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5 mreka in 

bangsa jang lebih da 
utama da. Be kita ber 

  

   

bag. Me Pr nan 
hant, iang mendjabat pr? 
siden Harvard Bagan rn 2 
Lp Yalan Duka i.     

Nb Batista jang tel: 
» kuasaan di Cuba baru? ini   

- AG itu. Kini ia telah mengangk 

- Akan Dilakakan Ol 
Beberapa Paberik 

ENGAN MENJEBUTK: 

“berkedudukan &i London, 

   ah melakukan perebutan Han 
digambarkan sedang bersen- 

““da-gurau: dengan isteri serta anaknja dikediamannja di .$ 
Coguina, beberapa hari sebelum 

P'hematan Keras 

bagai swnber beritanja, 

  ia memimpin coup d'etat 
at diri djadi P.M. Cuba. : 

| Akan agan 
Russia Ke PBB . 

EMBESAR2 AMERIKA 
P mengatakan pada hari 
Senen, bahwa Rusia mungkin 
sedang bersiap-siap untuk neng 
adakan usaha baru, memindah- 
ikan pembitjaraan2 gentjatan 
sendjata di Korea jg menemui 
|djalan-buntu ke markas besar 
PBB di New York. Dikatakan- 

nja, bahwa jg diperlihatkan oleh 
delegasi Utara dim perundingan 
(perundingan di Pan Mun Jom   eh Russia Tabun Ini 

Mengalami Defisit? 

AN ,kalangan jg mengetahui” se- 
Gjuruwarta ekonomi U.P. jang | 

W.A, Ryser, mengabarkan pada hari 
. Senen, bhw pemerintah Sovjet Uni tahun ini akan mengambil 
tindakan? ekonomi jg keras gn antara lain mengadakan peng- 
hematan? din sementara mata pengeluaran erintah. Dika- 
takan, bhw keterangan? jang diberikan dim debat mengenai 
erat belamja Sovjet baru? ini menurdjukkan, bahwa ren- 
tjana ekonomi Sovjet atk tahun 1952 ini antara lain ' meliputi 
usaha ,,utk memperbesar produksi industri dgn djalan memper- 
besar preduktiviteit tenaga buruh, memperbaiki tehniknja dan 

      

    

    

   
   

  

Akan tetapi didalam “debht “itu 
diterangkan pula, de en talangan 
tsb., bahwa ekonomi Sovje makin 
menderita tekanan beban? bari jg 
diletakkan diatasnja. '“Menunt kala 
ngan jang mengetahn ui itu, f m 
ini. dalam sedjarah Sovjet: tum | 

| pernah diadjukan kritik semi 
'Iterhadap ,.kegagalan2” dalam hbs 

| melaksanakan rentjana Seo jang 
Amor | diakibatkan oleh pemborpsan2 , Serta 
makin | Kurangnja SN aga dalan 3 pc 

Ba para 12, dasi Ia 
kas     

  

|itr menurut kalangan tsb: . menun- 

-djukkan, bahwa paherik2 jg penting 
telah mengalami defici organisasi? 
dagang telah Sidoga dalan persedia- 

mj-an2 jang tidak perlu dan bahwa be 
berapa kementerian telah gagal. da 
'am usaha mendjalankan instruksi? 
dan garis2 pedoman pemerintah me 
agenai. penghematan pembiajaan2. 

“ Tiga tindakan pokok. 

“Pada achir debat diberikan petun   

    

djuk, bahwa pemerintah Sovjet-akan 
  

“DI ng KG RIDGWAY 

  

     
    
    
    “mnta uya besar itu, jg. 

  

Oka 'Dipeibolehkan Lagi Bi- 
kin Kapal Perang: 

5 Pesawat Terbang Dil. 

    

     

  

a Djepang ' 
Semua, Matjam' 

membuka djalan bagi persen- 
li Djepang dgn mengizinkan negara tsb. 

nd , kapal? perang serta pesawat2 terbang, 
1 Ban an dari markas besar “umum. 

pemerintah Djepang telah menerima memoran 
aa 

mengamandir larangan jg dike- 
2 ik pada Djepang mengenai pembuatan alat2 perang. 

2 industri Djepang 
aa tindakan itu seba 

ih yaa fihak Ameri- 

    

     

    

    

   
   
   

          

    

      

Djepang dalam ' hal membuat 
alat2 sendjata untuk “usaha 
bersama menentang ekspansi 

'komunis di Timur Djauh. Teta: 
pi kebutuhan akan bantuan 

litan2 uang disebabkan teruta 
ma oleh kurangnja eksport tek: 
stil Dengan amandemen mar- 

:| kas besar itu, Djepang kini de 

ngin persetudjuan ter ebih du 
lu boleh membuat alat2 perang 

sebagai berikut: 

“1, Mesiu atau alat2, perang, 

2. Bagian2 jang merupakan un 

n |sur2 atau baha#B jang teruta- 
ido- | ma -dibutuhkan untuk pembua | 

Ta 'at2 perang. 
tan alat2 sendjata, mesiu atau 

3. Kapal perang 

bagi angkatan laut. 4. Semua 

"type2 pesawat terbang, terma-: 

Suk pesawat2 'ing d'peruntuk |   Ikan untuk @nas sipil. 5. Bagi | 

kan2 jang merupakan unsur2 

toba 'bahan2 jang terutama di-j 

hkan untuk pembuatan pe 

awat? terbang dari type 'ba- 

&a' manapun djuga. An era 

"URAT KABAR Sunday Ob: 

tannja kepada 

aiataT damai jang dilakukan Oleh: 

njokong2 Bao Dai di Paris, demi| 

: 3 kian tulis wartawan Antara” di 

“London, Dikatakan, bahwa  penjos 
Bi uga 4 

uang gafi Amerika Serikat te-f 

rasa di Djepang, karena kesut 

mempergunakan tenaga? produksi baru. “ 

mengambil 3 matjam tindakan po! kok 
untuk mentjegah pemborosan, ja'ni: 

2 badang pengawas keuangan jg 
resmi akan diberi tanggung djawa 
tidak sadja untuk menjelidiki ada- 

inja pelanggaran? te rhadap - tata 
| tertib keuangan”, melainkan djuga 
untuk bertindak — guna meniadaka: 
pelanggan sematjam itu 

2 2 penghematan? jg keras Pa 
dilakukan dalam susunan - .pega 
“negeri dan disamping itu akan diar 
bil tindakan2 untuk. « menjederhan: 
kan alat2 pemerintahan: 

3.. tindakan? jang tidak disebut 
akan diambil untuk memperbaiki or 
ganisasi2 dagang, terutama, jg bei 
hubungan dengan pembagian bahan: 
mentah dan barang? lainnja. Demiki' 
an kalangan tsb. 

Menteri keuangan Sovjet, AC.“ 
Zuv menudit ka angan itu telah 
menundjukkan, bahwa dalam tahun 
1952 ini pembesat2 daerah akan di- 
serahi tanggung djawab untuk men. 
Gjam 1, supaja semua perusahaan 
industri berusaha didalam batas? ke. 

ruangan dan persed aan bahan? men. 
'ah2 jk telah ditentukan Seandjut. 
nja kalangan tadi berpendapat. bah. 
wa menj'ik statement2 pihak Soviet 
dan negara2 anggota bicknja menge- 
na! konperensi ekonomi ir akan di 
langsungkan di Moskow daam bu 
lan April nanti, rupanja. Moskow 
ng nh memperbaki perhuburigan da. 
gangnja terutama dengan negara? in 
dustirj ig te'ah madju. Dikatakan, 
bahwa dika Soviet berhasil. menda. 
-patkan mes'n? darj 'uar neseri, maka! 

jndustrinfa sendirj akan davat mem. 
berikah sumbangan ig lebih -besar 
kchusus bagi produksi guna kener 
laan .persendjataan kembali” (An. 
ara). : 3 . 

“ 

  

Kebangsa .. 
Islam ' 

Supaia Dibentuk: Iss 
an Dewan Organisasi 
2554 Islam Sedunia 

EWAN ,Orgarisasi Is- 
lam Sedunia” jang ber- 

kemperensi . di Karachi, hari 
Minggu menjerukan kepada se 

bentuk ,,kebangsaan Islam” dan 
supaja menjediakan tempat ting 
gal bagi se'iap orang Islam, da- 
rimanapun djuga ia asalnja. 

Seterusnja dewan menerima | 
| baik resolus'2 jang menghen- 
daki supaja perhubungan per- 
dagangan antara negeri2 “Is- 
am dipererat “dan mendesak 
supaja dilakukan peraturan 
.most favoured nation”  (me- 
ngutamakan sesuatu negeri di 

'apangan perdagangan). de- 
ngan djalan persetudjuan. Te- 
lah disetudjui pua sebuah 
'mosi, iang mengandjurkon su- 
paja resolusi Dewan Keama- 
nan mengenaj diadakannja p'e- 
b'sit di Kashmir selekasnja d- 

Sia ankan.   
kong2 Bao Dai pada umumnja' men 

| server” dalam siarannja pada djadi gelisah karena Perantjis. am 
aa 

bar Minggu jl. memusatkan “perha 'paknja sudah tidak sanggup lag 
dnleiia ” berifiaed ja “memikul pengeluaran2 untuk Indo 

ina jang sebesar sekarang ini dar 
mungkin djuga oleh karena Amerika 
Serikat “nampaknja tidak mampu 
melebihi RRT dalam memberikan 
bantuan sendjata kepada sekutunja 

Pa 5, 

menundjukkan baru? ini, bahwa 
ana Denah. itu akan di- 
lakukan. 

Dalam sidang Sidang Umum 
PBB di Paris:jang telah lam- 
pau, delegasi Sovjet teah ber 
usaha supaja masaakih gentia 
tan sendjata di Korea @bitja- 
rakan. PBB pada waktu itu te 
lah menerima baik usul nega- 

ra2 Barat jang menghendaki 

berapa djaum sian 
ate buat melakukan usaha Nee 

bentuk? kabinet. bil: 

  

Demikian pengumuman jg di- 
i keluarkan kepada pers oleh Pim. 
|pinan Partai Masjumi kemaren 
'5ore. Selandjutnja dapat dika- 
baikan, 

| Mr. Yusuf Wibisono. Atas : per- 
tanjaan apakah batas - waktu 

ada diberikan oleh Pimpinan 
Partai Masjumi kepada Piawo- 
to, ketua Pimpinan Partai Ma 
Sjumi Mhd, Natsir menerangkan 
kepada pers, bahwa batas-waktu | 
jg demikian 'tak ada diberikan, 
oleh karena kami pertjaja, kata 
nja, jg Prawoto tak akan meli- 
watkan satu djam-pun daripada | 

nja utk mengambil TON HA, 
atau tindakan. 4 

Ditanja mengenai harapan 
berhasil atau gagalnja pem- 
bentuk2 kabinet dgn usahanja 
berdasarkan perkembangan ke 
adaan sampai saat ini, Mhd. 
Natsir hanja mendjawab bahwa 
ig dapat menentukan kemungki 
nan itu adalah kedua pembentuk 
kabinet itu sendizi. Sementara 
itu-Mhd. Natsir tidak hendak 

h Penerangan Dan Agama. 

NGKA “indon jg diberikan oleh Prawoto  Mangkusasmito ten: 
2 kenaan pembentukan kabinet, Pimpinan Partai 

Dea . kemarin telah memutuskan utk mem- 
penghabisan dalam mengatasi 

Met | PN eaaa stan pamadjarnjalah P " nan Partai Masjumi berpendapat, bahwa sudah sewadjarnj ra- 

. wa li mandaatnja kepada Kepala Negara. 

bahwa rapat Pimpinan | 
(Partai 'Masjumi itu dihadiri an-j 
| tara lain oleh wakil2 Fraksi Ma| 
Sjumi, Kjai Abd. Wahab dan 

waktu jg sungguh2 diperlukan: | 

ketua dari Madjeis Pusat Per 

sedia .panggul 

  

AN OA aa aman Da PB aaa Ri Hn an ana na 

Bagi Prawoto 
. Olatasi: : Sudah - 

kesulitan? itu memang tidak 

  

Ba Be- 
nar2 Mati 
JURUBITJARA  lentara 

U dan territorium UI hari 
Senen membenarkan: kabar? jg 
menjatakan, bahwa Kamran, sa 
lah seorang pemimpin terzemu- 
.ka Darul Islan, jg djuga men- 
@djabat Panglima Divisi, telah di 
kelemukan mati di daerah Ban- 

tarrudjeg (Madjalengka) pada 
tg. 17 Pebruari ig lalu oleh 
sepasukan tentara jg mengada- 
kan operasi di daerah itu. 

nannja menjingkirkan diri   
Kamran ini adalah salah se 

orang anggauta staf iang ter 
"dekat dari Kartbsuwirjo. Sebe 
um “proklamasi Negara Is- 
'am Indonesia", dimasa sebe- 
lum Renvi!lle, Kamran adalah 

  

  

djoangan Priangan (MP3) se 

SET” AAA 

Penting Hari Ini: Termijn terachir bagi Prawoto — 

Pergeseran Natsir-Sukiman — Bao Dai Ingin damai 

dga Vietminh? — Balasan Dr. Sumitro atas saran 

Ekonomi dari Sjafruddin — Djam sbg. alat suap 

di Tiongkok — Hanja sedikit 'rakjat Djerman jg 

    
   

    

   
   

  

sendjata dll. 

PEN BN ena Pura Sea aan 

  

| 

  

Berkenaan dgn perebutan kekuasaan di Cuba 10 Maret jl, 

maka Pres. Carolos Prio Soraccas telah menjingkirkan: 

diri dari istananja di Havana. Gambar: dalam perdjala- 

sedang bertjakap-tjakap dengan staf militer-nja. 

'Pertentangan) 
Sukiman Nersirg 

Jang | | Menjebabkang: Sere:nja Usaha 
! Pembentukan Kabinet: Keterangan 

  

     

     

Jang Kelah : 

pres. Prio (kanan) kelihatan   
An 

| buah badan gabungan dari or 
gan sasi? perdjoangan jg ber- 
sendjata di Priangan. Ia keti- 
ka itu adalah wakil dari Hisbul 

Jah, dan turut serta menegak-   menjangkal ataupun membenar-   bahwa penje'esaian masaa ah 
Korea iang abadi hanja akan , 
dib: tjarakan oleh PBB, djika. 

djata dimedan pertempuran 

in” memer'ukan diadakannj. 

pertemuan itu. 

