jang demikian tegasnya 

dari pihak Pil'pina tu: demiki 

an tegasnja dar' pihak Pilipna 
itu demik'an United Press 

. Supa'a djangan  menimbul- 
kan kesan, bahwa Diepang t- 
dak menaruh kesed'aan mak- 

de'ecrasi Dienang tidaklah da- 

rat mero'ak tmntntan2 terSahnt 

diatas 'ity hec'tu safia. Oleh 

karena in Djerang teah imo- 

minta wakti, untuk meminta 

pertiwhangan dari pemerintah 

di Tokvo 

ing mengulur-ulur 
Pasca umumnja d. Mati la 

b.ranggapad, bahwa Djepang 
maksud MeOLkU Uu. ur wakiu 
UtK membe.ikan kesempatan  kepa 
Ga Pil puua uncuk mem.kiikan lang. 
kah ig kemuiian akad  d,ambil 
olehnja. aan da.am paaa itu Die 
Paug gn msugerahuj. sampai be 
bapa diauhuja Pi ipina be-sedja 
untuk memberiudak skapnia. Menu 
Tut U.P. se.angjutnia. maka Tsushi 
ma. pemimbin Geiegasi “Dieparng, 
agak me.asa gelisah ka ena 
PiipiDa itu. dan ja” bermaksud 

orang 
ber 

me 

  

Keritangan Suchjar Tentang 
Perundingan Di Tokyo 

N30 MALAM, bertempat digedung Dewan Ekonomi Indo 
R nesia Pusat (DEIP ) di Djakarta, dan dihadirj oleh Tie 50 

pedagang? dan pengusana bun ysa indonesia such. K Teaja- 
SukIaAanA, Sekretaris Djenderal - DPIP, megberi k rangan?: 
tenlang hasil? jang ter japai dalam peruncingan kerugian pe- 
rang dengan Djepang, Suchjar setelah : menerangkan bahwa 
Ia tak melihat sealnja dari sudut po'itik, melainkan dari gu- 
dut el konomi, dan setelah pula mengemukakan hormatnja ke- 
pada India jang meniadakan tuntutan penggan'ian kerugian 

|| perang kepada Djepang menjatakan, bahwa ia tidak merasa 
| keberatan kalau kesempatan pembajaran kerugian perang ini 

“ngambil seperti se karang ini, apakah | 

  

| Gabat figunakan untuk keperluan pembangunan usaha nasio- 
| al Indonesia. 

Ia katakan, ada kesempatan me- 

salahnja, kalau kesempatan ini digu 
nakan. Dikemukakan, bahwa dianta 
ra 25 orang anggota delegasi hanja 
lah dia seorang partikelir, dan dari 
dunia usaha Indonesia, Inipun diada' 
kannja setelah diadakan desakan ke 
pada pemerintah. 

Adanja seorang dari d 
didalam delegasi. Indonesia ini me- 
nimbulkan kegegeran dikalangan pe 
Peoat D'epang, jg menanjakan ke 
pada ketua delegasi Djepang menga 
pa dalam delegasi Djepang tidak 
ditempatkan seorang dari dunia-usa- 
ha. 

Dikemukakannja, ' bahwa djumlah 
kerugran “jang dituntut oleh Indone 
sia adalah 32 -miljard ,.gulden” selu 
ruhnya, d'dasarkan pada perhitungan 
barang? (mas. berlian, mesin?) jang 
ha dan rusak, dan djiwa jang 
bilang (romusha). Djepang tidak 
mau menetapkan djumlah jang mau 
dibajarnja, sebelum ia ketahui bera 
pa. djumlah seluruhnja jang dituntut 
oleh negara2 bekas musuhnja. 

Hasil perundingan hanja penggan 
tian berupa djasa. 

Siapa jg mengangku: 

barang? 
Daam tanja-djawab jang 

kemudian diadakan, perhatian 
para had rin terpusat pada so 
al, “Siapa jang menje.enggara 
kan peagangkutan bahan? men 
Kih dari Irdonesia, dan pa- 
ra122 djadi Djepang ke Ind»ne 
Sia. 

Suchjar mengatakan bahwa 
jang akan d pergunakan utk 
melaksanakan pekerd aan peng 
gant.an keruglan rgrang ini 
jalah perusahaan2 Indonesia. 
Dalam soal penjebaran barang 
barang dan mes'n2 jang diper : 
gunakan unuk melaksanakan : 
pekerd'aan penggantian kerugi 

an perang ini jauh perusaha 

  

: hendaki supaja 

an2 Indonesa. Da'am soal pe- 
njebaran barang? dan mesin? 
jang diperoleh dengan djala” 
ini, kalangan dagang meng- 

pengutamaan 
Yiber'ikan kepada inis'ativ dan 
pengeluasan usaha bangsa In- 
donesta 

K.J.€.P.L. sudah borong 
keagenan maskapai2 
pelajaran Djepang? 

Sa'ah seorang dari hadinn 
kemudian mengemukakan, ra 
hwa Kon nk'ijke Java Chin, Pa j 
ketvaartlijn (KJCPL) kini t'h | 
Sr didi keagenan dari mas 
kapai2 pengangkutan Diep2ng 
sehingga dalam melaksankan 
Pengangkutan barang2 keper 
luan, mewudjudkan pengganti 
an kerugian perang ini besar 
sekali bahajanja pengusaha In 
Gcenes'a akan t'dak kebagian. 

Persoa'an ini mendapat sam- 
brtan hangat - dari hadirin. 
sampai ke'uar pernjataan, bah 
wa Pemerintah sikapnja 'emah 
Sekal' dalam tindakannj, utk 
membantu perkembangan 'usa- 
ha? nasiunal. 

Pimpinan NEIP khampir2 pu- 

tus asa demikan Suchjar ka- 

rena melihat sikap pemerintah, 
targ kurang berani mengambil 
'infakem? sehasai proteksi. Ke 

sa'ahan beberapa” pengusaha 
Indonesia servo didiasdikan alat 

|pemukn! seluruh aparat nasio 
s.kap | 

ngadakan 'pertjakapan2 setia a “par | 
socnliik dengan para pembesar Pili 
piha. utk mengetahui. atas dasar 
mana sebstulnja negara tsb betse 
da berunging. 

Baga manabun diuga. ava pik 

nal. Demikian pula anggapan 

tentang diskr'minasi d'ianh ber 
| hoda, dengen apz jang dikehen 
Fat celah fihak usaha nasional. 

| D'kstakannja. hahwa Be'anda 
ran orang biasa” tentang perundi. ! 
ngan2 ini, sudahlah terang 

Haran .Mornihe Tim:s” ig 
Sar .pengarunnia itu. teah menwis 
dtialam induk katanevannia .ig ber 
kenala ..Berbitia'a diudjur” bahwa 
celegas' Dienane bukanlah datang 
ks Manilla“utk memperhatikan dan 
m.mpert mbanekan, "melainkan u'k 
,smendenga'Ka dan mendiawab”, 

Pertjakapan2 ,,per- 

soonlijk. 
Lebih diauh Ubites Press. menga 

barkan dar  Manilla bahwa rem m 
bin delegasi Dienang. Tetinima. P4 
da hari Rabu te'ah bertemu con 
pembesat2 nemerintah Pii'sina utk 
mengadakrn berfiakapan dangan s9 
tiara io tenarx dan tidak retmi, 
laitu oma mentioha menembus aja. 
lan buntu ig d'hadan! sekatung ini. Pada hari Rabu "ragi" Teurh: 
ma ts'ah bete dencan menteri 
1 nee Pl'hi-a Jaadum Bi 
za'de into Arisa mendiadi na 
pin delssasi P'Inina Para Tadi Ha 
Tnia Terehima ta'rah he tepat Te 

| rfan d'rektus Cent: 'al. Bank Momo! 
Cnaterma 

ta 

har 

dan AIg' sontano Anca 
nntarta Maen Pilinina.. Dak 
Km 1A Stan berfetati 

i kenkrngan Aure'io 
- 

(al Sani 

Monthune'a. 

Te 
ngah, djumlah itu akan mungkin 
lebih banjak lagi, 

Lebih djauh diterangkan, 
ruarg-saku" jang ditetapkan para 
djemaah Hadji untuk keperluan “di 
Hedjaz jang dulunja hanja ditetap- 
kan 60 pond, kini djumlah itu ditam 
bah sedikit mendjadi 70 pond tiap 

bahwa 

orarignja. Mengenai soal pengangku 
tannja akan diatur sampai beras dan 
kabarnja akan digunakan kapal2 jg 
bukan melulu kepunjaan Kongsi 

tjatat 1650 orang dan menurut kete Tiga seperti tahun2 jang lampau, 
- 

| 
be | 

  
L membserituk 

du'u memberikan kesempatan 
io lelnosa henar kenada nengu- 

saha2 hanessania sshingra me 

raka memnoroleh kekuatan 1x 
hesar  Pemorintoh Indonesia 

snkarano helum lama memberi 

memperkuat 
pas'onat d'ananran ber- 

kini sudah man me 

Tanggkan frea fioht. menohada | 

bi lawan? ig sudah kuat? itu. 

ton kesamnatan 

nacaha 

lacancan 

Djangan perkuda na- ' 
ma pengusaha 

nasional. 
Da'am bada jitu ada iang kemu- 

kakan, bhw kini pemerirtah msm- 
be ikan kesan mau  memnerkuda 
wak! pengusaha jano dibawa turut. 
dalam ''ds'egas'2. Padahal ka'au 
sampai  waktunia bertindak untuk 
kebentir gan usaha nasio al itu. ti- 
dak ditundjukkan s'kan ia g tegas. 

Suara2, iang diperdengarkan da. 
lam pertemuan itu demikian sengit- 
nja. sehingga keluar ' perkataan. 
“ambtenatr2. sebetu'nia tahu apa 
tentang dagano” dan u/sata tahu, 
bahwa ada Belanda  d perwakilan 
Indonesia di Djepang jang ' main: 
kaju”. ta 13 

Berhubung dengan suara2 ig ber.. 
Smangat tidak sena g itu, maka. 
diet fa oeh  hadliris untuk 

sebuah komisi fang 
akan moergemukakan s022 jare di- 
elainji okh meteka kepada Presiden. 
Sukas 0 dan Walikota Diakatta Ra. 
ya. Dem kan pula akan diusahakan 
Subaia sua'a2 mireka ini lebih: ba- 
Ojak mendapat perhatian dikalamu 
gan Pa'tlemen dan Perwakilan Kota- 
D'adia, Diuga, atas usul sebrang, 
unfuk Tebih banjak mempererat ka. 
UII . pengusaha Indonesia dengan 
pers. dalam waktu2 tertentu akan 
lindakan konberens2 pers oleh 
DSIP, jang akan d'hadiii oleh per.“ mereka jang terlantar atas pc- 
hagai pengusaha. (Antara), 5 

Neo-Fasisme 
Dj Italia   | MAHASISWA? NEO FASIS 

.” Italia pada hari Rebo me: 
lemparkan sebuah kaleng ber- | 
isi tjat merah kearah 
Umberto Caloss9 anggota 
tai sosialis dalam madjelis per- 
wakilan Italia Selama perang 
dunia kedua Calosso wengada- d' 
kan pidato? radio didepan pe- 
mantjar BBC di London, Maha- 
Siswa? tadi berteriak: » Hidup- 
fasisme”. 

Dengan segera ia mengganti 
kan pakaian dan menudju ke 
madjelis perwakilan, dimana 

dengan kedatangannja itu ter 
djadi suatu perdebatan sengit 
antara perdana men'eri de Gas- 
peri dan kaum komunis tentang 
tndakan2 pemerintah dalam 
usahanja mentjegah timbu n'a 
kembali fasisme. Wakil partai 
komun's Pajettg mempersalah- 
kan bahwa pemerintah tidak 
berbuat sesuatu, bahkan mem- 
bantu tindakan? fasisme, 

Perdana menteri de Gasperi 
menjesalkan perbuatan para 

mahasiswa tadi dan menerang 

kan kenadd kaum komunis ba   hwa oleh pemerintah sudah di 
cadjukan suatu perundang-un 
| dangan kepada senat untuk   | menindas gerakan neo-fasisme. 
FP 

50LO. 

Rakjat ikut basmi 
pemberontak. 

Dalam menghadapi kekatjau 
an keamanan aaerah jebih2 ber 

hubung dengan pemberontakan 

dewasa in, rakjat didae ah Mo 
Gjosongo, Ka. urahan Bradjan 
dan D.ingo, telah giat ikut ser 

' ta mendjaga keamanan d desa- 

| nja masing2 dengan tjara me- 

|ngadakan pos2 pendjagaan dan 
pengawasan. Baru2 ini mereka 

telah berhatsil menangkap 3 

orang anggauta pemberontak 

jang melar kan dirj karena pe- 

ngedjaran Tentara kita, Sete- 

lah ditangkap 3 orang tsb ke- 

mudian te'ah diserahkan kepa- 

da jg berwadiib. Mereka telah 

mengaku bahwa mereka ang- 

gauta2 DI. £ 
Activiteit rakjat sematjam 

itu kin' terdapat pula ditempat 

lainnia ddaerah Bojolali, 

Sokongan kepada kor- 

ban2 pemberontak 
bataljon 426. 

Kepada para korban akibat 

Pemberontakan bata'jon 426. 

pada, achir bulan Desember 
1951 telah dibagikan uang Se- 

banjak . Rp. 3.500 jakni di de- 
sa2 Karangpandan, Mates'h, 

Dirmantono. Djumapolo Ka 

Diatipuro. Rakiat di desa2 ter- 

sebut telah menderita sangat 
karena pertempuran2 sengit di 

sana, Dalam minggu terachir 

ini kota Solo murai dibendi'ri 
n»ula oleh para nengunosi dari 

daerah nertempuran disekitar 

Ka'ioso. (Pia). 

BOJOLALI. 
9 Orang Grajak 

tertangkap. 
Dalam gerakan pembersi- 

'han jang dilakukan oleh se- 

pasukan Mob le Brigade didae- 

| rah Ngarso: loka Ampel Bojolali 

'baru2 ini, teah dapat ditang- 

|kap 9 orang Grajak. Pada me- 

rekx itu telah diketemukan 

| barang2 perhiasan pakaian, 2 

ekor sapi dan 4 ekor kuda, se- 

muanis hatsi! rampasan jang 

telah mereka Jakukan atas pen 

duduk d'sekitar daerah tsb. 

WONOGIRI. 

Bantuan utk. orang2 

terlantar. 

Untuk membalas budi baik 

dari rakjat jang telah  ditun 

,djukkan selama perdjuangan ig 

'lampau,' para pegawai Peme- 

rintah wilainh Ketjamatan Giri 

wojo. Kab. Wonogiri, akan mem 

berikan kepada mereka jang 
terlantier diwilajah ketjama' an 

Giriwojo, sokongam sekedarnja 
jg akas diambilkan dari uang 
yadii mereka barian bulan Dja 
muari 1952. Uang tsb akan di- 
udjudkan dalam benitik bahai 
makanan dan oleh sebuah pa. 
nitya akan di-basi?kan kena 

  

  

itundjuk jang berwadjib, 

Pinjuia pSis 1 19: 
Susunan pengurus PSIS 

marang tahun 1552 jang | 
sjahkan daam' rapaunja jang 

diadakan tadi malam (Kem 
di Lido ada shbe Ketua ma, 
Suharso, wakil-ketua Sunar « 
penuls 'Priadi, pesgahara Gi 

Khoen Sa 

lim, komm, kesebe.asan maj. 
Sularso dan ver!ificarie comm. 
Predoso dan Ong Sien Den, 5 

Menurut berita AFP ga 
Stockholm, djago schaats bang 
sa Diepang, Aoki dalam 

lombaan internasinal 500 AA 
dilangsungkan dj Swedia " 

or dikuti oleh djago2 Swedia, I 
par | lia dan Djepang telah berhasil 

keluar sebagai pemenang no: 

aga dua d'be'akang djago Swe 

kut bangsa Djepane ialah Ku 
do, Takabayashi dar Sugawara 
masing2 menduduki ke 4, 5. 9. 

Berta UP dari London me- 

ngatakan bahwa Wilv Scha- 
gen petikd'r neceri Peang 
telah puku' knockout petindj 

Inggeris Johnnv Me Gowan d 

lam babak ket'ga. Pertonding 

an tsh jang drentianakan »ntuk 

10 bahak d'lanosungkon d' Ak 
bert Hall, London baru? ini, 

TIDAK DIAKUI. 
Menurut UP dari Paris, Ko- 

mite O ympiade Internasiona 3 
telah menerangkan, bahwa re- 

kord2 baru jang dibuat djago2 
schaat Rusia t'dak d'akui res 

mi. karena Rusia belum meng 

gabungkan diri dalam federasi 

internasional 'keolahragaan di 

muSsm dingin. Pemegang re 

korg 500 m. hingga kini masih 

d'x00o Norwegis dengan waktu 

41.8 det'k rekord baru jang di 

bugt diago Soviet Youri Ser- : 

i guev ada “, 2 detik. 

| Aneka Djawa Tengah 
1JOGJA. 