Amerika Serikat dan angan | 

tunja menentang tiap2 u 
untuk memindahkan pembitja- 
raan2 perletakan sendjata 
ea itu ke PBB. 

aa Maa “23 2 

Di jangan Lepas-| 
75 kan Irian! 
Veteranenlegioen Ne- 

'derland fogia Pengaru- 
hi Pemerentahnja 

  

  Arti konp. Moskow. : B EBERAPA HARI jang 
lalu, di Amsterdam tih. 

diadakan rapat pertama oleh 
apa jg dinamakan ,,Yeteranen- 
legioen Nederland”. Tudjuan da 
ri Veteranenlegioen ini sebagai- 
mara diterangkan olh bekas lak 
samana muda Pinke jg berpida- 
to serta dim rapat tsb adalah 
menggabungkan bekas? serdadu 
Belanda jg pernah berperang di 
Indonesia utk , mempengaruhi 
djalannja politik di Nederland”. 
Oleh Pinke ditegaskan, bahwa 
Legicen ini bukan suatu penat 

|sasi politik. 

Menurut kabar, 
“gerakan” bary ini adalah Schil 
ling, duu pernah bekerdja pa 
“da Legervoorlicht .ngsdienst di 
Indonesia demikian berita jg. 
dikawatkan oleh wartawan 

| “Antara” dinegeri Belanda, 
Kata2 jang diutjapkan pada 

rapat itu — demikiav berita 
itu selandjutnja — bukan ma 
“N kerasnja. Pemerintah Bean 
Ia terutama diserang karena 

Isikapnja dianggap sangat le- 
mah terhadap Amerika dan Ing 
geris. Djuga dituntut supaja 
pemerintah Belanda jangan 
melepaskan Ir'an Barat, Dian   

pwua negeri Islam” supaja mem- | 
djurkan, supaja politik Belan- 
da terhadap Indbnesia sama ke 

' rasnja seperti jang di'akukan 

terhadap Soviet Uni dan nega 
ra2 pengikutnja, 

KEBAKARAN BESAR DIKOTA 
DAGUPAN. us 

Pada hari Minggu dibagian toko2 
dari kota Daguban, 180 km “sebelah 
utara dari Manila telah terdjadi ke 
bakaran besar jang belum diketahui 
apa jang menjebabkannja' Kota Da 
guban terletak dalam propinsi Pe 
ngasinan. Kerugian ig ditimbulkan 
ditaksir sebesa? 1.750.000 dolar. Un 
tung sekali tidak ada korban manu 
sia. Hanja Seorang penderita penja 
kit djantung' telah meninggal dunia 
karena kaget. Kebakaran tadi me 
njebabkan 5000 orang kehilangan 

.perumahannja. Barisan Palang Me 
rah kini sedang sibuk memberi per 

  

  tolongan. 
masing2. Selandjutnja Sunday Ob- 

server” mengemukakan, bahwa me 

durut laporan penindjau2 jang baru 
sadja kembali dari Indo Ghina, tena 
ga militer Bao Dai memang makin 
“hari makin mendjadi kuat. 3 

TER A meskipun Akan tetapi 

pasukan2 Bao    4 

Lembaga K- “b 
»Kon Batas 25 

4 yan Kunston « » Mata 

        

  

#tak anak pekan 
Ne 

  

atau djika “perkembangan2-la-/ 

ta2 PBB iang merupakan seku & telah mewanakan Kapas 

“ai | PIR terhadap Sa ka 
   

    

pemimpin | 

udasaan Indonesia 
teh G 

kan kabar bahwa djabatan Per 
pdana Menteri didalam kabinet 
baru itu nanti adalah merupa- 

telah tertjapai perletakan sen- kan suatu #jarat-mutlak bagi | 
'Masjumi. 

3 
ts Rapat bei Partai 

PIR. 

Ba 'Dewan Partai PIR ke 

ia 
H. Pte Sadak, ipendirian 

(binet. Pra to 

BA PIR 

aka untuk. menda 
patkan ep terlebih dahu 
lu dari pembeniuk2-kabinst ten 
tang keiginannja supaja dida 
lam kabinet jang akan datarg 
ini Kementerian2 Penera gan 
dan Agama. dihapuskan sadja 
sebelum mengadakan usaha 
- latgkah untuk turut serta 
atau tidaknja didalam kabinet 
baru itu nariti, Diterangkanrjs 
'agi, bahwa sampai kemarin ma 
lam pembentuk2 kabinet masih 
belum memberikan ketentua" 
kepada PIR aa soal terse 
bui diatas itu. 

Ditanja alasan? apa jang di 
anuf oleh PIR tentang pergha 
pusan kedua kementerian itu, 
Sadak mendjawab bahwa menu' 
rut PIR Kemeriterian2 Perera 
ngan dan Agama iu sampaj se 
karang hanja membua:g2 wang 

kan Negara Republik Indone- 

Jsia terhadap serangan2 tenta- 
Ira asing (Inggeris dan Be'an- 

Kalangan Jg Mengetahui 
PNI Tetap Pada Sjarat Ingin Keseimbangan Kursi 

Sbg. Dalam Kabinet Dulu. 
ERHUBUNG DGN kesulitan2 jg dihadapi oleh kedua 

forma'eur utk membentuk kabinet dira tingkatnja se- 
karaag, kalangan? pimpinan PNJ atas perlarjaan Anara me 

kalau ada kesulitan? jg terda- nerangkan Senen mafam, bahwa Pp NI, kan PNI 

    
    Y 

|Rangoon tg. 

(ngan sosialis hari Senen, Pani- 

|indonesia. 

  vrtuk -hal2 jang lebih banjak 
menguntungkan: kepada keren 
tingan2 par'ai dari pada kepen 
Mesan negara. | 

“Dikatakannia lagi, “bahwa 
buat memetjahkan soal itu da 

| pat. diambil djalan ja'ah dida- 

itu nanti urusan agama dima- 

sukkan kedalam Kementerian 

Kebudaja-m San urusan pene- 
rangan kepada Kementerian 
Dalam Negeri, 

Dapat @beritakan, 
menurut “rentiananja, kedua 
pembentuk kabinet, Sidik dan 
Prawoto, pagi ini djam 9 kem 
bali mengadakan pertemuannja 
digetlung parlemen, 
Kemaren tidak diadakan per 

temuan antara kedua pemben- 
tuk kabinet. 

  

IRAO AKAN PERKUAT ANGKA 
TAN PERANGNJA. 

Menurut keterangan “kalangan ja 
lajak. dipertjaja pada hari Sabtu 
Irag tak lama lagi akan 'dapat mem 
perkuat angkatan perangnja, hingga 
mempunjai 5 divisi jang berperlene 
kapan sepenuhnja, suatu angkatar 
udara jang kuat, tank2 modern dan 
pesawat2 terbang jet jang akan dibc 
li dari Inggris. Pernjataan tadi d 

  

? 

SEKITAR KONGBES PARTAI 
SussaldS ASIA 

Panitia Persiapan bagi Kon- 
gres partai? Sosidlis Asia akan 
mengadakan rtemuannja di 

21 M aret jad, de- 
mikian Pakan oleh kala- 

pimpinan PNI itu, 

Dalam pada itu keterangan? jang 
didapat dari pihak lain jang menge 
tahui, menjatakan selandjutnja, bah 
wa perselisihan paham antara aliran 
Natsir dan aliran Sukiman didalam 
Masjumi rupanja tidak dapat diatasi 

Mesra oleh formatotr  Prawoto, » seliingga 
djika diambil seorang dari aliran 
Natsir untuk duduk dalam kabinet, 
maka dari aliran Sukiman tidak hen 
dak turut serta dan sebaliknja. Aki- 
bat-daripada pertentangan pendirian 
jang demikian itu tentu akan dirasa 
kan pula dalam sokongan parlemen 
kepada kabinet nanti. 

Pokok kesulitan 

tia tsb terdiri dari 6 anggota, 
jalah 2 anggota dari India, 2 
dari Birma dan 2 lainna dari 

Te 

Bae BARU BIRMA. 
Kabiset baru Birma jang terdiri 

22 grang telah disumpah pada Ming. 

gu mngi dlistara presiden. Kabihet 
“ng dipimph dieh perdana menferi 
U Nu dulu ramatrja Thahin Nu, 
Dalam kab Ne jti ufk periama kali 
nja duduk sxratg menteri wanija 
jang Masatg Dhain ig mendjabat 
menteri urusan Karen. Selatajuinja 
dalam kab.noy ITi terdapat pula dia 
bafan menteri urusa: Tiongkask. 

Saluran Suez 
Penting Artinja Bagi Siasat Dunia Barat 

— EORANG Pembesar tinggi militer Inggris jg tak mau 
"5 disebut namanja hari Senen katakan, bahwa daerah Sa 

Juran Suez adalah penting bagi siasat seluruh dunia Barat utk 
melawan jg dikatakannja ekspansi Komunis. Dikatakannja, 
bahwa sengketa Inggris'Mosir harus diselesaikan setjara po- 
litis. Ditanja mengenai arti strategis dim djangka pandjang 
dari daerah sempit jg mendjaga Saluran Suez, didjawabnja, bah 
wa daerah tsb mempunjai arti djauh melebihi dari pada suatu 

  jang dihadapi 
  

pat, maka kesulitan tsb tidak ditimbulkan oleh 
tetap memegang teguh pedcman 
perimbangan kekuatan jg dike 
jg harus sama seperti perimba 
hubungan iri PNI bersedia utk 
tearawork dim kabinet dapat 

| lah disebabkan karena tidak adauja 

'am kabinet jang akan datang | 

Pendidikan, Pengadjaran dan | 

urat nadi sadja bagi Inggris. 

Diantaranja 
nj: 

1. Dengan adanja 'pergese- 

ran perimbangan kekuasaan 
militer ke Amerika, maka ga 
is perhubungan jang singkat 
harus tetap terbukx pada lam 
bung sebelah Timu, Amerika, 
Dan Saluran Suez akan membe 
rikan djalan iang tjepat bagi 

Maa naa 

“| Amerika untuk memberikan 'pe 

bahwa 1 
bangan kekuatannja di La 
Pasifik dan di Barat. 

“2 Daerah Sauran Suez mem 
berikan tjukup tempat untuk 
pangkalan2'udara djarak dja- 
uh bagi Serikat jane dengan 
mudah akan “dapat terbang 
hingga daerah2 min'ak Sovjet 
“disekitar Laut Kaspia. Pangka 
lan2 itu akan dapat membaniu 
rentjana2 pangkalan angkatan 
udara baru jg akan dibuat di- 
pulan Cyprus gan dapat me- 
njokong pula anggauta2 baru 
NATO, jaah Junani dan Tur- 
ki. 

3..Dari dierah Saluran Suez 
Itu.akan dapat ditjegah  ke- 
mungkinan serbuan pihak Ku 
munis melalui daratan ks be-   utjapkannja sesudah Irag hari Sabtu 

meratifikasi Pakt Keamanan antara 
Negara2 Arab. ' 

  

—— Amterika Serikat dan Bra- 
zilia telah  menanda-tangani 
suatu perdjandjian 
ma militer, demikian ditmura- 
1an oleh Radio Rio de Janciro 
vida Sabtu malam,   

“Bao Dai Ingin Berdamai Dgn Pihak Vietminh? 
jang berharap akan dapat mentjegah 
dapat menandingi keunggulan militer 
pihak Ho Chi Minh, karena tenaga? 
opsir jang baik, meskipun pada 
umumnja bersifat non-komunis, se 
bagian besar lebih bersimpati  kepa 
da Ho Chi Minh. Sementara itu ada 
suatu golongan penjokong Bao Dai 

  

   
    

ar 

chappen" 

  

“nya Afrika yang luas serta ka 

ja “tu. 
4, Saluran Suez sangat dibu 

tuhkan bagi pengangkutan mi 
njak Timur Tengah dari Te'uk 

kerdja-sa- |Iran, karena pipa minjak mela 
lui padang pasir ke Laut 'Te-' 

jae tillak mentjukupi, 

( Antara—UP) 

berlangsungnja terus perang saudar: 

dan mendjauhkan diri dari nasib se 
perti jang dialami oleh Korea dga 
djalan mempergunakan India sebu 

“gai perantara dalam usaha mentjapa: 
penjelesaian dengan pihak Ho Chi 
Mivh dan Mao Tse Tung. Demiki. 
an .Sunday Observer”, 

    

Ampenan 
Ci Gager 
an Teko Tutup Ka- 
rena Ada Benda Aneh 
Terbarg Dau Berasap 

H ARI MINGGU jl. sekira 
djam 10.45 penduduk 

Atponan, Mataram, Gjakrane- 
gara dan Narmada telah dibikin 
gempar oleh suatu benda jang 
zampak terbang diudara dengan 
mengeluarkan asap, Datangnja 
dari djurusan laut sebelah ba 
rat Tuenudju ketinwar. Bentuk 
benda tersebut seperti roket 
dan berwarna hitam. Ketjepa- 
tannja lebih kentjang dari pe- 
sawat terbang jang biasa tain- 
bak “diatas daerah ini. 

Setelah terbang beberapa xm 
dengan meninggaikan asap 
jang membentang pandang d. 
udara, benda itu turun ke ba- 
wah dan menghilang dibalik 
1wan, Penduduk dan pedagang 
da gm pasar2 semua habis lari 
pu-ang dan toko2 sama menu- 
“Up Ppintunja, masing2 ketaku- 
tan. Belum diketahui benda 
apakah itu, tapi dapat diterang 
kan, bahwa kira2 sedjam sebe 
lumnja sebuah pesawat ter- 
bang jang datangnja djuga da 
ri diurusan barat menudju ke 
imur, tetapi kepunjaan sapa 
pesawat terbang 'tersebut tak 
ada jang memperhatikan, 

(Antara). 

54 PEMUDA TIONGHOA 
AP RRT, 
Pada tanggal 20 bulan ini 

akan berangkat dari Bandung 
94 prang pemuda-pemudi Tiong 
hoa tamatan Seko'an Mene- 
ngah ke Peking untuk me'an- 
djutkan pead arannja disana. 
Keberangkatan mereka ini €- 
atur oleh Chung Hua Chung 

  

  

  
  

    

      

   
    

      

        

    
    

    

   

nja dari semula jaila mengenai 
hendaki oleh PNI dine kabinet 
ngan dlm kabinet jg lalu. Dim 
memadjukan pn Te 

ra. Demikian ka 

oleh kedua for mateur sekarang, ia- 

persatuan pa.am dalam ” Masjumi. 
Demikian k-tera.gan kalangan tsb. 
jang achirnja meuerangkan,” bahwa - 
jang @.kehendaki sekarang ini ada 
iah persatuan jang  kokon “antara 
alan Natsir dan mliran 7 @Akistoi 
daiam Masjumi: 

Utk menutup pintu ba 
gi Sukiman. 

Sementara itu kalangan Dewan LB 
Partai Masjumi Senia malam mene 
rangkan kepada Antara, bahwa pen 
dapat jang menjatakan, bahwa orang 
orang jang djelas menjetudjui. Su- 
bardjo-Cochran Agreement politis 
tidak bisa diterima sebagai Perdana 
Menteri, Wakil Perda-a Mente 
atau Menteri Luar Negeri dalam 
kabinet baru nenti, adalah dimaksud 
kan untuk menutup pintu bagi Dr, - 
Sukirian untuk ditjalonkan sebagai 
Perdara Meniteri.. Kalau demikian 
maksudnja, maka pendapat itu berat 
sebelah, sebab sebeaarn'ia lain2 men 
teri, selain menteri? Masjumi dalam 
kabinet, pada waktu sebelum Pelan 
meneniykan sikapnja terhadap agree | 
ment itu, djuga dapa: menerima per 
setudjuan itu, meskipun mereka iiu " 
menjatakan  penjesalannja, bahwa 
Menter! Subardio menempuh proce- 
dure jang melalui batas kekuasaan 
nja. Bahwasanja menter?? Jainnja 
pada prinsipnja bisa menerima Su- 
bardio-Cochran Agreement 'tu dapat 
Pak kesimpulan dari kedjadian2 
sbb. : 

1. Sebelum partai? mere 31 
sikapnja, sudah pernah tersiar kabar. 
bahwa kabinet telah memberi “in 
struksi kepada Menteri Luar-Negeri 
untuk 'memperdjuangkan hapusnja 
pasal III dari  Subardjo-Cochran 
Agreement dan kalau ini tidak ber 
kasil, harus ditentukan amandemen2 
dalam pasal itu jang sesuai dengan 
kehefidak kita. 

2.  Manai Sophiaan pernah ' mes 
ngatakan al. bahwa tidak ada man- 
faatnja soal MSA ini Mn 
laitu sementara kabinet sedang, mem 
bitjarakan soal MSA: 

Djuga Menteri2 PN. 1 
setudju MSA? 

“Menurut "kalangan Dewan Partai 
Masjumi 'itu, dari kedua kedjadian' 
ini, bisa ditarik kesimpulan, bahwa 
jang menerima Subardjo-Cochran 
Agreement ini, bukan sadja menteri2 
Masjumi, tetapi djuga menteri2 PNI, 
meskipun diantara mereka tidak ada 
jang mengeluarkan pendapatnja dgn 
tegas. 

Pokok kesulitan tsb., menurut ka: 
'angan jang mengetahui, berputar.di 
sekitar personalia untuk  djabatan 
Perdana Menteri Ang sebagai dike 
tahui  diuntukkan, bagi  Masjumi. 
Aliran Natsir menghendaki Praworo 
sedangkan aliran Sukiman menghen 
daki Sukiman sebagai tjalon untuk 
Perdana Menteri. Selain itu soal 
kedua jang djuga menjulitkan usaha 
pembentukan kabinet terletak pada 
kursi Kementerian Perekonomian ja 
hendak diserahkan kepada PSI, teta 

pi Pn PNI memadjukan kebera- 
tan2. 

3 

1 

” 

£ 

    
Pa aa mana 

DIANGKAT SEBAGAI PEMIMPIN 
GEREDJA RUSIA 

Menurut siaran radto Moskow jg 
ditangkap di Losdon hari Minggu 
malam, uskup Elavian pemimpin ge 
redja Orthodox Rusia, dalam upa 
Ga bertempat .di Moskow Cathe 
Irak hari Minggu telah diangkat se 
bagai. uskup Moskow dan untuk se 
Juruh Rusia, Ix menggantikan “us 
kup. Irrinah, pemimpin geradja Ru 

    Hui, Lsia jang telah meninggal dunia,   
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“pertjaja bahwa Konstitu- ' 

(Nota Red. “Undang? po- 
kok Djerman Barat dalam hal 

   

sa
la
k 

j MERDEKA 
  

  

     
    

   

  

    

   

   

    

      

  

   

                          

      

    

     
   

    

   

   

        

   

: . penderita2 kekura- 
|. ngan makan, di kabupaten Wo 

| -mogiri baru2 ini tertjatat 3 
2 Im oleh 

: 2 # 

rapa desa lagi da 
en Sukohardjo ig. 

bi 

118 MARET 1952. 
MAMAT) Madapa ag Na aar 

. 

aerah Kurang Makan 
. Sebagai hoofdvoedsel 

propinsi Djawa Tengah, pak Muljadi Djojo- 
in anggauta DPD propinsi dr. Marzuki, kema 

beberapa wartawan di Semarang telah menga 
“ke beberapa daerah fari karesidenan Sura 

“mata kepala sendiri sampai dimana kebe- 
tersiar mengenai bahaja kelaparan (hon- 

2 di Solo para tetamu itu disambut oleh 
| over pimpinan penindjauan 
pula oleh bupati Sukohardjo dan Wono 

perlunja untuk 

itu dari 

Iri ituu 
@jelasan 

mana seal 

| pandangamjang salah Lini 

si Djerman “Barat melarang J ni 

anggota parlem 
lih dalam tah 

ini tidak 
ma Sekali 

            tengah orang menghen 
daki supaja diadakan plebisit 

man kembali, jang lainnja me- | 

nolak rentjana ini karena cha- | 
watir hal itu akan melahirkan 

akan dipergunakannja untuk 

na menjokong salah satu tari 
“permohonan? perdamaian” jg 
sudah tidak asing lagi itu. 

1 Suatu daftar “kalau” dan 
“apabila” adalah mendjadi da 
sa, “sjarat” djawaban "Ja" jg 
diberikan oleh 3245 pembatja. 

Ingin Kesatuan 

dalam daftar “keperluan” ia 

man jang menurut para pen 
batjg “harus lebih dahulu su- 

dah terlaksana sebelum rakjat 
Dierman memanggul senapan 
kembali.” Keperluan kedua ia 

“perdjandjian perdamaian jang 
memuaskan” Ckngan mengem- 
balikan kedaulatan dan persa 
maan kepada Djerman. 

Pengembalian dan pembeba 
san semua tawanan? perang   t menudju ke daerah? masing2, dimana 

BEE “ 
3 SNN Ia TU apk : ? 

  

35 

YES. YES. Sa SMK 2 
Sementara pembatja sangat menje 

salkan mengapa anggauta? delegasi 
kita ke Birma tjuma pandai bilang 
»yes-yes-yeeeeesss” sadja. Apa ini 
sebab saking tolol- mereka, -tanja 
pembatja2 tadi. 

Miturut Sir-pong, ini bukan keto 
lolan. Tetapi malahan bukti kepan 
daiannja para anggauta? missi kita: 
Kan nama missinja:  Goodwill-mis- 

sion”, ' atawa  Missi-Maksud-Baik: 
Dan kaluk. maksudnja emang . baik. 
tentu sadja. semua-semuanja 
diterima dan diutjapkan baik. Itulah 
sebabnja: kaluk memang nasib awak 
lagi untung, dengan kapital ',yes- 
yes-yeeesss" sadja bisa ikut-ikut 
djadi orang2 gedee pesiar ke Birma 

Sir-pong. 

  

dalam asrama. Mengingat ba- 
njak gaplek jang mengalir ke 
luar daerah kabupaten maka: 
“bupati Wonogiri telah mengam   "bil tindakon, MELARANG ke 
luarnja bahan makanan itu 
dari daerahnja, tetapi tindakan 

'“itu tidak disetudjui oleh peme, 

rintah pusat. Hal ini oeh bu- 
pati ditegaskan ada merupa- 
kan satu “pukulan” jang he- 
bat karena dengan tidak dise- 
tudjuinja tindakan itu menim- 

S/ bulkan para tengkulak mudah, 
“' mempermainkan harga. 

h. Dikalsngan 

harus| 

Djerman dalam Perang Dunia 

suatu propaganda komunis jg | 

memperoleh suara rakjat gu: ' | 

Djerman. | 
Jang tertjantum paling atas | M 

lah disatukannja kembali D'cr| 

lah ditanda tanganinja suatu... 

  

   

  

     

    

   

  

   

      

   

    

   
   

    

“terkemuka lainnja kemaren   
Pe 
Di Sha 

2 aa 

5. Oleh: Bob Sun: 
3 ga 

Pp 
|dipersalahkan telah membelenggu” (menjuap) tanganaja kader 
kader jg berhati lemah dgn arlodji2 tangan. Lain sebab pula, 
dari tindakan demikian, jalah karena para pedagang arlodji   IT (diantaranja pendjahat2 pe 

rang) penjelesaian setjara da 
maj dalam masalah Saar dan 
penghapusan dari pembata- 
san? jang masih berlaku atas 
ekonomi dan produksi Djer- 
man. #3 5 Ra 

: wanita hanja be 
berapa orang jg memberikan 
djawabannja, kata harian itu 
pada achirnja dan sebagai pe 
nutup mengatakan bahwa dian 
tara mereka iang memberikan 
djawaban “ia dan Tana dgn 

“sjarat”, didapati satu : i 
an jang keras, jaitu: Eh 

“Kita tidak menjukai sama 
sekali persendjataan kembali 
Djerman tapi apabila perlu...” 

MA — enmasne Memenantatn Koma | 

ras dan dari Kementerian Da- 
lam Negeri telah disanggupkan 
pemberian “bantuan sebanjak 

150.600 rupiah untuk kabupa- 
ter Bojolali, Rp. 72.500, untuk 
kabupaten Sragen, Rp. 3.600 
untuk kabupaten Sukohardjv 
“dan Rp 15.000 untuk kabupa- 
ten Surakarta. 2d 

Djuga di Pati ada 
bahaja kelaparan. 

Dari Pati .,Antara” menerima be 
rita, bahwa bahaja kelaparan djuga 
mudah timbul didaerah selatan ka- 

| Omega. 

Menurut keterangan? jg di 
dapat, katanja banjak pembe 

sar Tionghoa di Shanghai itu, 
. jang bertugas memberantas ko 

| TUPSI, pelanggaran peraturan 
“kenaikan harga dlinja, te aa 1 Nee an Aa aa 
'Gihadahi arlodji2 tangan jang 
.mahal2 oleh orang2 jang hen- 

dji2 tangan jang dipakai seba- 
gai pemikat hati itu, terdapat 
pula jang keluaran Rolex dan 

Vulpen dianggap ba: 
2 rang berbahaja. 

Demikian pula pihak peme- 

Dgn. dihadliri pula oleh pres. Sukarno serta pembesar2- 

sungkan upatjara pembangunan gedung Djawatan Ke- 
polisian Negara. Gambar: Tn. Sukamto, kepala kepolisian 
Negara sedang menanam pohon waringin pada upatjara 

ngaruh Arlodji 
9 anghai Merupakan Barang Saapaa 

Je Sangat Laku: Banjak Alat2 Pemerintahan 
( Jg Bertugas Berantas Korrupsi Malahan 

Bungkam Karena Arlodji 

Merk Omega Rolex Dan : Hamilton Sangat Laku. 
aa En aa 
Ta Pembantu Istimewa) 

EMBESAR2 TIONGHOA kini mengambil tindakan keras 
terhadap para pedagang arlodji, karena saudagar? itu 

       

      Fe Sebutan Tbakin Di 
mal Dianggap Ta' Lagi 

dak diperiksa. Diantara ario- | 

   

Lebih 

  

   
   

  

ih 

nk 

Gder-kader guna mengisi djab 
ilmu   

aa PS 3 “ NI 

|. Ternjata bhw. perhatian pa- 
| ya mahasiswa jang memang be 
| sa, itu, lebih? diarahkan kpd. 

| Uimu2 pengatahuar ,,romantik” 
| dari pada ilmu2: pengetahuan 
| "prezais”, seperti misalnja pe- 

| tanian. NE 
| 'Kalau kita ambil universiteit 

(| Indonesia sebagai tjontoh da- 

“lam memberikan gambaran ten 
| tang dunia universiteit dinega 

(| ra ini, maka disana akan nam 
| 'pak pelbagai matjam masalah 

| sebagaimana halnja pula dgn. 
“universiteit2 lainnja. Pada wak 
tu ini Universiteit Indonesia 
mempunjai 9 buah fakultet. 
jakni:, . 

| Kedokteran (Djakarta dan Su 
Irabaja) Ekonomi (Djakarta), 
Hukum danxSosial (Djakarta), 
Sastera dan Filsafat (Djakar- 
ta), Pertanian, Kechewanan 

(Bogor), Tekmnik- (Bandung), 
Ilmu alam dan Ilmu pasti (Ban 
dung), Pendidikan Djasmani 
(Bandung) dan Kedokteran Gi 

  

a
n
t
u
m
 

   
    

di Kebajoran te'ah dilang- 
bilang .,suasana” fakultet jang 
di Bandung diarahkan kepada   |karta lebih banjak abstrakt. 