Koordinasi kampanje: 

penerangan. 

Berhubung dengan been 

han dika angan penduftuk: ja 

mana disebabkan oleh pembra 
takan bataijon 4295, maka si 
KK" bersama-sama dengan ' 

tara. pamong -pradja, PO: 
kantor urusan agama dan d 
watan pererangan akan mi 
dakan kampanje penera 

persama. 
Kepada menduduk akan 6 

gaskan bahwa tindakan2 tidal 

diarahkan terhadap sesuatu g 
longan tertentu atau Weoclo 
melainkan semata-mata terba. 
Jan mereka jang membantu kz 
um pemberontak. Rakiat diar 
diurkan supaja terus beke 
dengan tenang dan sunaia d 
rgan menjiarkan kabar2 j 
tak benar 

PPMKI Pindah 

Djakar:a. 
Pusat Pimpinan Muda Ka- 

tolik Indonesia jang diketua   o'eh I. Tartiono Bramono, kin 
telah d'pindahkan dari Jog'a- 
karta ke Djakarta dengan 'ala- 
mat Djalan  Pasarbaru Na yi 
tan 20." 1 

MAGELANG. 
Daerah Kedu aman 

kembali 
Djam malam jang dahulu 

bertiepat: di Magelamg, Wow s 
bo dan Temanggung berhubung 
dengan aksi2 dari bataljon 426, 
sedjak hari Sabtu jang lalu te 
lah dikembalikan 'agi kepada 

|sast semula jakni dari di: 
1200 hingga 4.30 pagi. Ketika 
melakukan inspeksi kedaerah2 
pertempuran, 'overste Sarbi 
Komandan Pangeran Mangkubu 
mi di Kedu menjatakan pada . 
pertemuan “dengan para pegas 
wai pamongpradja di Teman 
gung, bahwa keamanan dikc 
Magelang, Weonosebo dan “Tes | 
manggung telah kembali sepera 
ti sediaka'a. sehingga djam ma 
lam boleh diundurkan. 

Menurut keterangan overste 
Sarbini, kaum pemberontak dis 
daerah Kedu dipimpin oleh kap: 
ten Alif dengen komandan2 ba- 
wahannia Ardani dan Abuba- 
kar: ketigania ialah anggota 
dari hatalian 496. & 

SALATIGA. 

Ditjulik dan Sek 
meloloska h d 

Dalam minogu il lurah desa Ti 
b'k kawedanan Tengaran telah an 
ttul'ik oleh gerombnlan bersendiata, 
o'eh karena d'desania terdanat 
berapa, orane dari gerombalan 
but id ditshas Oleh io herw 
Ketatangan serambolan: itu » 
sat malam dansa maks sela. 

hat 

. 

basken kawan.kawannta dari 
nan dan disamn nona j1 Turahi fi 
Sebirf turiit diambil. Kebarni 
telah ta heherana bari bera 
tamnat” markas eerombalan : 
rah telah diner'kea satan  didancan 
keterancannta, dan adhirnta ia d dtatuh? htktiman matt. Ketika 
bat to telah d'tstankan Unsri 

Ou   bunth nak Itrah if, markas K2 | 
Tombolan Santun oleh TNT mia 3 

2 hajan, itu ' atian 

turah damat me Toloskan diti | 

kembali ke desanja Jep,  



sepat: 
TA aan ta aa : 

SUDAH BERDJALAN LAGI | SEPERTI BIASANYA, BAHKAN PADA NANTI tai 
TANGGAL 6 FEBRUARI 1952 JANG AKAN DATANG, AKAN DITAMBAH SATU 
BIS. MENDJADI ADA TIGA BIS JANG BRANGKAT DARI SEMARANG KE Pa : 
RABAIA DENGAN . DJAM BRANGKAT SEPERTI BERIKUT: ta 

Yi F Brangkat dari Standplaats bis Pasar Djohar djam 7.00 
An en : —idem— " djam 8.30 

1 Ta TG djam 9.30 3 

PERUSAHAAN OTOBIS N.V. ,GUNTUR” SEMARANG 
- Djl. Pringgading 72 : 

DIREKTUR: R. T. SOEDJONO, 

! Gn untuk: Oni 

| ' Dai DARA 8—10 pagi — 4—4 sore. 

b a —entu akan memuaskan/Saudara/Tn/Nj/Ibu/Bapak/ 

  

  
Baru, esa dan bentuknja sabun Lifebuoy, 

"baru pula susunan tjampuran sabunnja dengan 

M. parfum 
Lifebuoy, sabun tcertjipta untuk kesehatan, SN 

sekarang dengan wangi'-an baru... wangi'-an harum 
semerbak, jang. tetap harum sampai penghabisan! . 
Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab un- 
tuk perawatan kulit. Puralin membersihkan lobang? 

Bana, hingga badan tetap segar-bugar, awet muda! 

SE 0 SEBAGAI TANDA DJASA. 

“Comite aa menetapkan :. 
td. 

| Warung 

  

  

FEBRUARI 1952 MEMBUKA PRAKTEK DI 
    : Be 

Dr. LIEW KHE TJONG 
.Chirurg-gynaecoloog 

Penjakit djalanan kentjing 
Penjakit orang wanita 

5 Periksa hamil . 
Tas " Tulung orang bersalin 
t3 Beta di rumah dan kliniek dari Dr. Liem Tjay Sien, 

Telf. 1518,   
— TJOBAKLAH DAHULU 

4 Sekalian. 
DISINI PERLU KAMI TERANGKAN ,,BUNG” 

Peamapir diwarung makan SUKO-MAREM adalah 
' Istimewa dan memuaskan. SUKO - MAREM 

satu Warung jang dapat pudjian seluruh Ra' jat Djawa 
1 Tengah dan pula sudah pernah mengikuti — Perlombakan/Ke- 
rat jinan makanan, pada Tgl. 16 Oct. '49. 

£ » PERLOMBAKAN /UDJIAN JANG DITEMPUH” 
C1 Keradjinan 

“2. Kelezatan makanar : 
3. Kebersihan dan kemurahan 

SUKO - MAREM"“ 
Dapat Diploma dari Comite Pasar Malam Amal 

dan Medaille MAS 

  
Tg. 16 Oct. '49. 

Comite Pasar Malam Amal 
ttd, 

Ng (Liong Hai) 
Voorgzitter. 

Kuasa warung: 
(M. D. DJOJOSUMARTO) 

£ 
(Thio Kei Tiong) 

di Pasar Djohar 
sebelah Kidul bekas 

Pasar Ajam — Semarang. 

Semua ZWITSAL art. dg harga EZ.|D.D.T. 546 per botol bier Rp 3,50 
Scotts emulsie (Mini. Ikan D.D.T, 104 .per. 

L. Negri) Rp 15,— (Zonder botol) Rp 7,— 
Vitamine A-D. tetes L. Negri Rp 5,—!/D.D.T 254 per, 
Levertr. caps Seven Seas (Zonder botol) Rp 12,— 

isi 100 2p 1250| ISKAP Rp10,—: — ISTIZIN Bayer 
Mistol drops (Neusdruppels) Rp 5,— A0 AGAR —,  ASPIRINE DETTOL dalem botol 100 ce Rp 2s0/ YAROL Rp7, 2 harga DARO ZETPILLEN (untuk Maandyerb. Camelia isi   1,75 

mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 
barang tiruan. 

Sp a 1 da2 S .. Pa 

T NESTLE : rRO   
  

  

Ambeien Rp 12 bidii i Rp 9,50 NIVEA ZONNE-BRAND SANATOGEN per fleg Rp17,50 CREAM Rp 150/BOTOL susu compleet USA Rp 8 MUNTHOL (Pohoping) Rp 1,50IVALDA DAN LgKEROL & Rp ar 

  
BUAYA EN EU UE 

Nela em 2 

  Drogisterij » »5O NG" Kranggan Timur 21, Tolf. 1419 -Smp- 
Dapat djnga beli di Toko: -ONG", Dj. Mata n (Ambengan) 249, Smg, 

    
Ta 

mi & « 

  

  

(Dia tjuma perlu Sebentar lagi anakku, si Toto, akan 
menambah kegia- 

Dik! 

udjian, ia T 

4 

beladjar mati-matian. Badann jeampai kurus.   
    