Merobah tudjuan. 
Salah satu perkembangan di 

tahun2 belakangan ini jg pen- 

sung — ialah pemutaran ben- 
tuk kerochanian dari universi- 
teit2 dari semula semata-mata 
sebagai suatu badan pendidikan 
iImu pengetahuan kepada suatu 
badan ilmu pengetahuan jg tu 
djuannja- diarahkan kepada 
mengabdi terhadap Negara: da 
lam pada itu tingkat internasio 
hal ilmunjapun harus: diperta- 
hankan. Perkembangan berdja- 
lan dgn setapak demi setapak, 
sehingga akibatnja beberapa 
masalah belum - terpetjahkan. 
Dewan kurator dalam hal ini 
insjaf benar bahwa pemutusan 
jang lama setjara mendadak 

  
itu dikatakan telah menarik keuntungan jg Gjauh lebih tinggi Serta perobahan arah baru itu. daripada apa jg diperkenankan. 5 tidaklah mungkin dengan tiada 

bahaja akan lenjapnja tingkat 
ke-internasionalannja. — Dewan 
mi sedianja disusun menurut 
sistim Nederland, dalam mana 
pimpinan hariannja terletak pa 
da. Rector Magnificus: Indone 
sia tidak meniru adaja djabatan 
Rector Magnificus, dari itu apa 
rat pimpinan ini tidak begitu 
memuaskan, mungkin akan ditu 
rut sistim Amerika. 

— Tidak Lagi 
0.0. Thakin 

Bur- 

'Mesurut Djaman 

(NA NUBUT KETERANG 
UB AN js diperoleh darj ke 

Gutaan besar Barma di Djakar 
ta Perdana Menteri Burma te- 
lah merobah namanja dan ti- 
dak lagi bernama Thakin Nu, ' 
melainkan U Nu. Perlu dite- 
rangkan disini, bahwa dizaman 
pendjadjahan Inggris, penuu- 

Kesulitan bahasa. 
Salah satu kesulitan dalam 

melaksanakan keinginan mero- 
bah tudjuan umniversitet teruta- 
ma mendjadi suatu pusat pendi 
dikan nasional ialah soal baha: ' 

  
i 
,   rintahan di Shanghai itu telah 

mengatakan vulpen “Parker” | 
sebagai “peluru Parker.” Kare | 
na, seperti djuga dengan arlo- | 
dji2 tangan, begitupun vulpen2 | 
Parker itu banjak dipakai seba | 
gai a'lat2 buat melakukan sua 

pan. Rupanja pengaruh vulpen | 
“Parker” itu didalam hal jang | 
disebutkan tadi adalah sedemi : 
kian besarnja sehingga peme- 
rintahan di Shanghai pernah 
menjamakan itu sebagai “Sen- 
djata enteng jang dahsjat” — - 
Sebagai akibat tindakan ke 

ras dari pihak pemerintahan   supaten Pati, “bila jang berwadjib 
lidak segera mengambil tindakan jg 
tegas dan lekas. Berita tsb. ' mene 
zrangkan, bahwa 540 orang dari ke 
tjamatan Sukolilo dan Kajen hanja 
-makan ketela dan daun-daunan se 
bagai pokok bahan makanan (hoofd 

  
' voedsel) “tiap-tiap harinja, diantara 

Tetapi, demi'kian bupati Wo- | nja 140 orang hanja makan daun 
Lnogiri menerangkan, meskipun ' 

| Wonogiri terhitung datrah mi- : 

Lnus artinja daerah jang meng | 
hasilkan bahan: makaman sedi- 
kit, anehnja angka ke'ahirasa 
terus sadja- meningkat dan hak 
ini kiranja perlu diambil tiada, 
|kan (entah tindakan apa jang 

“akan diambil kita belum tahuy.. 

6070 terhitung golo- 
ngan mampu. 

Da'am pertjakapan kita de- 
ngan beberapa penderita itu, 
ernjata bahwa 60 pCt. dianta- 
ra.mereka itu dapat dikata ter 
golong orang2 mampu jaitu 
mempunjai sawah, sapi, kerbau 
dan ternak lainnja. Tetapi me 

"'Ireka itu tidak dapat atau ti- 
“dak berani 

(itu, karena itu adalah barang2 
mendjual barang2: 

pusaka jalah barang peningga: 

“tan dari orang2 tua jang diwa 

   riskan kepada  turunan2nja. 
PI rtulah sebabnia maks, mereka 

 litu kini bisa menderita kurang: 

    

   
|denan Surakar'a telah 

'Imakan. Biar melarat asal har 
ta benda 1 
|orang tua tinggal utuh, demi- 
Ikian mereka berpendapat. 

dari 'peninggalan: 

Sebagian 'ain lagi dari para 
penderita itu adalah buruh ta- 
ni atau buruh biasa jang peang 
hasilannj, benar2 tidak men 
#jukupi untuk memelihara xe- 

ng |luarganja. 
Oleh pemerintah propinsi 

IDjawa Tengah untuk karesi- 

kapat Pete: diberd.   kan sedjumlah 300.000 ton bs 

| telah terdapat beberapa orang jang 
daunan sadja. Disekitar daerah2 itu 

menderita penjaki: bengkak2. 
Belakangan ini pihak Pamongpra 

dja dan Djawatan Kesehatan telah 
mengadakan penindjauan dan mem- 
berikan obat2-an, 4 ton beras dan 
uang Rp 1.058.75 jang dibagi-bagi- 
kan pada rakjat jang menderita di: 
laerah Sukolilo. Djawatan Pertani- 
an dan. Pekerdjaan Umum masing2 
telah memberikan 8/2 kwintal gabah 
untuk bibit padi dan uang Rp 1.300 
untuk membuka lapangan pekerdjaan 
memperbaiki kerusakan2 akibat ban 
djir jang lalu. 3 

Bagaimana hasil pemeriksa- 
an pihak djawatan Kesehatan 
belum diketahui. Dapat dite- 
rangkan, bahwa sekitar daerah 
itu adalah satu2nja daerah jg 
minus dan baru2 ini terputusi 
hubungannja dengan daerah2: 
luar, karena adanja bandjir. 
Hasil bahan makanan jang po 
kok didaerah itu ialah dja- 
gung dan kete'a, tapi karena 
akibat bandjir, hasil pertanian 
setempat baru dapat dipetik 
pada 5 bulan jang akan datang. 

TERIMA MESIN TULIS. 
Kantor berita "Antara” min 

ta kita kabarkan, bahwa kema 
ren tih diterimanja dari anak2 
peladijar SMA bekas TP satu 
mesin tulis "Standard Lange- 
wagen”, dengan maksud untuk 
'Giberikannja sebagai tindakan 
ikut membantu meringankan ke 
rusakan barang2 kantor ', Anta   

  

Itahui ada terdjual banjak ma 

IBURAN LAPURAN PALSU: 

itu, ani 

Shanghai itu didalam membas 
mi “5 perkara kediahatan" (jg 
pernah ditulis dalam harian ini 
beberapa waktu berselang), te 

lah tertangkap pula seorang 
pedagang bernama Yeh Chu- 
eng Min. Ia ini didakwa telah 
memberikan suapan berupa 32 
arlodji tangan kepada bebera 
pa opsir tentera jang bertugas 
melakukan "pembelian barang2 
keperluan buat militer, Djuga 

katanja, banjak pedagang 4a 
in lagi jang kalau didatangi 
kader2 jang memeriksa perka 
ra2 pelanggaran sematjam :tu, 
telah menggunakan arlodji2 ta 
ngan sebagai barang suapa4. 

Banjak arlodji tangan 
luar negeri dimasuk 

kan setjara gelap. 
Begitu haibat 'pengaruhaja 

larlodji tangan itu, sehingga ka 
barnja ada suatu “pasar ar!o- 
dji tangan” di Shanghai jg te- 
lah ditutup,-sedangkan suatu 
pusat smokkel arlodji tangen 
telah “dihantjurkan” oleh poli 
s1 Di "pasa, arlodji tangan” 
tsb itu, jang letaknja diruang 
an “Loh Yuen Cha Chian” di | 
Kiukiang Road, memang dike- | 

  
tjam arlodji tangan seperti jg 
keluaran Swiss merk Movado 
dan Omega dan keluaran Ame 
Tika merk Hamilton. Adanja 
barang2 sematjam itu sungguh 

telah merobah namanja mendja 

grisnja mister”, 

sa. Dahulu kuliah2 seluruhnja 
— atau hampir Mr —i 
diberikan dalam bahasa Belan- 
da, sedang perobahan setjara 
teratur itu memerlukan terus | 
bekerdjanja para mahaguru dan 
dosen Belanda. lebih2 karena 
Gjumlah bangsa. Indonesia jang 
mendapat kesempatan dan dipa 
kai utk. memelihara tingkatan | 
jang diharuskan tadi, sebelum 
perang djumlahnja sangat sedi 
kit. Disamping itu suatu kenja 
taan jg tak boleh dihindarkan ! 
ialah bahwa bahan? jg diadjar- | 
kan tertulis dalam bahasa Be 
landa. Misalnja dalam mempela 
Gjari ilmu hukum jg membutuh ' 
kan studie perkembangan sedja 
rahnja, orang harus mempela- 
djari djuga undang2 dimasa jg 
lampau dan ,,Indisch Recht”, 
sedang kesemuanja ini tertulis 
dalam bahasa Belanda. Pun da : 
lam kelemahan ini dipakai tak- 
tik" perobahan setapak demi se 
tapak, dengan tidak merugikan 
nilai2 ilmunja, Pada azasnja tu 
djuams terachir ialah bahwa ba 
basa Indonesia djuga akan Jja | 

duk Burma memanggil orang2 | 
Inggris dgn. sebutan , thakin”, 
ig berarti kira2 , tuanbesar”. 
Sebagai reaksi. dikalangan pe 
mula Burma kelika ita timbul 
gerakan baru dan menamakan 
dirinja djuga ,thakin” sebagai 
tanda baliwa mereka sama de- 
radjataja dgn. orang2 Inggris, 
Sekarang gelar ,,thakin” oleh 

sebagian bangsa Burma diang- 
gap tidak petlu lagi, karena 
Burma “bukam lagi djadjahan 
Inggris. Oleh sebab itu maka a. 
IL. Perdana Menteri Thakin Nu 

di U Nu. ,,U” berarti kira2 ,.sau 
dara” atau dalam bahasa Ing- 

i sedangkan 
“Thakin” berarti kira2 ,,mas- 
terig 2 | k 

mengherankan, karena pihak 
pemerintah telah mengadakan 
aturan pembatasan jang keras 
seka'i mengenai pemasukan ar 
lodji2 tangan luar negeri. Te 
tapi memang kebanjakan arlo-. 
dji tangan demikian itu telah 
didapat, dari perdagangan ge- di bahasa pengantar di Univer- 
ap. Bitoti | 
Menuru has'l penjelidikan dari 

pihak molis, katanja para pedagang 
nilodii tangan di #Shangha! tu 
mempunjai suatu club:  anggauta 
nja terd rj dari 40 pedagang - arlodii 
tangan ig terkemuka. Setian hari pa 
ra pedagang 'tu mergadakan perte , 3 
muan diantara djam 7.30 dan 10 ma- 2 tenaga, San Jeng berangsur 
Zi. dan pada waktu 'tu djua' beij angsur djelas menudju kearah banjak terdjadi. Bahkan pama peda: : 
gang arlodji tangan dari Mukden 
Ian Chungking pun melakukan pem 

bel'an (disitu. Menurut keterangan 
resm:. diantara bulan Djahuari dan 
Agustus tahun du'u, €lub itu telah 
mendjual tidak kutang dari 62.000 
arladik , 

Salah satu pedagang ig 
ada'lah Chou Hung Fang ig 

Kesulitan tenaga 
: guru. 
Kesulitan nomor dua ialah so 

  

UNDIAN BARANG FANCY 
FAIR CES. 

Hasil penarikan undian ba- 
rang dari fancy faiy CES jang 
“buka Minggu pagi djam 9 
Sbb: total ada 46 hadiah dja- 
tuh pada nomor? dibawah ini: 
speda laki2 No. 01496, radio 

terbesar 
a sepan 

djang masa itu katanja telah men 
diwal 11.000 atlodi'. 

Para pengurus club tsb itu. kih: 
telah ditangkap polisi. Mereka d dak 
- an Be aa tweede | BIN No. 01996 lontjeng tem- lahas, tetapi ig dikatakan sebagai 1 : para Serada Mata Medan tepian bok No. 02888, tennis racket 
di Tientsin, Dengan tiara. demkan | No. 01696, wekkers No, 02435 
mereka bukan sadia dianegan telah | Jan 02640 empat hadiah tex- melakukan pen'puan. menarik keunl 1: 4 
tungan lebih banjak dari semiestrh fa tiel No. 01438, 01645, 01699 tetavi djuga .membahaiakan nembe | dan 02566, enam hadiah vulpen ian nasonal,” katena mungkn ar : No. 01658. 01660, 01889 02617, 

02867, 02948, delapan hadiah 
lodij2nia ig dipakai utk keperluan 

pomade No. 01576, 01847, 01913 

  
  

Mengenai berita kota kemaren 
tentang LWS ig ditahan, karena Ia- 
puran palsu, 
keterangan dari seksi Diomblang, 
bahwa lapuran itu memang benar. 
Kimi polisi telah menahan 2 orang 
laki9 dan seorang prempuan ig me. 
lakukan perampasan uangnja LWS,   

ra” jang telah terdjadi baru2 |uangnia telah dibelikan paka'an dan 
pakajan itu pun turut dibeslag se. 

i, 

PEMBEGAL SEPEDA 

pagi tadi kita damat |! ditangkap 2 orang penjerobot sepe 

m'lter t'dak fiotiok, lekas rusak 
dan sebagainja. « 

01 934 02407, 02437, 02458, 
02927, sepuluh hadiah sabuk 
'plastic No. 01436, 01468, 01514, 

01522, 01685, .01690, 01814, 

02557, 02649, 02997, duabelas 
hadiah setengah dosin gelas mi 
Tum No: 01025, 01296, 01442, 
01713 01885, 02197, 02260, 

02379, 02522, 02592, 02791, 

02981. 5 (1 

DITANGKAP. ' 
Baru2 ini oleh polisi telah dapat 

da, jaitu R. tinggal di Grobogan 
dan bekerdja pada salah satu dinas 
tentara dikota ini dan satunja lagi 
R. dari Pandansari dan kenek dari 
salah satu pengangkutan 
dalam kota ini. 

  
bermotor 

Aa Tanah beng 

    bsa
 

ETIKA MERAJAKAN 
pres, Sukarno membitja 

2 pengelahuan itu merupakan 
|. Abu universitet ini, dipandang dari 
| pat terpenting guna menghasilkan 

gi (Surabaja). Djadi dapat di- ' 