  

HIDUP BERBI AG IA a 
kotona KESEHATAN TERDIAGA 

0x 

AS, 

SEGERA MINUMLAH ANGGUR 

BRANAK mua GARUDA BOLA DUNIA 
JANG TERKENAL KEMANDJURANKIA PAGI 

  

SEHABIS BERSALIN...... 
BADANMIU TENTU LEMAH BUKAN? 
MAKA TURUTEAH PENASEHATKA 
INI, AGAR KAU LEKAS BAIK 

  

Pro NE 

AN No.25278 P0 ITL 

Reg PANTI Hn BLBI IE 

SG MEWOAPATKAN TENAGA BARU | 

SE ON INUL Leah beatnlabk Se 

Na LN kajah lot pa 

DARKAN DARI SEGALA (RU 

DIPA 7) 
Pusat sid juwal : BAN SAN YOK PANG Kap 216-218-220 Surabaia 

BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO P.&.D. 

Agen Semarang: 
Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. 11. 
Toko Obat NGO HOK TGNG, Gang Pinggir No. 1. 
Toko Obat ENG TAY HO. 
CHERIBON: Rumah obat Thian Tek Tong. 
PEKALONGAN: Tjie An Ho, Tay Tjhoen Ho, Eng Hok Tong 
(TEGAL: Thio Seng Ho, Po Seng Tong. 
TJEPOE: Toko Liem, Heng Liem Tong: 

“Toko MAYA-DEWI 
. Nonongan No. 3 — AN. 

ru terima: 
Imitasi wol lebar 1,50 M. 

e per meter Ra 
Imitasi tropical lebar 0,70 M.. 

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

per meter R. 7,50 
CP. drill Khaki lebar 0,90 M. 

per La NN — 
Dan lain2 matjam. Per an 
tjukup. Silahkan belandja di 

“ toko kami. 
Harga paling murah. 

N aa
 t
ek
a 

h Adpertensi dalam 

A MERDEKA“ 

Ia selalu mengeluh letih. Bingung | tannja, 
betul aku, Kak fp Berikanlah kepada- 

nja roti dengan itu” 5 
Margarine Palm- 
boom jang mem F 

|| enak pula banjak 
|| vitaminenja itu. Ta- 

|| ruklah itu dirotinja: 
i dan masaklahdjuga 

dengan Paimboom. |, 

  
    (Won...... enok betul-betul, Bu roti Ini.) 

Memang! Pun djuga menguatkan badan, lagi pula banjak vitaminennja. Sebelum |p 
dari unOn tentu kau sudah kuat lagi. 

    “ld Banjok-banjak terima kasih, Kok! Beberapa |. | hari sadja Toto sudah segiat Sa, Kemarin ia IK lulus dengan gemilan PA 

4) 

Lezat nikmat dan sehat   

Ikan bikin pertjobahan. PASTI 

    Roy Rogers 152 
Sar THAT COULD Y YOW ARE 

E FGREVER IE 5 5 
NOBOPU DISCOVERS 
ROCKJAW!/S GOT 
US TRAPPED / : 

Ve TUETY- JP 20 
ak LEARNS WE FOUND 

THIS, WE DIE. SO WE 
WORK ON, DOWN HERE, 

AND HOPES 
/ WHLE WE 

Aa | TELL HIM ANCE. 
et .3 HETu LET PAT - T THIS M US OUTA THI 

HOLE/ 4 

. 

Roy Tufty, djika — Tetapi itu berarti mungkin 
Reckjaw menperti akan keadaan 

sebenarnja ditempat ini. kita 
akan mati. Maka itu biarlah kita 
diam sadja dan terus bekerdia 
sambil berharap. 

1 nemukan, bahwa kita telah men. 
ia Pa diadi korban kediahatannia. 

fa. Na nak kepadania, ia 

matang Mg app an senantiasa ada 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is. 
timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem. 
buat hidangan mendjadi hidangan pesta. "...u 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan olah karena 
kekajaannja akan Vitamin” Ada D. 

BANJAK MENGANDUNG VITAMIN'A & D." 

HASit DARI DJAWA NAN INDAH. 

  

Bukti2 jang telah njata ! 
Rumah2 sakit, Rumah2 makan, | 
Sekolahan? masak dan rumah2 
tangga, telah banjak memban- 
Gjiri pesenan kita punja KOM- 
POR ARENG ,JEHA”, 
Karena HIMAT pakainja areng, 
dan ringan pakerdjaan. 
Jang blon perna pakai 

$ Keenan 

GENERAL (G.E) ELECTRIC KOELKAST 
MOLFL PALING BARU telah BERADA di kami punja Toko! 

Kami MENGUNDANG DENGAN HORMAT Tuan dan 
Njonjah untuk MELIHAT INI KOELKAST BARU 
pada hari DJUMAAT 1 FEB. 1952, DJAM 6—7 SORE. 

silah- 

PUAS ! ! 
BOUW INDUSITRIE HM. Mjj.   | ,ACTIVUM” v/h Oranje Dorp 

| LET SEM HURT ME) Pe 

untuk selamanja kita harus me. dap itu, Roy! ! 
nanti, dika ta' seorang pun me. Skree-ee). 

— Benar katamu itu Tufty. Te- 
elama kita hidup, harapan 

Bulu 2 telp. 1232 Semarang. 
  

WHATS THAT? PON'T 

Pemimpin Tjan Tian g King. 
SETERAN 87 SEMARANG Haa — TILP, 1150 

  

Persi Ae BA Au Mane Meh 

Restaurant Spits Warnars 
disebelah Hoteinja, Djl. Pontjol 202, Semarang   — Apa itu? Lindungi aku terha. 

(terdengar suara: Sodia: Makanan INDONESIA, EROPAH dan TIONG OA. 

jang ledzad2 dengan HARGA MELAWAN! 

aa eps Bj 
Druk, Ji no. Ae A/788, 

NJONJAH NANTI KELIATAN 
MONTOK dan Lebih TJANTIK 
BILA PAKAT 

Rex Ini malam Premiere|13th) 
5-7—-9 John Loder- Lenore,Aubert 

Alexandre" Dumas 

.THE WIFE OF MONTE CRISTO" 
Alexandre Dumas punja avontuur jg 
mentadjubkan, menggambarkan se- 
orang Wanita.jg ta'mengenal artinja 
TAKUT, menantang kaum lelaki dgn 
KETJANTIKANNJA dan kemudian 
dibinasakan dgn ia punja tabir dan 
pedang jg tadfhm. 

BESOK MALAM PREMIERE 

METROPOLE 5—729 (seg. um.) 
Rory : Calhoun —Rhone Fleming 

,Adrenture Island' 
Kn Asmara dan Pembadjakan 
di lautan dan di Pulau Mutiara jg 
menggiurkan hati. Tiap2 korban di 
lemparkan dim lobang terisi penuh 
dgn ular2 berbisa oleh seorang Radj 1 
jg setengah gila. : 
Thrills, Actie dan Sensatie. - 

  

KOETANG 
engawanJolo 

  

BESOK MALAM PREMIERE 

Orion 5.—7.—9.— (17 taj 
Luise Rainer — Arturo De Cordova 

William Bendix — Paul Lukas 

,HOTAGES“ 
Peristiwa jg menggemparkan tentang 
perlawanan gerakan dibawah tanah 
selama paperangan dunia ka HI di 
Tsjechoslowakije. Hitler punja per- 
tahanan ,,Benteng Europa” jg terke- 
nal kuat, digempur petjah. Actie dan 

    pertempuran heibat melawan Gestapo. 
| Film luar biasa jang djarang ada 
| bandingannja. 

  

INI MALAM PENGHABISAN 
OR!ON 515-7115-0915 
METROPOLE 7.—9.— (13 tah) 
Burt Larcaster 

Bisa dapat dari SABANG sam- 
pe di MARAUKE pada Toke2 
jang terkenal, di SEMARANG 
pada: 

Toko KUROPA" | 
The Fiame and ihe Arrow" 

Warner Rros' Teehnicolor | 

DJAGALAN “7.915 17" tb 
tiLi Ti Hua — Yeun Cheun' 4 

"'Shon Fung Shi Chiah' « « 
"Dunia Bohong) 

dan Toko 

SIAUW BIE KIOK 
, 

ESL PIBUsUucu na 5 
Bee CITY CONCERN CiNEmas PERAN 

LUX 5.—7.— — Ini Malam dmb, (13 tahun) 
Deanna Durbin Edm. O'Brien Don Taylor 

»For The. Love” Of Mary" 
Akan datang KUX film istimewa . kotjak dan lutju. 
NILS POPPE Bintang 
Swedia baru dalam ng OL D A A T B Oo E M an 

Satu comedy jg. menggemperkan sedari CHARLIE CHAPLIN 

ROYAL 5.—7.—9.— Ini Malam d.mb. (17 tah) 
Lon Chaney .. , Strange. Confession Brenda Joyce 

»Biue Biood” coedcior 
Akan dateng 

Bill William dim 

GRAND 5.—7.—9,— Ini malam d.m,b. (13 tah) 
Nana Mayo — Nancy — Ma — Sumarni 

,Kenangan Masa' Maa 
Ta “Akan d 
£ i:Margareth Ba », Wi ck ed La dy 1. 

puma — 

  

  

  

  
  

Henna BENAR SEO RERE MEA KEREN KA MENEARRRTREEK | 
| 
1 
1 

| 
| 

YeLALs | 
" 3 

Dibuka mulai 1 PEBRUARI 1952 

INDRA 5.» L. Oe INI MALAM Ta m b. (i3 tah | HH 
Johnny Weissmuller Tarzan Sauna Brenda Joyce 

Akan darang «« Menarik: 
Ali Jugo-Salamah » Kusuma Hati gempar | 

Roxy 54 Malam d.m.k. kos Ii tahun), 

»Chlu Fan reng Yuu" Gelumbarg . 
penghidupan: j 

Besokmalam 2G 
nKUO Hun The Soul of, # 

premiere 7 — 9. 

Ta Aa Dasa Dggi na O Daa 

CHINA, 

SOLO 
diam 

Pn im Te 
Teks Indonesia " —- 

Technicolor 

L—#e, nm, Ini 

  

Broken ”.Arrow 
James Stewart si 

ta Tenguri 1952 Ha   
— Virginia Mayo
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, Saja kira Sbiai Jo: 

akan dapat manaya 
uhan 5 

jang. tidak 
akan de- 

rang Ker 

1. djika 
a mei 

: JA, k82 babak peltama 

|..permu- 
pertama td 

dang2?”, 

  

,harga”, 

oleh parlemei 
hun 1951, 

kan oleh D 
h, dan ditjatatnja relati- 
ertian, bahw 
1000— dinamakan ,ma.- 

tie menghabiskan 
rgantung 

Pe alan padjak. 

i Matan Puan 
artinja beberapa 

dengan menge- 
beberapa, negeri lainnjaj se 

1  penghapusa ah an? 
Pro Gan contrania d 
Bbujatat olehnja batiya 

pada manfaat ur- 

2. 

n sementara 

PR kita dim, 

a bisa sehu- 

Rp 100 djuta     

ana sedikit membi 
2“kalan !ia banjak 

ncgura KA bang 

Kenang atau Neta 

ian, Sedan #suran ea 

tan Pem ag Ban 

da “sanggup atau tidak 
nja parlemen (dan pe- 
) merttjiptaken sesua- 

raturan dan lambat atau 
. tidak mendjadi undang2. Sebab 
andai kata dalam tahun 1951 
itu pailemen hanja membikin 

Isatu undang2, maka harga un- 
dang2 itu Rp, 11 djua. 
Mungkin tua bertanja: ,,An 

“(dai kata setahu 2g KAL ut parle- 
men - tidak membikin - un- 

maka. djaw abnja: 
»Dia bukan parlemen lagi! 

Sekedar perbandingan. P g 

Memang "harus ciakui, bah- 

wa pekerdjaan  parlemente: |   

  

' (dan pekerujaan lan2nja dju- 

ga) Gati suatu nega'u baru se 
perti Indonesia tidak dapat di 
hatuskam selantjar beat aaan 
dinegara2' lain jang sudah tua 
umurnja. Namun, pengakuan 

ini akan membawa akibat2 jg 
tidak diharapkan, “apabila pe- 
ngakuan 
masuk dalam kalbu E 
kerdja, tidak peduli apakah ia 
menteri, a.aukah “ja anggauta 
parlemen, ataukah ia sopir 'dli. 
Akibat itu ialah rasa kurang 
atau tidak “mampu mengatasi 
segala sesuatu dengan meng- 
gantungkan tidak Keke an 
Lu pada alasan dan pengakua 
tersebut diatas. Sebalikn ja? Ka 
rena rasa. tidak Pen 

orang akan terliba' dalam ,,zelf 
"| genotgzaambeid”, melasa ter 

lalu-bangga Kapan basil2 jg 
minjem. 

Oleh karena itu ada baiknj 
kami tjantumkan, sekedar per 
bandingan, beberapa angka jg 
menggambarkan -tencang ” Ian 
tfar atau tidak lantjarnja pe 
kerdjaam parlemen-er dinegeri2 
jain, sehingga dapat pula men- 

-Idekati pengertian tentang ,,ma 
ha?” "atau, tidak mahalnja” 
nana undang2 bagi 'regeri 
ita. 

“ Menurut . Re 
nerbitah - 
25 Oktober 

cis:ca File” pe- 
"Oktober 1951 — 

“1951 Kongrss U.S. 
jang 

lamanja 10 bulan dan berachir 
Ipada bulan Oktober 1951, te, 
lah ' menghasilkan 

:Hjaws dan “338 private laws, Gi | 
samping menfjalankan tuga as 
lain2nja. Pena ant “aa bah 
wa selama babak it Dewan 

HAtSom. 

itu terlalu mendalam | 
tiap2 pe- : 

Ibu : 

180 public | | 

2 bal 

Perwakilan Rakjat USA (Hou | 
se of Representatives, menje- 
tudjui |. 186 ren:jana undang2, 

senijana undang2. 

Kongres USA ke-81, babak 
kedua, jaitu dari 3 Djanuari 
1950 sampai 23 September 1950 
menurut ,,The World Almanac 

and Book of Facts 1951” (pe 
nerbilan New Yoik World Tele 
gram) menghasilkan 1.134 un- 
dang2, jaitu 435 public laws 
Ian 629 privates laws. 

Sajang tidak dapat kami sa- 
djikan angka2 pengeluaran be 
landja Kongres tersebut pada 
tiap2 masa sidangnja, sehingga 
dapat ,,dikalkulir” harga 1ata2 
dari satu undang2 disana. Ha 
nja rasanja perlu dikemukakan 
bahwa kini gadji anggota Se- 
ha: maupun anggota House 
$ 15.000 setahun, . diantaranja 
jang $ 2.500 tidak kcma bzlas- 

| ting. Disamping itu tiap anggo 
' ta House mendapat tundjangan 
$.12.500 setahun utk membe- 

| Jandjai djurutulis2 dan pemban 
.tu2nja, Ketua House dan Ke- 
tua Senat (Wakit Presiden US 
A) gadjinja $ 30,06& selahun 
ditambah « uang representasi 
$ 10.000.—. Djumlah anggota 
Senat Y6 orang, anggota House 
435 orang. 

  
Perbandingan dgn 

Nederland. 
Perbandingan dengan paten 

djaan parlemen-er di Neder- 
land, menurut angka2 dalam 
»Parlement en. Kiezer 1950” 
1951” (EL K. Iterson), adalah 
sbb:. 

| Dalam tahun sidang  1950/ | 
| 1991 (Sept. 1950 sampai Sept. 

251) diadjukan kepada Twse- 
de Kamer 258  rentjana “un- 
damg2, "79 rentjana “undang? | 
naturalisasi perseorangan dan ' 
anggaran  belandja  nega:a 
1950. Dari sedjumlah itu, se: 

be- | lain diselesaikan rsmijana 
gzcoting dan “9 rentjana un- 
dang2 naturalisasi tsb, telah 
al diselesaikan 131 ren'jana 
andang2 mendjadi undang2, te 
lah dikerdjakan sebagian dari 
60 rentjana undang2, ditarik 
kembali 

belum diselesaikan Eierste 
mer. (tapi sudan ga ai 
Tweede Kamer) 32 rentian 
undang2, tidak diselidiki 16 
rentjana undang2 dan tidak di 
terima lanoran dari Panitia 
Persiaran 9 rentjana undang2. 

Karena ,,zittingjaar" dari Staten 
Generaal tidak sama dengan ,,diernst 
jaar, maka begroctingniu ig diper- 
hitungkan menurut .dienstjaar” ti 
dak dapat didjadikan ukutan utk 

| menetapkan harga” "udang? itu. 
Karena itu guna mendekati penger 

Inggeris 
Sebuah Paberik.. Didirikan, Lagi: Pe- 
, gawai2 Dan Serdjana2-nja, Diamat- 

Ke Luar 
— Oleh: How 

(Copyright: 

baru " Naga Inggris 
njak 22.400.0 

ewa jang ditempatkan di 

“Tindakan? perdjagaan seperti 
k2 tenaga atom kepunjaan   , Dikatakan lagi, bahwa diper 

lagi sebanjak 50 sardja 
tjadangan untuk memung- 

paberik di Aldermaston 
pai produksi penuh. Ke 

1 paberik Aldermaston itu 
mulai melakukan kewadji 

Cumberland). dan di Capenhurst 
. menurut seorang @jurubitjara pemerintah Inggeris. 