A 

da Prozais? 

rakan tentang ,djeritan masj 

    

1 

itan Mahasiswa? Kita 
1 | ri Mahasiswa2 Lain Negara: Kebanjskan Harus 
(Beladjar Sambil Bekerdjas Ada Pula Jg Hanja Tjari,Gelar' Sadja 

4 Mahasiswa? Indonesia Unumnja Lebih Suka Penge-tahuan Romentik Dari Pa 

Dies Natalis Universitet Indonesia bulan jg lalu di Bandung, 
arakat” terhadap pendidikan ka- 

atan2 di lapang ilmu pengetahuan, lebih? sekarang ini dimana 

hanja seorang Indonesia seba- 
gai guru besar luar biasa. -Kea 
daan pada fakultet kedokteran 
di Djakarta agak djauh lebih 
baik, dimana dari 13 orang gu 
ru besar. terdapat 12 orang 
bangsa Indonesia. ' 

Fakultet Hukum memnunjai 
8 guru besar -biasa, 
mana 3 Indonesia, 4 guru besar 

luar biasa, antaranja 2 Indone 
sia. 
Dalam pada itu diantara para 

lektor biasa dan luar biasa ter 
dapat sedjumiah besar bangsa 
Indonesia, jang bila tiba saat- 
nja akan diangkat mendjadi gu 
ru besar. 
Waktu ini seluruhnja ada 104 

orang guru besar, 92 lektor bia 
'sa dan luar biasa dan 64 Ggrang 
.asisten dan asisten kepala tetap. 

| Lk. 6000 mahasiswa. 
Perhatian umum terhadap be 

ladjar diuniversitet adalah be- 
sar: dewasa ini ada 6100 orang 

  
iImu2 jang exact, sedang di Dja mahasiswa diseluruh Indonesia, | 

Giantara"ja 1350 lebih pada fa 
kultet2 di Bandung. 'akultet 
kedokeran di Djakarta mempu 
njai 900 mahasiswa, akan teta 
pi fakultet pertanian di Bogor 

ting — kini masih terus berlang jang penting artinja mempunjai : 
tidak lebih dari 133 orang maha 
siswa. Djumlah ini djauh gari 
apa jang-dibutuhkan oleh nega 
ra, karena Penduduk bangsa In 
donesia sebagian besar terdiri 
atas kaum tani. 

Perumahan dan 

akomodasi. 
Kesulitan lain jang dihadapi 

dewasa ini tidak sadja menda- 
patkan ruangan2 “jang tjukup 
tempat beladjar, akan tetapi 
djuga soal kekurangan peruma 
han para mahasiswa memusing 
kan-kepala. Ada mahasiswa2 jg 
terpaksa menjewa kamar ketjil 
dikampung2 dan harus beladjar 
dengan penerangan lampu tem 
pel. Kini di Bogor sedang didi 
rikan sebuah gedung besar di 

maria fakultei akan mendapat 
akomodasi luas. Disamping itu 

dikandung harapan, perhatian 
terhadap fakultet pertanian 
akan mendjadi lebih besar. 

Meskipun kemungkinan2 bela 
djar pada pelbagai fakulet bo 
leh dikata memuaskan, namun 
ini belum lagi tjukup. Di fakul 
tet kedokteran misalnja kesuli 
tan terasa dilapang pharmaco- 
logi. 

Bagi fakultet sastera belum 
dipilih seorang guru besar utk. 
sedjarah, demikian pula halnja 
utk. Sansakerta, akan tetapi 

dapat diharap bahwa seorang 
ahli jang terkenal dari India 
akan datang kemari utk: waktu 
setahun. 

Fakultet ekonomi sesungguh- 
nja masih dalam pembangunan: 
pada umumnja disini ditempat- 
kan guru2 besar luar biasa dan 
lektor2. 

Di Bogor “orang mengikuti 
pendidikan dalam ilmu kechswa 
nan dan peternakan selengkap 
nja. Pun disana dapat ditjapai 
gelar untuk insinjur pertanian 
Gan kehutanan. 5 
Di Bandung masih terdapat ke 

kurangan guru2 besar utk. tek- 
nik dan ilmu pasti. Peladjaran 

  

“dapat disudahi sampai dengan 
doktoral, sedang pelbagai djuru 
san mengenai lapang ilmu pasti 
dan ilmu alam dapat ditempuh 
sepenuhnja, 5 

Peladjaran . untuk insinjur 
ahli mesin2 tidak dapat diberi- 
kan selengkapnja, berhubung 
kekurangan mahaguru dan me- | 
sin2. Akan tetapi dengan Delft 
terdavat hubungan jang sangat 
baik, sehingga para kandidat 
jans telah lulus di Bandung 
dapat meneruskan peladjaran- 
nja di Delft. Untuk tahun ini 
'pemerintah  menjediakan 10 
beasiswa. ' 

Mengenai technologi kimia 
jang pada dasarnja penting ba- 
gi Indonesia, tidak terdapat ke 
sempatan. baik karena tidak 
tenara2 technoloog maupun pe 
sawat2nja, : 

Tjita2 tinggi. 
Dibanding 

oleh para hasiswa kesuli!- 
2n2 ig dihadapi disini ada les 
bih besar dari pada diluar ne- 
geri, Ini disebabkan oleh peru- 
mahan sangat kurang, disam- 
ping itu kesukaran dilapang 
kenangan dan hidup dikota-ko 
: ig membuahkan banjak ong 
Os : ! 
Dari ita lebih separohnja 

para mahasiswa harus mentja 
nafkah sambil beladjar. Meski- 
puk demikian mereka bekerdja 
keras, Ada bebrapa jg memang 
masih hidup sebagai , studen 
dialam tradisi” dan menguta- 
makan mengedjar, gelaran bagi 
diri sendirj dari pada mentjari 
mu untuk kepentingan bang- 
sanja, akan tetapi disamping 
itu mahasiswa Indonesia & 
umumnja mempunjai tjita? ting 
gi ingin menunaikan suatu tu- 
ras, dengan tidak. mengindah- 
kan kesukaran? jg oleh maha- 

siswa dinegara Jain mungkin 
pernah mendengarnjapun tidak, 

ilmu utk mengabdi kepada Nusa dan 
sudut pembangunan rochani di Indonesia, 
tenaga? ilmu pengetahuan di masa datang. 

perbaikan. Pada saat ini di Bo 
gor terdapat 18 orang guru be 
sar bangsa asing, disamping itu 

diantara | 

dgn. jg dialami : 

Bangsa. Disamping 

merupakan tem- 

   

    

P 

Kompetisi baru. 
Saptu 22 Maret «dk Stadion, 

pertandingan kehormatan CHT 
CS — Sisa PSIS. Minggu 23 
Maret kompetisi: 

Garnizoen I 

ngan Stadion, “CHTCS 2a 

Unien 2 lapangan Sportlaan 
Poris 3-— Wik 2 lapangan Ka- 
lisari (Tentara) Union 3b — 
CHTCS 3b lapangan Seteran. 

Tjatur di Semarang. 
Sesudahan kompetisi tja 

tur di Semarang kemaren anta 
ra. Kuda itam” lawan ',,Perg- 
hibur” ialah 45—2V5 
Kuda Hitam Mingsu jad, tg. 23 
Mrt akan bertandisg ,,Kuda Pu 
tih” lawan , Marmut”. 

Djuara wanita lontjat 
djauh. 

Ncna Yvette Williams jang 
akan mewakili New Zealand da- 
lam pertandiigan2 Olymp'ade 
di Helsinki tahun ini untuk 20 
mer Jlontjat djauh puteri  te- 
lah berhasil memperbaiki  re- 
kornja. Djaraknja lontjatarnja 
kini sedjauh 6,15 meter. Djarak 
Wi hanja 10 centimeter diha- 
wah rekord dunia atas nama 
Fan:y Blankers-Koen, jang da- 
lam bulan September 1943 di 
Leider telah melontjat sedjauh 
5,25 meter, 

SSS.I lapa- 

  
Dunia tindju: 

telah giachiti dengan kemena- 
ngan regu Sovjet dg. djumlah 
bidji kemenangan 56. Petirdfu2 
Sovjet mengalahkan lawa'nja 
ialah petindju2 Hongaria, Po- 
lardea Rumania, Bulgaria, 
Djerman Timur dan Tjechoslo- 
wakia. f 

Honeymoon menje- 

babkan kekalahan. 
Pemain Swedia Torster  Jo- 

hanson dalam pertandingan in- 
door irlernasicnal jang -diada- 
kan Stockholm telah : membuat 
sensasi dengan mengalahkan.pe 
main dunia nomer satu. Frank 
Sedgman dari Australia, Segd- 
man jang kini sedang ber- 
honeymoon” .di Swedia, dika- 
lahkan. dengan:  6—2.. 

4 

—, 6—4. 

  

  

Lelutjon Danny-Kaye 

jang tidak lutju. 
. Menurut keterangan djurubi 
tjara kementerian luar negeri 
Denmark pada hari Saptu, pe- 

merintah telah menjampaikan 
protes resmi terhadap sebuah 
film Amerika buatan” Samuel 
Goldwyn, dalam mana badut- 

penjanji Danny Kaye main se- 
bagai Hans Andersen, penga- 
rang fjeritera bangsa Den- 
mark jang termashur dan di- 
hormati. Sebaggimana disebut . 
oleh harian Denmark “Politi- 
ken", orang jang tinggi dera- 
djatnja dan terhormat itu (An 
dersen) akan dipertontonkan 
kepada dunia sebagai “pahla-' 
wan” penjanji.dan penari, da- 
lam “suatu show «4 la Hol- 
lywood, suatu colorfilm,. jang 
memakan biaja $ 4.000.000.” 

Christian “Andersen (hidup 
1805—1875) termasuk penga- 
rang tjeritera konak2 jang ter 

  

kareng itu ia sangat digegani 
Clan dihormati. : 

  

  RRT SMG. TG. 18 MRT. 

| 17.00 Pembukaan 17.05 Gen 
ding dolanan Karawitan stu- 
dio, 17.30 “Pengumuman dan 

. warta daerah, 18.00 Manasuka 
(untuk Angkatan Perang 19.00 
Tanda waktu warta “berita, 
19.15 Dunia olahraga oleh 
Insp. pendidikan  djasmani, 
19.30 Bingkisan ma'am 20:00 
Sari wartg berita, 20.05 Siaran 
pemerintah,”20.30 Ajah dan 
anik asuhan Ramuwisit 20.45 
Imbauan malam “oleh Ratna. 
21.00 Berita bah. Djawa, 21.155 
Sandiwara radio, 22.00 Warta 
berita terachir, 22.15 Kron- 
tjong aseli OK Chung Hua 
jazz, 23.00 Tutup. 

REBO 19 MRT. 

05.00 Pembukaan, 06.00 War 
ta berita, 06.15 Klenengan tjli- 
men karawitan studio, 07.00 
'Tanda waktu warta berita, 
07.30 Klenengan tjlimen, 08.00 
Tutup, 12.00 Pembukaan, 12.05 
Hiburan siang, 12.45 Lagu2 
piano 13.00 Tanda waktu peng 
umumaen, 13.30 Warta berita, 
13.45 Konsert Barat, 14.30   Warta berita, 14.45 Tutup. 

untuk : 

Pekan tiidju Erepah Timur” 

Pe 

baik diseluruh dunia, dan oleh 
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& 2 Mia 
"h — Kembalinja 'Thorez ke .Pe- 
rantjis sangat diperlukan “be- 

r untuk dapat mengatasi per 
jahan jang sangat “"melemah- 

|kan pimpman Partai Komunis 
Perantiis. 

Dikatakan, - bahwa Ibaltikan 
“kesehatan  Th»rez. tidaklah 
. menghalanginja untuk mengu- 

5 tjapkan pidato? dan untuk me- | 
“| Mainkan peranan aktip sebagai 

ketua partij guna mengawasi 
(sikap anggota2 partai Komunis 
jane terkemuka, seperti Andre 

   

   

  

     
   

  

   
   
   

    

   

    

'sguste Lecoeur, Sumber2 Peran 
“tjis lainnja jang mengetahui 
baru ini mendapat kabar, bah 
- pemimpin2 komunis ka 

.|tjis jang terkemuka sering ber 
! Pa kepada Thorez untuk 
memberikan laporan mengenai 
'perkembangan2 politik di Pe- 
|rantjis dan tentang rentjana2 
aksi Partai Komunis Perantjis. 

Berita2 mengenai perkun- 
djungan2 ini dianggap pula se- 

Mary. Jacgues Duclos dan Au- | 

  Ribu Diketemukan 
Oleh Polisi Italia 

nemukan 14 buah sen- 
djata artileri ringan, - ribuan 
sendjata semi-otomatis, sendja | 
ta api dan berdjuta peluru di- 
lampat? penjimpanan rahasia | 
di seluruh Italia demikian hari 
Minggu diumumkan dengan res | 
mi. 

Jang diketemukan ialah 44| 
mertir, 270 senapan mesin be-f 
rat: 1399 tommy dan stengun 
8935: senapan, “3818 pestol, 
42031 granat tangan, 39 pesa-   bagai bukti2, bahwa persiapan2 

untuk kembalinja Thorez 'se- 
dang diadakan. 

Diduga bergandengan dgn. 
kedatangan  'Thorezitu' akan 

-ai (diadakan pula kampanje besar? 
« taka: kala an Ongan? |an oleh Partai Komunis untuk 

tag? "gi PMN ana mentjoba Membangkitkan se- 
mangat dikalangan anggota2 
biasa dari partai ity untuk 

pemogokan, jang mana telah 
menghadapi kegagalan pada 
“tanggal 12 Pebruari iang lalu.       

|. Suatu tabir kegelapan masih 
|menjelrput? perkundjungan se 
| orang pembesar Partai Komu- 
(his Perantjis kepada Thorez di 
Sovjet Rusia-Benoit: Fracan. -se 

| kretaris-djenderal Gereral Con 
Federation of Labour jg pimpi- 

| nannja dipegarg oleh pihak Ka 
| munis. 