Ka 

i2 amati: | Larangan "Uik Bepergian 
Negeri? 

ard Berry — 
5 

»Suara Merdeka”) 

ABERIK UNTUK menjelidiki tenaga atom jang paling 
jang didirikan atas bea seba- 

dollar di Aldermaston (Berkshire), sekarang 
“sudah mwai berdjalan. Menteri Persediaan Inggris mengu. 
mumkan, bahwa oleh pemerintah telah dibentuk suatu badan 

pabrik itu untuk mentjegah bo- 
fjornja rahasia2 mengenai penjalidikan jang dilakukan disana. 

ini didjalankan djuga pada pa- 
pemerintah di Selliafie'd (dis- 

(Cheshire), demikian 

ngan dengan penjelidikan tes 
nada atom di Inggris. Pegawai 
serta ahli? tehmik jang keseti 
annja kepada negara disangsi 
kan diawasi dengan rapi, utk 
mentjegah, supaja mereka dja- 

| Terima Ke- 
1 anggautaan . 

  
f 

sedang Senat Singa 948 | 

Pada Man ke Ar 
Winston Churechill dari Ing 

Kh ta turun-temurun dari ,,Soci 
perkumpulan ini dapat dikat 
terdiri dari opsir2 revolusi A 
presiden-djendral dari 50 

  

rika Serikat b bara ini, P.M. 
is s telah didjadikan anggau- 
y of Cincinnati”, Mengenai 
akan, bahwa an auta2nja 
merika. Bea nah Hume, 
ietv of Cincinnati” sedang 

melekatkan tanda SNKEANIR didada P.M. SAUrebi. 
    

Tiap Tahunnja: 

menggnamkan bahwa 

Sis ekonomi jang mengantjam 

2 150.069.666. Diunix ikannya 
kan pembitjaraan : 
demikian pula denga: 
gawai akan diberhentikan, 

nteri | 

Pokok2 pengumuman Butler 
tadi. adaahn sbb: 1. Alokasi 
aat pembajaran asi ing bagi | 
kaum pelant'ong Inggr.s jang 

Lakan berpesiaran keluar negeri 
akan dkurangi 50x jaitu 
dari £ 50 mendjadi £ 25 da am 
setahun. 2 Konsumsi temba- 
kau dan s'garet akan dikurangi | 

  
dengan 565 agar Supaja im- 

dengan | 
on dadakan 

port dapat dikurangi 
£ 22 000.000. 3. Ak 

(pengurangan import pada 
| omumnia, sed'umlah £ 150. 000. 

1000. tiap2 tahun. Pengurangan 
Li ket ka bulan November su- 

rdah d dahulu 

:rangan sebesar £ 350.000 000, 
hngga djumah pengurangan 
import semakin besar lagi. 

Pemberhentian |" 

pegawai2. 
4, Dalam 6 bulan jad. ini 

10.000 pegawai negeri akan di- 
berhentikan dan pengeyaran 

1 Fa 2 pemer.mtah untuk. membajari 
0 rentjana undang), ! 

Ka-| 
  

tian sepatutnja, kami 
beg:cotng Siaten Generaal selama 
2 tahun, 

Begrioutihg tahun 1951 ada F 2191 
300, dengan per.ntjian begiooijng 
Esiste Kamer FP. 815300, pengelua 
ran lain2 buat Eeiste Kamer 
P. 151,960 dan begiocting Tweede | 
Kamer F. 1:724,600. 

Begrooting Staten Generaal 1950 
ala F1833.500 dengan  perin'jian: 
b.grooting Eeiste Kamer F 291509, 
penglualaan lan2 buat Eetste Ka. 
mer EF. 103.500. begrooting Tweede 
Kamer F.1.438. 500. — tAnt) 

(Akan disambung). 

'ngan sampai didjadikan alat 
1 kolone kewung dam kaki tangan 
HEGERO “MUSUR 

Dalam pada itu, sumber jang 
mengetahui &i London menau- 

um - kepada pariemen Ingge.s 

ukan dimadjukan Suatu rentja 
na. undang2” jang  memberi- 

kan kekuusaan kepada peme- 
riwah unzuk me.arang sardja 
n02 terkemuka memngga.kan 
tanah Angge-&. 

Selama ini sardjana jang 
termasuk dalam. golongan “di- 
sangsikan” “telah keluar dari 
Inggeris dan tidak kembali ia- 
yi. Pada waktu ini tidak ada 
sudu undang? jang mearang 
mereka berbuat demikian. 

Maka djika rentjana undang 

  
undang itu diterima oleh parle ' 
men setiap sardjana jang be- 
kerdja pada pemerintah Ingge ' 
tis harus lebih dahulu menda- ' 
pat icin dari tjabang pemerim- ' 
Lahan jang bersangkutan sebe 
lum ia dibolehkan ' berpergian | 
keluar. negeri, 

dinuka Madjis kendah tadi Butle»” al. meng 
fiap tahan akan Gilakukan pengurangan 

an menter 

dengon pengu- 

tiantumkan : 

jaitu 1950 dan 1951, sbb.: 

ge, bahwa pada @chir buian 

Inggr Akan Hemat 
Import Akan Dikurangi 150 Ribu Pound 

:10,000 Pegawai... 
Akan. Dihentikan 

ENTERI KEUANGAN Ing gris R.A. ler char 3 Rebo M p€ merintah Gale aa Gakan penghematan setjara mendalam. Ma Maan kr 
Dalam  pernja' nia taannja 

, bahwa 

Inggris, 

pwa bahwa ia akan n 6 
eri keuangan India di' in 

uangan frlardia: 10.000 pe- | 

mkak sk 

pegawai negeri akan tetap se- 
.perti ketika tahun 1950—195i1, 
wa aupun biaja pengh'dupan 

“telah meningkat dengan 104. 
5. Tingginja bunga bank tdak 
akn dinaikkan. 6. Perongko- 
San pemeliharaan gigi, jang 
menurut 'peraturan lama di- 
tanggung oleh pemerintah, se- 
karang tidak akan diberkan 
lagi ketjuali buat kanak2. Un- 
tuk resep dokter akan d pungut 
'biaja sebesar 1 shilling. 7. Ber 
(hubung dengan mendesaknja 
keadaan ekonomi, maka ang- | 

| garan belandja Ka. @'adiukan 

atu 
i 2 pada biasanje. g 

Pendjelasan tentang tinda 
Ka kan2 pemerintah. 

Dalam bonja Butler me- 
ngatakan baiwa inggris akan 
ea Gefisitnja tiap2 ia- 
hun jang ketika bagian kedua 
dari tahun 1951 berdjumlah 
£450.000.000-itu mendjadi le- 
njap sama sekali daam ba- 
gian kedua dari th. 1952. Dite 
rangkannja bahwa ini baru 

| langkah pertama sadja karena 
dalam beberapa tahun sadja 
Inggris harus mentjapai sur- 
plus untuk memungkinkan ter- 
bentuknja lagi simpanan emas 
nja, Usul2 jang dadjukan o'eh 
menteri2 keuangan Common- 
vealth dan pemerintah2 daerah 
sterling lain2nja akan membe- 
ri mereka suatu surplus sedjum 
lah 100 dju'a pound ster'ing. 
Djumlah ini akan sama dengan 
djumlah ig akan tertjapai oleh 

  

.negeri2 di!uar blok sterling da- | 
'am waktu jang sama. 

Import batubara dari 

USA dikurangi. 
Seterusnja But! er menerang 

kan bahwa pemerintah telah 
memutuskan untuk mengura- 
ngi import batubara dari Ame- 
rika Serikat. Tindakan ini hanja 
akan menghemat H2 B0 500.000. 
tetapi akam merupakan ,,penghe 
matan jg sehav”" Minjak ta- 
nah tidak akan diransum. Te- 
tapi imporv berbagai matjam 
bahan makanan akan banjak di 
kurangi, 

Seterusnja dapat. dikatakan 
dsini bahwa djumlah perse- 
diaan barang2 tsb dibawah ini. 
untuk keperluan dalam negeri 
akan d'kurangi dengan 1/3 dji 

| ka dibandingkan dng djum'ah 
untuk tahun jang lalu Barang2 
tadi ialah mobil sepeda motor 

' sepeda pesawat radio, televisi 
lemari, dingin mesin tjutji meu 
et lan dari Lant alat2 mport. 

  
  

tapi namanja kata dju '! 
tjara itu masih akan dira 

Kan buat sementara wak : 
terangan lengkap menge | 

if djaan pada ketiga pa 
rik tenaga atom jang baru 

uga te'ah d berikan oleh 
rdana menteri Winston Chur 

“kepada pres'den Truman 
“sewaktu perkundjungannja ke 
'Washington baru2 ini, Tindak 
an2 keras se'andjutnja unuk : 
melindungi rahasia atom akan 
“didjalankan tidak lama lagi. 

- Para serdjana diawasi 
. Sebagai Iangkah pertama pc- 
rerintah telah mengambil tin- 

an penjaringan baru atas 

2gawai?, sardjana dan Pe 

PN orang makti dari 
Palang Merah Interna- 

aja diper- 
hat ke- 

orang wakil tadi (mem- 
belakangi lens) nam- 

ipak menanti dimuka 
kemah perundingan di 
Panmunjom, apakah 

      

(Copyr.ght: 

oleh Sevjet,   
|'ah atas andjuran Gerakan 

| |Gasperi serta Menteri Luar Ne 

F : | pent'ngan mereka, |tidak d'dasarkan atas tahun 

Pertemuan itu jang berlang 
Sung selama empat hari ada- 

| Eropah, dengan mana Perdana 
menteri Inggeris W.nston Chur 
chill, Perdana menterj Itali de 

geri Perantjis Robert Schu- 
man mempunjaj hubungan ra- 
pat. Rapat ini jang d sebut 
dengan “Konperensi Eropah Te 
ngah dan Timur” akan mewu- 
djudkan usaha2 buat pertama 
kalinja dari pemimpin? anti- 
komunis — dengan bantuan sa 
habat2 dari Barat — untuk 
mengerahkan sumber2 serta 
ketjakapan mereka. 

Pertemuan itu mempunjai 
dua tudjuan, jaitu: 

1, menjiapkan po'itik pemba 

ma 

  ngunan dan ekonomi bagi ne- | 
gara2 jang Sekarang dikuasai 
oleh pihak pengikut2 Moskow. 
Rentiana ini sudah harus sele 
sai pada sa'at negara? jty men 
dapat “kemerdekaannja"”  ke- 
'ak... 3 

2. Tetap menjatakan  hara- 
pan buat masa depan di Ero 
pah Timur me'ah'rkan pera- : 
£a'an simpati Barat dan agar 
Eropah Timur mengetahui bah 

wa Barat bakerdia untuk ke- 

Hasil konperensi serta pesa- | 
nan2 dari pemimpin2 jang di- | 
buang dari negara2 Eropah Ti- 
mur akan dpantjarkan kebe- 
lakang Tirai Besi dengan per- 
antaraan Radio Eropah Merde- 
ka dan dengan me'aui Saran 
Juar negeri dari ,.British Broad 
castng Corporation”. Semua 
negara2 Eropah Timur diwaki- 

li dalam konperensi ini oleh : 
pemimpin? dalam berbagai la- ' 
pangan politik dan ekonomi, 
Sesuai dengan rentjana jg te- |     

  
Produksi 
Goenoeng Iskandar, renijana un 

Itahun 1954 produksi beras di In 

|soal menambah produksi beras 
boleh mereka berhadas | 

Jah diadjukan o'eh Churchill | 
dalam konverensi di Den Haag 

tahun 1948. 

Bekas Pemimpin2 jang | 

memimpin. |! 

Diantara pemimpin2 itu ia- 
lah G.M. D'mitrov, ketua par- 

“tai Rakjat Tani Bulgaria jang 
telah di'arang berdir'nja oleh 
pihak komunis, Stanislaus Mi 
ko'ajezyk, bekas perdana mente 
ri Po'andia Jan Stransky, be- 

kas menteri kabinet Tjekoslowa 
kia: dan Magr Bca Varga be- 
kas ketua parlemen Hongaria. 
Sementara itu Paud | Eknri 
Spaak, ketua Gerakan Eropah, 
mengepalai perutusan negara2 
Barat dalam pertemuan itu. 
Wakil2 negara2 Barat lainnja 
ialah Paul Revnaud dan Paul 
Ramadier keduanja bekas per- 
dana menteri Peran'Tis, sete- 
rusnja Clement Devies ketua 
Partai Liberal Inggeris dan 
achirnja Lady Vio'et Bonham 
Garter, 

Tidak utk perang 
5 katanja. 

“Tudiyan konperensi ini. me 
nurut LS. Avery bekas mente j. 

ri da'am kabinet Inggers, dan 
jang  mengetuai  konperensi 
itu. “bukanlah untiik memulai 
peperangan baru untuk memer 

dekakan negara2 dibelakans- Ti 
rai Besi”, Kata Averv selandjut 
nja: "K'ta mengadakan perte- 

  

'Usaha Perbesar 
Produksi Beras 

3 EKRETARIS Djenderal Ke 
menterian Pertanian Ir. 

Goenosng Iskandar jang men, 
ijadi ketua panivia penambah 
hasil bumi jang pembentukan 
aja telah disetudjui kabinet ba 
r12 ini memberikan pendjelasan 
Ohw. maksud pendirian panitia 
itu adalah terutama utk me- 
landjuikan dar mengkoordineer 
usaha? dari djawatan?2 didae. 
rah2. dalam hal memperbesar 
broduksi hasi' bumi terutama 

beras, Menurut Ir. 

Suk memperbesar produksi ha- 
sil bumi itw telah lama siap te 
tah pula “didjalankan, 

. Djika rentjana itu dgn' ada- 
nja panit'a penambah hasil bu- 
mj sungguh2 digiatkan, maka 
Gapat diharapkan bahwa pada 

donesia dapat bertambah de- 
ngan 500.000 ton dan mu'ai ta- 
hun 1956 Indonesia bisa meme 
nuhi kebutuhamnnja dengan peng 
haslan sendiri bahkan ada ke- 
mungkinan besar bisa menjum- 
bangkan beras kepada negara? 
jang kekurangn beras. Selain 

kpd. panitia djuga bertugas dl. 
S001. memmertincei hasi! bumi   jang la'mnia seperti ' djagung 
Tp Ta dll-nja.  (Anta- 
Ta )a Mn |     

tuk menjelematkan disi. 

£ EBIH DARI 160 orang pemimpin berasal dari negara? di 
belakang Tirai Besi telah mengadakan suatu rapat ga. 

bungan di London buat periama kalinja (gi 26 Djanuari) un 
tuk menjusun rentjana guna menentukan - 
Gjiwa dibelakang Tiraj Besi. Pemimpin? itu diantaranja terda 

li pat bekas? perdana menteri dan 
| Soneta kebudajaan serta politik jang diusir dari negerinja 

nasib 100,009 000 

pemimpin? dalam lapangan |, 

Pa 

muan itu dengan pandangan 
bahwa, tidak mungkin lagi di- 
adakan “Munchen” kedua, dan 
bakiwa kita Sekali? tidak bo 
leh mengambil langkah2 ig ber 
arti menerima  pembudakan 
atas negara2 Eropa Timur." 
“Kita hanja hendak memperli 
hatkan kepada negara2 jang : 

itu bahwa kita ',... 5 5 dsk in dImnokap molcke" Pu. tralia, Richard Casey. mengu- « 
“terbelenggu” 

da suatu sa'at negara2 ini 
mungkin akan dimerdekakan 
kembali oleh Sovjet sendiri. Ki 
ta tidak akan mempertimbang 
kan untuk merentjanakan ke 
merdekgan dengan  memper- 
gunakan kekerasan." 

Kita sekarang berdjuang de 
ngan tudjuan melaksanakan 
rentjang persendjataan kemba 
li dan dalam hal ini kita ka- 
dang2 lupa bahw, Rus'a pun 
sedang memikul beban jang be 
rat. Rusia pada suatu ketika 
mungkin meng'ngini per'etak- 
an sendjata bagi kedua be'ah 
pihak dan salah satu Siaratnja 
jalah memerdekakan kembal' se 

| mua negara? satelit-njia. Djika 
hal ini terdjadi maka kita su- 

|dah harus mempunjai persiap- 
an untuk pembentukan peme- 

rintahan bagi negara2 merdeka 

tad: dan mempuniai suatu ren 
tjana ekonomi dan politik jang 

1939 itu, tapi atas keperluan2 
kita sekarang. 

|(PARTEMEN MESIR TIDAK 
DIBUBARKAN. 
Menurut berita AFP jg diki- 

riwkan dari Cairo pada malam 
Senen jg lalu (tg. 27-1 malam), 
Parlew on dan Kabirei Mesir 
telah dibubarkan oleh Radja 
Farouk. 