Menurut kabarnja Fraccm te- 
lah bertolak ke Wenen bebera- 
pa minggu jl. tapi sekarang ti- 

Ii dak ada terdengar lagi tentang 
dirinia atau kegiatam?nja dan 
jada desas desus ia mu ingkin te 

-jlah meneruskan perdjalanas 
(inja Ke Rusia” untuk” Mendjtim- 
bai Thorez: Oleh sumbsr?, “ig 
: | mengetahui tentang urusar, da. 
(lam Partai Komunis Perantiis 
beng dianggap» sebagai satu2 

ja ig mempunjai prestigs ting 
'ei untuk dapit mergatasi per- 
Lbedaan2 antara Dueles.. dan 

| Marty. Disampi ng itu ja-dinga 
mendapat penghargaan tingei | 
Gar: Moskow dan sanggun men- ji 
dialankan disinlin terhadan | 1 

'arpgota2 Komunisadi. Perantiis. | 
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— num-Angg ur 

Untuk Mapalak £. PC. 
UA ORANG WA- 
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pentakit aa Sein dari 
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Bea ah SN Di Korca?: 
aksian Beberapa Ahli: Hukum 

| minis Dari Pelbsgai Negara 
LAH AHLI hukum komunis jg baru kembali 

erdjalanan di Korea, menjatakan Cgn jakin bhw. 
menemukan bukti2 bahwa Amerika Serikat mela- 
Kuman di Korea, demikian siaran Radio Moskow 

ahli hukum itu adalah anggota dari ,,Inter- 
R.of Demoeratic Laggna $ Ian selama 

dari telak mengumpulkan bukti2 
“ini lebih dari tjukup. Ahli hukum 

dari delapan ne- Belgia Merens menerangkan 
siaran tersebut, bahwa ia turut mengalami di 

dan para anggota komisi' me- Pyongyang dipergunakan sen | 
rasa kedji mereka djata2 kuman. Parg wakil Ing 

mg jang dila- ris dan “Brazilia menjatakan 
Amerika dan sangat.terharu oleh kerusa- 

ih dilakukan. Wa kan2 jang terdjadi ' diseluruh ' 

Brandwe'ser, dju- Korea 
rob gombongan .mene- selandjutnja, bahwa tidak ada 

: Ka mapan satupun antara rumah2 sakit: 

  

pat bekerdja sebagaimana | 
- | mestinja. Kebanjakan dari ru- 

7 Imendjadi tempat2 jang sama 

sekali tidak memenuhi sjarat2 
untuk merawat orang sakit. 

231 pengalamannja, bahwa Amerika 

menggunakan sebuah projektil 

berkaliber besar dengan berisi 
gas, Projektil? ini diarahkan ke 
pada penduduk sipil didaerah 

| Minjum, propinsi Kanwen. Ia 
melihat 
terbang Amerika Serikat mem- 

bom sekolah2, rumah2 sakit 

“Ui | begitu djuga tjandi2 dan ge- 

1 Gan EP N- | durg2 komidi. Ini terdjadi didae' 
tam $ “ah Wonsan. Ahli hukum Po- 

enurut landia menerangkan kepada pa): 

B3 Sean bah 'ra wartawan Korea, bahwa ia 

: telah tjukup mengumpulkan ba 

i 'han? didaerah2 Hwanse dan 
Pyongyang utk. membuktikan 
diginakannja sendjata kumsn. 

  

      

  

nga da ea 
strait dollar — : 

. s'erling — berupa was ag 1 2            
      

  

     

              

  gota2nja 

kan diri, 1 ini disebabkan ru bitjara Brandweizer, bhw ini 
karena 5 “komandan pasukan | dalah utk. pertama 
sangat kera is dalam me'aku- | bahwa sebuah komisi jang ter | 

kannias enam. en |diri atas orang2 asing menjaksi | 
1g Juri “kan dan mengumpulk: in ketera | 

  
   

      

'Imamusia. (U.P.) 
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| dip, Selain “dari itu 24» djuta 

| alat peledak. 

| erat hubuigannja” di Tisng- 

|zanaan gerak 
| di'akukan era waktu jang te- 

Sendjata Utk 

Utara Can mengatakan Tjechosiovakia 

dikota atau didusun jang da- . 

peti2 munisi j 
fahua 1950 dan kintang merah. 

Wakil Perantjis menerangkan | Ke'ika perlengkapan? ilu dja- 
Nan : tuh di tangan serdadu Perantjis, 

maka selmakin 

wa tentara Ho 

| Mans bahwa ia ketika 

ngan2 dari perbuatan2 kedjam | 1947 bisa merebut kekuasaan 
' jang diarahkan kepada ummat dengan Cija'an coup d'etat di 

| Perantjis, De Gaulle mengata- 

at penjiar dan penerima ra- penj p 

peluru dan sedjumlah besar | 

Polisi menduga bahwa sen- 
djata itu telah disembunjikan 
selama atau tidak berapa lama 
sedjak perang berachir oleh 
penganut2 partai komunis. Sen 
djata2 tadi berada dalam kea- 
daan baik. diminjaki dan ter- 
susun rapih. ar) 

, Sempuran”. 
Di Tiongkok 
Melawan Korrupsi 

Dan Burokrasi 
Tz ANTORBERITA 

  
E 
: 
i 
: 
t 

»Hsin Hua” hari Minggu, Ma2 
3 menguk ip sebuah karangan 
harian don Min Jeu Pao”, jg 
mita supaja »kerupsi, keboro | 
san dak birokrasi” “menjapkan. 
Harian tadi mengemukakan 

i RBT Jakukon gerakari pem 
bersihan,  Dikatakannja bahwa tuskan untuk merobah . kedu- nja 2 tentara, ef 

. gerakan ini mempusjai ar'i jg 
penting dim. sediarah ,,karena 
birega kivi korupsi dan per- 
gaulan dalam mrasjaraka'. itu 

kek. 

Dikatakan “bahwa gerakan |' 

Pelak- 
ni terutama 

tahan demo an baru. 

pat, karena —.menurut Hen 
Min Jen Pao” — disatu pihak Tetapi 

ikan2 sukorela Tionghoa 
engan “sungguh2 membantu 

  

am perdjoangannja melawan 
Amerika dan dip'ihak 
bangsa Tionghoa 
berusaha memperbesar produk     
usaha. 

ini, zang 
keborosan dan birokrasi. (An- 

tara-AFP). 

Vietminh 

Dan 
Russia? 

In ravijis di 

#fechoslowakia din membawa 
jg . diberi tanda 

11 Rusia At, melalui Republik 
Rakjat Tiongkok. Diantara sen 
Tja'a2 Api itu terdapat. Ajuga   bagaimana  pesawat2 jang dibuat di Djerman dan Ti- | 
Angkok. Diduga bahwa peti? | 
amunisi je bertanda bin ang 

nj ag Rusia, 

— De Miulte Sembar2 Bias Rebut Kekunsaah 
LAN. DE GAULLE, pe- | kan seterusnja dalam rapat 

mimpin darj partai Pe | tadi, 
g mau menjerah- | Achirnja diterangkan oleh du |rantjis R.P.F. (Rassemblement 

| Populaire Francaise), 
kalinja | terbesar dalam parlemen, hari 

4 

Dim Djurlah Beribu- | sa   an Tampak seh abis pelan tikannj, sebagai du- 
ta besar, Mac Veagh (kiri) diberi daan oleh menteri 

H4 TR Pan 1 PA 

  

ALAM KARANGAN? 
| ekonomi Sdr. Sjafr 

Suara Merdeka ini. Djustru dl 

Pa   

  

   
     

  

     

S Grisris untuk kedudukan duta 
1 bar u2 ini telah diangkat Lincoln    

       

  

   

  

         

   

OLISI ITALIA berhasil mel: 

untjak Kemadjuan" 
300 Th , Pembudakan' 

“womparObrae Hari Pendaratan Van Riebeek 

. Demonstrasi? jang “diran- kalangan penduduk 
akan memprotes Eropa, ketika ia. mengatakan 

undang? vemerintah Afrika. bahwa perhimpunan bangsa 
jang membeda?kan Eropa .,National Toreh Com- 

warna “aa t. Dewan Aksi tadi mandb” tidak akan dibiarkan 
dibentuk 15 buan jang lalu, begitu sadia oleh pemerintah. 
ketika perdana menteri Dr, Perhimpunan tadi anggota2nja 
Daniel Malan mengumumkan terdiri dari orang2 terkemuka 

| maksudnja — jang kini sudah dikalangan verusahaan dan be 
.@laksanakan — untuk mele- kas opsir day 2 pangan, oleh 
njapkan nama2 pemiih jang 
»coloyred” (istilah Afrika Se 
latan untuk menamakan gola 

:.ngon peranakan) dari 
RR? pemilihan dan mengganti na-fdibentuk dengan maksud un- 

ladi denga pemilih2 bang-| tuk Mena 
sa Eropa dalam parlemen. : 2 

Dalam ravatnja jang diada- 
kan ketika hari f 

jang mewakili 
bahwa sedjak bulan Desember: Dewan Aksi- Pemilihan memu- 

dJukannja mendjadi suatu r- 
ganisasi tetap. 

Organisasi? A jaka dan 
IL ndia memboikot Ma 

. perajaan. 

an 

sungguh? | kan 
si nasiona!. Diserukoan supaja ne Sam am ate 6 MENLI AKIBATNJA HEBAT, 

Hseluruh bangsa Tionghoa ber- hun.” Berbagai2. organisasi telah disdakan demonstrasi mempro 
sekeras- -tenaga Galam | bangsa Afrika dan bangsa In 

perdjoangan me awan korupsi Jia jang tinggal di Afrika Sela 'kan di London malam Senin Lk: 

te'ah menjebabkan tar teah menierukan, supaja 
perajaan jang akan dimulai pa 

' da 6 April jad itu diboikot. 
Kongres: Kebangsaan Afrika 

badan representatif jang terbe 
sar bagi golongan bangsa Afri 
ka telah menjatakan bahwa | pi ia menolak karena mesti berada 
merajakan festival tadi akan 
sama artinja dengan meraja- 
ka rbucdakan selama 300 ta I 

Diterimanja Dari (aa 
Sebaliknja anak mendiang 

“| Mahatma Gandhi, jaitu Manilal 
Gandhi jang sudah 10 hari Ja- 

» ERDADU2 PAJUNG Pe| manja berpuasa tidak makan 
Indotjina | dan hanja minum sadja, tidak 

Minggu malam melaporkan bah | menjetudjui diadakannja de- 
Imah2 sakit itu terbakar atau (Wa serdafu? Vietmich  diper- Ana "3 monstran-demonstran, Alasan 

@ngkapi dea. sendjata2 buatan jang dikemukakan 
bahwa ketegangan antara golo 
ngan? bangsa Afrika Selatan su 
dah sedemikian hingga mung- 

akan timbul keka- 
Sjelaslah. bah- | Jauan2, dan dalam hal ini jg 

“Chi Minh | mendjadi korban mungkin se- 
memperoleh perlengkapam2 da | kali orang2 jg tidak bersalah. 

kin sekali 

Djuga dikalangan bang- 

sa Eropa sendiri 
ada apa2. ' 

Sementara itu Perdana Men- ' 
merah itu adalah buatan Tjeeh' menimbulkan ketegangan di- | 

2. teri Malan: ketika hari Sabtu : 

berhentikan 

   

  

,Apaukah 

Di Afrika Selatan. 
KWAN AKSI PEMILIHAN Afrika Selatan (, Franchi- 

—  n Council”), jan g peak na sebagian terbe- 
sa ter, ari orang2 berdarah ' tjampuran (peranakan, ea 
dar telah ambil kep elakukan 3 

ti ,,Apartheid”, 

  

“untuk mx 
(membeda - pngen kulit di Afrika Baba 

tan), jang akan dimulai pada tgl. 6 

Pn Ka da bra dp donat NG, € Afr berarii djuga ke- 
800 dari kolonisasi bangsa kulit putih di 2 tadi. 

agak hari punijak pe- 
Johan van Rie- 

ak on 

bangsa 

     

  

seorang jang 

rinja Group C cin 
'teman karih Winston Chur- 
chill. Gerakan ini tampaknja 

  

daftar 

pemerintah 
'Malan, 

Malan Habitat baka 
Mnggu. dan | gerakan kw'it putih. ini me- 

ang dihadiri ceh 91 utusan (namakan a. 
63.000 - orang, | 'hingg     Suatu ,,tenta- 

' Cemikian 
   

Pesta besar a la | 
»Aparthesd”. | 

2 MIisapat -meraiakan 3 abad 
bangsa Eropa di 

berwarna | 

golongan - bangsa, 

pula tempat2 duduk, dil, dja- 
tersiar | Si bangsa Eropa dipisahkan 

dari bangsa lain2nja. Demiki- 
anlah akan dirajakan ',,Pun-   (Reuter). $ 

DJIKA BUDGET TIDAK DITARIK 

Ditempat pertambangan di Wales 

tes budget Butler, demikian diberita 

1000 orang kaum demonstran telah 
mengambil sebuah resolusi, 
mana ditegaskan, bahwa akibat?nja 

belandja tsb. tidak ditarik kembali. 
Aneurin Bevan diundang supaja ber 

bitjara dalam rapat protes tsb, 'teta 

  

di tempat lain. 