Menurut berita2 pers jg ke- 
| mudian ternjiafta Parlemen Me- 

sir tidak dibubarkan dan Nahas 
Pasha sendiri menjanggupi. 
bahwa Par'tni Wafd akan me- 
njokong kabiret baru selama 
kabinet baru itu meneruskan 
politik “kabinet lama terhadap 
Inggeris, seperti jg didjandji- 
kan oleh Perdana Menteri jang 
aru, Maher Pasha. 

| PESAWAT TERBANG MELEDAK 
Sebuah pelempar bom Amerika 

dari matjam B-29 pada har: Selasa 
pagi telah meledak sed kit disebe'ah 
selafan Tokio. Sebe'as darj ketiga be. 
las orang penumpangnia masih sem- 
pat menecguhakan pajung udara un. 

Mengsensi 

nasib jarg Jainanja belum“diketahui. 

ra? ngan Mega, I 
.Rentjana Riil Atau Chajai Sadja? 

kam Oleh: Marvin Stone — 
1 »Suara Merdeka”) 

katan laut pilihan istimewa da 
tri komando brigade ke-41, 
baru sadja selesai melakukan ' 
kewadjiban di Korea, telah fi. 
ba dipelabuhan Singapura utk 
memperkuat pasukan2 Inggris 
dalam gerakan melawan Dak 
kan2 gerilja. 

takan, bahwa ,telah dilepaskan 
tembakan kepada 62 orang 
telah melanggar perai 
dijam malam di Kairo, dan se- 
muanja telah diangkut Ka 
mah sakit. 2 
— Marskal Viscount, Alexan 

der of Tunis telah diangkat se 
bagai menteri pertahanan cm 
kabinet Inggeris. Demikian dgn   resmi diumumkan di 
pada malam Selasa. 

—- Menteri luar negeri Aus- 

mumkan, bahwa telah diada- 
kan pertukaran kedutaan anta 
ra Djerman dan Australia. | 
— Pulau Viti Levu, j Jogja pu 

lau jang terbesar dikepulauan 
Fidji, ketika hari Senin telah 
didatangi taufan jang kentjang 
uja 150 mil dim satu djam 
hingga 12 orang menemui adjal 
nja dan menimbulkan kerusa 
kan2 sebanjak kira2 '$ 2.800. 
000. Pangkalan udara Tel Ik 
Lauthala mendapat kerusakan 
hebat. 

Kh 

Hampir Masuk : 
Peranckap 

IP ADA HARI SELASA dikabarkan 

    
Tj.n, 1 

| senin hampir2 telah kedjebelos di 
pasukap 

| 
! 

bahwa megierj Pura, ga ar (un 
tuk wusan reyara2 serikat 

Jean Lefouruesir, pada na 

| dalam ' suatu' perangkap 
Vietminn, ketika ja mengu,dju 
rgi garis depan. Menterj  Letour 
Neau diserfaj oleh djenderal Roul 
Salan. panglima tentara sementara 
dj Indo Tji a, didalam  perd, 

nannja kemedan pertemputan 
ben, kira2 45 kilometer disebelah 
bara daia Hoa Binh, unjuk melaku. 
Kan penjindjauan. ..i, masa 

Mobil jg ditumpangi oleh pare 
pembesar tinggi itu berada dekat 
pos depan @uang pada djalan raya 
mo, 21 ketika tiba2 temba. 2 
baf dilepaskan terhadan ro 
Dengan ketjepatan penuh, row 
rgan berhasil mentjapai pos terse 
but dengan tiada korban2 tewas 
atau luka2. Pasukan2 dari legiun? 
asing Perantjis telah membalas Viet 
minh itu dengan senapan mesin 
dah arti'erj sedang menteri Letour 
regu mengundjungi pos perto! 
ngam pertama ditempat tsb. Sebs 
lum kedatangan menteri. pos itu te ' 
lah mengalami serangan? pula (UP). 

PERTJOBAAN2 2 MEMBUAT , 
HUDJAN GAGAL. 

Menurut laporan jang | 
paikan kepada sidang tahun: 
dari American ' Meteorologie, 

New York, usaha2 untuk - 
buat hudjan buatan manusia di   3 negara bagian Mann 
kat di daerah Barat / | 
tidak berhasil. 

 Perdjandjian Frisco Bisa Menarik Loya- 
& Iiteit Rakjat Asia Thd Amerika? 

DUNN, DIREKTUR bagian peladjaran internasional 
u da universiteit Princeton, dalam suatu rapat Unesco 
ew York pada hari Senin mengatakan, bahwa perdjandi 

perdamaian Amerika Djepang memberikan suatu tjont 
baik tentanz apa jang dapat ditjapai oleh Amerika d: 

untuk ngaperoleh loyalitet di Asia terhgdap usahanja, 
ra2 merdeka dan me 
djandjian tsb. 
itu sebagian besar tergantun 
ranv menjatakan maksud? 

wan komunisme. Para pembentuk 
telah melihat, bahwa kekalnja per 

dari usaha untuk dengan 
,S.A. untuk hanja 

“perdamaian dan pekanaja dgn. Djepang bana Ta 
dgn. negeri? Asia Jainnja, 

Dengan tidak “mengadakan 

peraturan2 larangan dan segera 
memberikan kedaulatan sepe- 
anhnja kepada Djepang, maka 
telah ditjoba untuk memper,i- 
hatkan kepada bangsa Asia ba- 
hwa Amerika Serikat dapat d: 
pertjaja akan . memperlakukan 
mereka atas dasar jg sama. 

Bila fikiran ini dapat diteri- 
ma maka bahkan ada kemung 
kinan untuk melepaskan bang- 
sa Tiongkok dari sistim komu 
his, demikian pembitjara, D'ti- 
lik dari sudut keamanan, ma- 
Ka penempatan darj kesatuan2 
tentara Amerika di Djepang 
adalah perlu, tetapi hal ini sa- 
ma sekali tak boleh dianggap 
sebagai timbulnja suatu peme- 
rintahan kolonial lagi. 

Pemakaian beberapa kereta 

api isitimewa di Djepang bagi 
pengapgkutan orang2 Amerika, 
asediakannja  taksi2-dan ru- 
mah2 makan bagi tentara, ha- 
Ala merupakan soal2 jang ke 
sjil tetapi djika ini berlangsung 
lerusg maka akan membahaja 
kan maksud2 jang baik. Ber'ta 
jang telah disiarkan tentang ho 
teladan rumah2 di Tokio jang 
d'tempati o'eh orang Amerika 
dan jang akan dikosongkan gu 
na dikembalikan kepada pemi- 
lik2bnja tentu akan mempunjai 
pengaruh jang baik atas rak- 
jat Djepang demikian Dunn, 

Tak hanja di Djepang, teta- 
pi diseluruh Asia orang akan 
memperhatikan ' dengan teliti 
tanda? . jang menundjukkan 

apakah . kita akan “menunda 
Ataukah tidak memperlakukan 

  

  mereka atas dasar jang sama, 
demikian F, Duma, (Pia), 

hingga berita ini Gitatid ibu dam Janaks. dalam keadaan sehat, 

ARI MINGGU jl. kebun bi- 
H natang Surabaja telah di- 
bandjiri oleh ribuan orang. “Se 
mua orang berkerumun ditem- 
pat harimau. Polisi kadang2 
Tan kanan Ea : 

hari ta menerima .uang 

ajak Rp. 16.000— Ternji 
bahwa sementara hari 
lo telah tersiar | an 

bi hari itu Ka lik 
rangkeng ditempat . harimau. 

Alat? tadi telah dik 
kian rupa, sehingga | 
gunakan dengan mu 
anak buah tank jang: 
tan. 

pkh 

IMI 5OK PARNI dari diva si 
wukan Ketjamatan Dawa 

(Kucus) telah melahirkan seo- 
rang anak laki? adjaib. 
dibagian belakarg dekat Tas 
Cibagian muka berlobang.  Hi- 
dungnja tidak berlobang dk 
matanja rti tanduk, 

Baji ini dilahirkan “pada: Ha 
26-1-1952 djam 5,30 pagi dan 

h LE» ma GK ai 

— Delapan puluh orang in | 

-— Pihak Polisi Mesir menja 1 

London 

£ 

 