Djawatan Perikanan Laut 
Djakarta telah memesan 
beberapa kapal dari peru- 
sahaan kapal di Pasuru- 

Afrika Selatan sudah selesai 
Berita UP. ana Capetown di Capetown. “Baik bangsa Ero- 

ini baru bisa didjalankan se- mengatakan bahwa pemerin- | Pa Maupun bangso 
tudah pembentukan pemerin- | tah (kui itputih) Afrika Sela. | boleh mengundjunginja. Te- 

tan telah menamakan peraja- | taPi......... pintu-masuk buat 

wang tahin pendaratan | masing2 
van Riebeeck ja.d ini ,,Pun- idem restoran, dito bar, begitu 

tjak Kemadjuan 300 Tahun”. 
. di Capetown 

pamflet2 dikalangan anak2 se 
2 kcah bukan bangsa Eropa f 

perdicangan rakjat Korea da- | menjerukan sa Tung u tiak Kemadjuan 300 Tahun” 

AWAN (ngan menghadiri perajaan, jg | alias ,,3 Abad Perbudakan”. 
lainnja sesungguhnja hanja  merupa- 

"Utjapan Terima Kasih — 

dalam |. 

adalah sangat hebat bila anggaran | 

1| Sanggup memberikan 

Adapum banjak hal tentang 
Hn 1 mana gaja sefaham dengan Sja 

udin, tentang, mana saja sa 
ingat dapat 2 dataini penda 
patnja, - Sebaliknja ada bebera 
pa fasal galam pandangan?nja, 
j: engan djelas menundjuk 

p rbedaan jang azasi anta 

  

  
   

   

  

    

      

& (ra beliau dan saja sendiri. 
 Persesuaian faham antara 

Ah kita berdua terdapat pada bagi 
Jam? dalam pandangan?nja di- 

| mana Sar. Sjafrudin memperli 
| hatkan beberapa kenjataan sc   | perti jg berlaku sekarang. Dix- 

| lam pada ini saja dapat mengi 
| kuti pendapatnja sebagai per- 
njataan kexdaan (constatering 
en), Akan tetapi selandjutnja 
Gjelas pula bahwa mungkin ka 
Irena ada perbedaan azasi anta 
ra dasar dan tjara pandangan 
terhadap lapangan? jang ber- 
sangkutan, terdapat perbedaan 
antara Sdr. Sjafrudin dan saja 
dalam tafsiran mengenai per- 
njataan? keadaan jang Jimak 
Sudkan tadi: dengan akibat ba 
hwa kesimpulan? jang ditarik 
olehnja tak dapat saja setudjui 

Sehingga “therapie”, 
pemetjahan masaalah iang di- 
andjurkan oleh Sdr. Sjafrudin 
berlainan sekali daripada pan- 
dangan sada sendiri tentang 

djalan jang harus kita tempuh 
untuk mentiari perbaikan dlm 
kesulitan? waktu ini. Semua ini 

Isedikitpun tidak mengurangi | 
penghargaan saia terhadap ni 

lai dan tjara pandangan, jang 
dengan penuh kedjudjuran di 
madjukan oeh Sdr Sjafrudin 

terhadap perhatian chalaiak 
ramai. Marilah terlebih dahu'u 

2 (Bekas Menteri Perindustri 

rakat utk mengindahkan . uk pokok 
ngandung faedah jg sangat berarti, Karangan 
luas telah memberi pernilaiaa terhadap 

$ Tan sepenuhnja dan patut sangat di 

tjara | 

Ekonomi Indonesia 
: Manetopong Saran Dan Pendapat Siafruddin 

samaan Oleh: Dr. Sumitro Djojohadikusumo : 

r 

kita mada dengan menundjuk 
kan hal? tentang mana saja se 
pendapat dengan Sjafrudin. 

Lapangan perse- 
suaian faham. 

Saja dapat menje. udjui ba- 
gian dalam urajannja, dimana 
dinjatakan bahwa selama dua 
tahun kedaulatan negara kita, 
tingkat kegiatan produksi dan 
kegiatan ekonomi tetap ama 
rendah. Memang benar sekali 
bahwa nilai hasil pendjualan 
baham2 mentah kita dipasar du 
nia tidak berdasar pertambah 

  

  

an Sjumlah produksi, melain- 
kan kedasar atas faktor? jang 
diluar djasa kita sendiri. Kena- 
ikan pilai hasil pendjualan ba- 
har? kita yerutama ierdjadi se 
sudah kedjadian perang Korea 

| Sebab terpenting uantuk perse- 
| diaan aman terletak pada fak 
| korg jg extera semaia2. Bahwa 
sanja semua ini menjebabkan 
dasar kekua'an negara kita pa 

Ida waktu jni adalah sangat Ia 

  

bil, merupakon suatu hal jang 
  

Tank USA”Mode!: 

OMANDAN PASUKAN   2 jang mengadakan operasi Cengan 
satu tempat dimedan perang Korea hari Minggu menjatakan, 

. bahwa tank Amerika model Pafton adalah lebih baik daripada 
- tank Inggeris Centurioa. Ia men widjukkan sebuah tank Ameri- 

ka Serikat jang dikerahkan diatas sebuah puntjak gunuag 
dan siap untuk melepaskan tembakan?, 

Mana Terbaik? 
Patton Atau Tank 

Inggeris .Centurion” 4 
»Centurion” Tak Bisa Mendaki Bukit: Tank Ameri- 

5 ka Hanja Baik Utk Hollywood...... 
tank kolonel Charles Turner 

satuannja disalah 

Ini adalah tank jang 

paling baik jang permah ada ditangan kita, demikian katamja. 

3 Pilihan Ba- 
gi Djepang 
5 ENATOR WALTER 

JUDD (repubiikein) jg 
sedjak lama menjokong peme- 

rintah Chiang Kai Shek hari 

Mirggu mengatakan bahwa Dje 
pzae kiri menghadapi tiga 
pilihan: sanggup berdagang de- 

rgan Tiongkok Dara'an setjara 

. bebas, menerima terus bantuan 

Amerika atau merifjadi Komu- 

nis. Menurut Jul: djalan jang 

baik adalah Amerika Serikat 

harus mengambil tind-kan jang 

menungkinkan bangsa2 Asia 
memerdekakan diri sendiri dan 
membolehkan diadakamija per 
Ta naa seljara bekas di As'a 

rx R , 5 

Tetapi John Sparkman (de- 
mokrat), ketua sub-komisi hu- 

bungan luar negeri bagian Ti- 
mur Djauh dari senat Ameri- 
ka berpendapat bahwa Phili- 
pina dan Asia Tenggara 

pasar 
dan barang bahan kepada Dje- 
pang, jang dimasa jang lam- 
pau diberikan oleh Tiongkok: 
Keterangan? tadi diutjapkan   'an. Kapal2 tsb diperleng- 

Ti Ta motor-diesel. 

jalah 

    
jang melupakan drama jang 

bahwa sebab-sebabnja | belum lama berselang telah 
maka ia tidak duduk da'am 'pe- 

partai | merintahan ia'ah . karena di- 

samping perdjoangan antara 
Minggu mengatakan di Le partai2 masih ada pula suatu | suatu konstitusi jang mengun- 

tahun | hal jcitu bahwa partai2 tadi | tungkan mereka, dan bukan- 
menentang de Gaulle, 
ingin supaja partai? tadi imem- | tjis, Menurut de Gaulle, keti- 

tingkah-lakunja 

terdjadli itu. 
Dituduhnja bahwa partai? 

politik Perantjis ingin adanja 

jang |nja menguntungkan  Peran- 

ka tahun 1947 ig tidak mela- 

# 

  

Cimuka tjorong radio. 
  

  
kukan coup krena itu tak 
akan berguna, walaupun ia 
menguasai alat2 materielnja. 
Dikemukakannja, bahwa dida- 
Jam negeri setiap badan jang 
terbentuk da! 'am suatu organi- 
Sasi akan menentangnja so- 
dangkan diluar negeri Ameri- 
ka Serikat dan Inggris tidak 
akan menerima baik adanja 
diktatur ch Paris, Aa Tan 

  

daa an 

Perkataan ini diutjapkan ber 
hubungan dengan. keterangan 
|seorang: komandan Inggeris jg 
menjaiakan bahwa tank Ameri 
ka ada dibawah kwalitei: tank 
Inggeris “Centurion” jang cli- 
buat di Leeds, Inggris dan ba- 
hwa tank Amerika hanja baik 
untuk Hollywood. Turner me- 
nerangkan bahwa Tank Pattor 
bisa mendaki lebih baik, berge- 
rak lebih tjepat dan menembak 
nia pun. lebih  tjepat.. Ketika 
kami pada satu ke'ika mening- 
salkan kedudukan. kimi dime- 
dan pertempuran, karena dia- 
plus oleh tank2 Inggris, tank2 
Inggris tidak bisa mentjapai 
tempat dimana tark2 Patton 
itu berdiri semula. Tank2 Cen 

turion itu harus diseret, sedang 
Patten mentjapai tempat itu 
dengan kekuatan tenaga sendi- 
ri. Akan tetapi Centurion ter- 
mgsuk golongan berat, sedang 
tank2 Patton ' ini masuk golo- 
ngan klas sedang. Selain dari 
'tu Centurion lebih berat per- 
lengkapannja, jakni “diperleng- 
tapi dengan tembakan meriam 
jepat dan baik sekali dalam 
sertempuran tank lawan tank. 
Jtara tidak berani mengarah- 
tan tank2 mereka terhadap 

     
   
  

lahu betul “tidak akan dapat 
nenapdinginja. Dalam pertem- 
bhuran antara tank dengan tank 
iang terbesar paling achir di- 
medan Korea dalam: musim se- 
mi. oleh bataljon' saja telah di- 
ympuhkan 17 buah tank Rusia 
Jari klas sedang, sedang dipi- 
sak kami tidak ada jang rusak: | 

'ah dikendalikan menghadapi 
bunker2 dan infanteri daripada 
tank2 Centurion, ' demikian 
Sharles Turner. 

  

INSIDEN DI TAPAL BATAS 
ALBANIA — JUGOSLAVIA. 

Menurut siaran radio Jugoslavia, 

slavia mendapat luka  dikepalanja, 
ketika pegawai2 tapal batas Alba 
nia melalui tapal batasnja dan ' me 
masuki daerah Jugoslavia serta me 
nembak patroli Jugoslavia. Pihak Ju 
goslavia membalas tembakan itu, se 
dang fihak Albania menembak te 
rus. Radio itu menjiarkan, bahwa in 
siden terdjadi 4/5 km disebelah uta 

'ra Vladinsad.   
nja bahwa keadaan internasio- 
nal memaksakan Perantjis un- 
tuk mempunjai sekutu2, ,,ter- 

NK ian, Copyright: Dilarang kutip) 
T saja hendak menarik perhatian terhada pandanga 

2 Prawirauegara jg baru? ini AL sos berturut? dulun m keadaan sekarang tiap usaha jg mendorong kalangan? masja- 
jg langsung bertalian dgn kehidupan rakrjat, m2- 

an Sjafrulin jang dgn pandjang lebar dan setjara 
masaalah pembangunan ekonomi, wadjib ara pet 
ihargakan oleh kita semua. 

ank2 Amerika, karena mereka | 

"elain dari itu tank Patton mu: | 

seorang pengawal tapal batas Jugo| 

         

   
   

   

      

    
   

                      

     

   

  

     

   

   

                      

     
   

   

  

     

  

   

    

    
   
    

    

    
     

   
    

   

  

       
   
    

     

   

                          

    
    

  

   

                      

    

  

  

K APAL PENDJELADJAH 
Djepang ,,Hyuda” dari 

bekas Sagkatan Jaut keradjaan 
Djepang pada hari Minggu Ug- 
tuk KETIGA KALINJA telah 
tenggelam didalam salah satu 
lautan pedalaman dari Pjepang 
Pada waktu perang dunia hami- « 
pir berachir kapal #yuda” ta- 
di telah ditorpedir oleh pesa- 
wat2 serikat jg menjebabkan 
tenggelamnja kapal t8b. 

Setelah diangkat kembali da 
ri dasar lautan dan diseret ke 
pelabuhan Kure ditk dibongkar ' 
kapal tadi utk. kedua Kala U 
tenggelam lagi, karena pentju- 
ri2 membawa lari salah sebuah 
papan besi terpenting utk. me-. 
nahan air, Kapal tadi kemudian 
sekali lagi diangkat dari dasar 
laut, akan tetapi pada “hari 
Minggu itu utk. ketiga kalinja 
tenggelam lagi karena salah se 
|buah dinding dari ruangan js 

diisi padat dengan udara tidak: 
dapat menahan lagi tekanan 
air, 5 . 

  
  “ 

.tak dapat disangkal. Lagi pu- 
la kalau kia ingat bahwa tidak 
karang dari 6090-7074 dari djum 
lah hasil pendjualaan bahan? 
mentah kita berupa devisen ter 
gantu'g sekali daripada -bebe 
rapa bahan? mentah jg terba- : 
tas | jaitu eksport karey dan 
eksport timah. 

Semua ini jang diperlihat- 
kan Sdr. Sjafrudin dengan ang 
ka? statistik jang bersangku 
tan djuga telah saja singgung 

selama lebih dari satu tahun 

jang berselang dalam berba- 
gai2 tulisan saja. Pun saja dal 
pat mengikuti 'penjesalannja 
tentang pengeluaran pemerin- 
tah jo berupa pemborosan'dan 
jang bersifat konsumptif bela- 
ka, jang tidak berfaedah utk 
daja kehidupan rakjat banjak. 
Begitu pula tentang kelalaian ' 
pemerintah dalam tahun 1951 
Jalam ha! usaha2 jang sung- 
guh? produktif sehingga 'ba- 
njak rentjana? tidak terlaksa- 
na sama sekali dan kepenting. 
an rakjat diabaikan. 

Kedjengke'lan Sjafrudin sa 
"ng keadaan dilapangan peng 
hasilan bahan makanan dan ke 
adaan beras djustry pada ' wak 
tu ini mengandung arti jangis 
timewa dan dapat dimenger 

Masalah beras merupak: 
satu tanda sedjelasnja tentang 
ketiada-mampuan Kabinet « 
misioner dalam tahun jl Hi 
mengatur lapangan jang 
tu pokok bagi kehidupan. 
jat banjak: keadaan sangat 
menjedihkan kalau diingat bi 
wa. terpaksa untuk tahun ini 
direntjanakan pemasukkan be 
ras jang berdjumlah 600.000. 
ton dengan harga 1200 djuta : 
rupiah, Djuga benar kalau di- 
katakan bahwa politik ekom 
mi jang diperlihatkan hingga 
sekarang hanja bersifat politil 
dagang jang berpusat pada la 
pangan perdagangan gan ma- NW 
sih helum meningkat kepada 
suatu garis kebidjaksanaan jg 
tegas thd, lapangan produksi 
dan kemakmuran seumumnja. 5 
ara garis kebidjaksana 
an jang dikendalikan ity dina 
makan oleh Sir. Siafrudin dgn 
perkataan “politik tjatut". 3 

Segala pernjataan tentang 
keadaan seperti disinggung ta 
di, tak dapat disangkal oleh ti 
ap orang jang ciengan Sungguh. 
memandang kenjataan jang ki 

|ta hadapi sekitar kita waktu 
jini, Berhubung dgn itu, oleh! 
| Sdr, Sjafrudin diadakan berba 
| gai tafsiran ditarik kesimpulan 
kesimpulan dan ditundjukkan 
djalan pemetjahan jang diang- 
gapnja menudju kearah pe 
kan. Djustru tentang tafsirs 
kesimpulan dan dijalan kelu 
jang ditundjukkannja itu, ter. 
paksa saia harus memadjukan 
suatu pendirian jang berlainan 
sekali dipandang dari sudut 
azasi. Pun agak saiang, hahwa 
Sjafrudin dalam tjara mendu- 
dukkan masad'ah  (probleem- 
stelling) seringkali tidak dje- 
las, serta lapangan? jang diu 
tarakan seolah? Tanggap Sah 
gai fasal2 tersendisi dengati' 
ada hubungan satu sama lait- 
nja, Segala sesuati menimbul « 
kan kontradiksi? (pertentang- 
an dalam rangkai pikiran dan 
pandangan diri sendiri) dala 
uraiannja, 

Sebelum gaja Hyang 
tjangkan fasal2 tentang mara 
saja merasa perlu yntuk mema 

  
  utama Amerika”) dikatakan- 

nja bahwa sekutu2 ini teruta- | 
Ma memperhatikan urusan ciri | 
sendiri dan — apabila orang ' 
lain tidak berhati2 -— mung- 
kin djuga akan bertjampur ta- 
ngan dengan “urusan orang | 
lain, (Antara-Reuter), 

    

   

      

     

Cjukan pandangan jang berlai 
nan ada baiknja kiranja, dji 
ka ditjatat dahulu beberapa se 
gi perihal kedudukan ekonomi 

|kita, agar nanti mendijadi dje 
“Tas hubungan dan garis rang- 

| kai pikiran saja gendiri. 
(Bersambung)    /



    

   
    

   

   

ge tari Pendidikan Masjarakat te 

      

| La 5 

, Hingga badan “para penderita 
: sebelum disembuhkan dari 

8 gera berobat kevoliklinik2 Ba- 

- | jang selama ini keadaannja ku- 

'Ikap dimasukkan dalam rumah 

| hoor. Kebanjakan mengatakan 

|sebagian akan dipindahkan ke 

Ik Diharapkan 

Ikat ramai sebagai orang jang 

keadaan wa 

ngan : 
tidak djatuhnja 1 

ae kaga maka ta: 

! an Baba 
ang bana diantara mere 

jang badannja bengkak2 
k rena kelapara» sema- 

telaah 

- Diantaranja terdapat 
: penderita malaria jang 
Ae verwaarloosd” -nja, 

Ipenjakitnja, tetap bengkak2 se- 

kan tjukup. 
Oleh karena itu tjara pembe- 

Prantasannjapun tidak disama- 
kan seluruhnja, Kepada para 
penderita sakit diandjurkan se 

laikota. sedang bagi mereka is. 
kelaparan akan diusahakan 
adanja dapur umum. 

Panti Pemuda diba- 

ngun kembali. 
Panti Pemuda Surakarta 

rang terurus berhubung dengan 
beberapa hal kini oleh Djawa 

“Jah dibangunkan kembali. Seba 
gai Pengurus telah ditetapkan: 
Ketua: Sarasto, Wakil Ketua 
Sadali, Sekretaris: S. Dart! 
Bendahara:t Hudijanto dam Hi 
dojo. Susunan Pengurus tsb. 
masih akan diperlengkapi de 
nga” wakil2 organisasi? pemu 
da jang kini belum mengirim 
kan wakilnja.- 

Panti Pemuda tsb. aka": sege 
ra dibuka dengan resmi. Dari 
Djawatan Pendidikan Masjara 
kat, Panti Pemuda Surakarta 
kini menerima subsidie seba- 
njak Rp. 350.— tiap bulannja. 

BLORA. 

Razzsia orang ge- 
landangan. 

Tindakan kearah keamanan 
dan kesehatan baru2 ini telah 
didja'arikan oleh Dijawatan 
Sos'al Blora dg bantuan pihak 
polisi. 

Kemis malam jl terhadap 
orang2 herge'andangan tak ten 
tu tempat kediamannja teruta 
Ma terhadap para pelatju, te- 
lah diadakan pembersihan. 
Sajang sediumlah orang2 ge- 
landangan jg mendengar akan 
tindakan ini masih keburu da 
pat melarikan diri, Hasil pe- 

nangkapan ialah 19 orang laki? 
dan wanita th. dapat ditang- 

pendidikan sosial. Pagi harinja 
orang2 jg ditangkap ini diver- 

bahwa karena keadaan ekono- 
minja. terpaksa mereka mener 
djunkan diri dim lembah kehi 
naan itu, Sementara itu kare- 

na rumah pendidikan sosial di 
Blora ini telah sangat 'penuh 

suatu tempat pendidikan di Rem 
bang . , 

kemudian 

orang2 gelandangan ini dapat 
dikembalikan dalam masjara- 

berguna. 

KUDUS. 

Djam: 02.00 malam 

sudah andri. 
Rumah Gadai Negeri di Ku 

dus kini setiap hari penuh di 
kerumuni orang-orang. Keba- 
'njakan orang-orang ter- 
sebut lebih banjak jg mergga 

daikan dari pada jang merebus. 
Sehingga untuk lekas mendapat 
kan uang atau bararg terpak 
sa mulai djam: 02.00 ma 
lam telah ada jg mulai andri 
tak kurang dari 40 orang sam: 
pai waktu fadjar. Sebagian be, 
sa, orang? dari Juarkota. Maka 
teranglah sudah kalau kesuli- 
tan Rakjat mengenai lapang 
ekonomi pada waktu. sekara"g 
terasa sekali, sehingga waktu 
tidur $ Mperauokaha bian menda 

Il sjahkan pe gokan “segenz 

  

'kalipun mereka itu dapat ma- 

Sabvu jl, telah menindjau 4 n 
Kalurahan | ' Ni 

a-| dan 'heberapa Inn ja ag mu 
Jai tanggal I jang aka 

: 

anggauta jang tergab: gp. » 
lam, SBPI aan Bi US. 

ren. An kita At Sak 

  

   
P-4 daerah telah diterir 
P-4 pusat di Djakarta 

selisihan GBP Semarang 

mana bunji 

  

  'nja, keputusan itu diterangkan 

  

"U 

pat dikatakan selesai. 

REORGANISASI SARBUFI. 
Serikat Buruh Film Indone- 

sia tiab. Semarang telah me- 
ngadakan rapat reorganisasi, 
kini pengurusnja sbb: sekre- 
taris umum sdr. Muljanto, 
bag. organisasi sdr. Tjoa Ping 
Tjay, bag. perb/upah sdr, Soe- 
tjipto, bag. pen/pend. sdr. No- 
no Soerasmo dan bag. perben- 
daharaan sdr. Tan Tik Kian. 

beranggauta 170 orang meli 
puti 9 ranting. 

BANTUAN GUNA PENDE- 
RITA? SAKIT DJIWA. 

berapa hari jang lalu mengenai 
sdr, Dahlan jang telah membu 
ka sematjam “klinik penjakit 
ljiwa” didesa Ngemplak (Ta- 
ju) maka kini diterima kabar j 
ebih landjut, bahwa usahanja 
ini teah mendapat pengharga 
an pula dri pihak berwadjib. 
Baru2 ini ja telah menerima 
dari djawatan Sosial Kabupa- 
ten Pati jang guna dipakai Ida 
lam pengobatan pasifn2nja se- 
banjak Rp. 1000,—. 

PERTEMUAN GURU2 PBH. 
Panitya Pendidikan Masjara 

kat Ketjamatan Semarang Ba- 
'rat hari Minggu j-b.l. telah me 
ngadakan pertemuan antara 

anggauta2 Panitya “dan guru2 
PBH bertempat di Kantor Ass. 
Wedono Semarang Barat. Tam 
pak hadlir sdr2 Sutarjo dan 

Mu'jadi dari Inspeksi Pendidi 
kan Masjarakat Kota Besar 
Semarang. Pertemuan telah me 

| nelorkan susunan baru - Pani- 
tya Pendidikan Masjarakat 
Ketiamatan Semarang - Barat 
dimana sir. S Mangunatmodjo 

Sipilih lagi sebagai Ketua. 

    

  

MODEL TERBARU: 

riT 

Bisa dapat beli pada: 

atau lama 

sport atau djatuh 

djian tsb,, Kami 

A D1. 
kirim 1 

Dikeluarkan oleh: 
Djl, Bawean mo. 

  

  

Lebih diauh kemaren oleh | 

san jang mengikat ant Mi 

KPM. Nationa'e Bank, Maclai- PI "3 
ne Watson dan SBPP. Bagai-| / 

keputusan itu  be- | 
lum diketahui, an dengan ada | 

bahwa perselisihan tersebut da | ( 

Sarbufi tjab.. Semarang kini | 

Menjambung berita kita be- | 

GARRARD Gram. katamatih m30 
2 dengan: MAGNETIC PICK - UP. 

FERMANESNT NEEDLE. 
3 SPEEDS (Longplying) 

  

“Sales & Service 6 BLECTRON Setau. 
AKAN DATANG : Na : 

NORA RADIO' S model '52 5 dan 6 lampu. 

KWALITEIT TINGGI 

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 

, sakit tenggorokan as 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 
kannja, Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 

(dipidjet) dan diminum, semua i tu penjakit 1 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka- 
li surat pudjian dari Tuan? jang terkenal, jang 
sudah disembuhkan 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batia surat2 pu. 

| Ban Leng dapat dibelih pada semua 
kalau t'ada: boleh kirim Rp. 6,50. 

botol sama Tuan dengan 

ANN ar Pa TT SA AT UPT DAA AA Ta DNA SA 
#      

    

  

TA 

com v 20 yup 

Bun 
Inna, 

Dang Gen na 1 

sah Did 

   

dak PART ” 

   

    
    

    Pn 

        
   

      

     

  

MINJAK GORE IG 6 

    

       

   

       
   
   
   
      

    

   

  

   
   
    

   

  

   

    
   

    

  

   
   
   

        

   
   

    

   
   

    

  

     
    
    

      

  

   
    

    

   

    
    

       
   

  

   

Man AR AN, 

  

PERSIAPAN KONGRES | 
PARTAI DEMOKRASI. i 

Minggu pagi diketuai oleh 
sdr, Tjipto diadakan rapat per 
siapan kongres Partai Demo- 
krasi Rakjat jang ke VI (Par- 
tai Banteng RI) jang akan 
berlangsung dj Semarang dari 
tg. 19 sampai 23 jad. Rapat 
berhasil menjusun panitya kon 

gres dengan ketua 'etap sdr 
Tjipto, alamat sekretariat di: 
dj. Pekunden 1. . 

RADIO SIAPA.- 
Oleh R. Nofesukarsono tinggal di 

Gergadji 22, baru2 ini dalam karas 
nja telah diketemukan 2 radio Phi- 
lips masing2 Type 483 X 08 “No. 
8247800 dan 513 No. 38420. Ba- 
rang-barang tsb kini diserahkan ke 
pada pihak jang berwadjib. : 

KURSUS POLITIK. 
Menjambung berita Kota kita' # 

maren mengenai ..Kursus Politik”, 

ag 

oleh Bagian Politik Gubernuran 
untuk pegawai2 dari bagian politik 
Gubernuran, Karesidenan, Balai Ko- 
ta dan Kabupaten dalam kota Semg. 

  
DAN HARGA MURAH! 

sakit perut dil. $$ 
binatang ber. 

Mn da dapatlah Ke Sa 

Ba Bat Lemb ini, dari ma- || 

bisa kirim sama 

toko3 Obat 
Kami nanti 

tertjatat. 

Rumah Obat Tjeh She Tong 
22 Tilp no. 2207 8. Surabaja   

  

djalan dengan listrik ata 

ngan. dengan 

2   
  

MASIN STENSIL (Tjitak) 

ukuran Dubbel Folio atau Enkel Folio. 

»PACIFIC 
Beijong Ah — - SEMARANG - — Telf. 186. 

keadaan bagus, 
Bisa berhubu- 

Uu automaat.   
  

lebih Iandjut kita menerima pendje 5 

Hasan, bahwa kursus tsb. diadakan 

  

DITJARI 
Sebidang tanah 
untuk pabrik, kosong atau ada bangunan, 

he ketjil2nja 30X30 meter, terletak dalam kota Semarang. 
Mau beli atau sewa. 

Surat2 tawaran pada harian ini No. 3/1515. 

  

ep Tahu 
Dengan djalan ioi dipermaklamkan oleh 

Indonesian Service Company 
 yakwa N. V. Net Motor Coy 

di BODJONG 90-92 - SEMARANG ditetapkan sebagai DEALER 

“DODGE dan WILLYS 
. Untuk “Semarang” Rayon. 

Indonesian Service Company 
Tandjung Priok 

(New Eastern Trust 
Motor Company) 

             

    

   

  

    
Pe RTIETAKAN 
dan CUEHE :     
     

  

       

     

LNG BASTER CuO 
STempEL KaRerSuDE VI) 

(dan ONTUERPEN |)       

    

   

    

  ALTA Nn 3 La LN     

  

    
  

    

x 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda? 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin,: semut-semutan pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu 
semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 
DJARABNJA. 
JARIANOL, Harga per botol senanesunaeresanananaaa 

2 gr. 

R. 20,— 
$ Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10056 tidak luntur 5 gr. R. 25,— 

an 
Obat. Ming jak 'SUARGA DUNIA untuk laki-laki et Pe A0,— 

  

, Tan “gatal, kudis, 

Obat ZALP FACE CREAM (ijahaja YOSAP) unttik hilangkan 
P Hep3, djerawat dimuka dan kekolotan R. .25— OVUMATIA- 
Z0. (untuk perempuan-R 40.—. SULFANOIL buat. hi- 

koreng segala matjam penjak# kulit 
Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE- 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 104. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, 
Sakit Gindjel, 

Bengek 
T.B.C., Perempuan tiada aceoord bulanan Ke 

(Asthmz 

putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja ps: 
njakit diebati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—. 

“World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
.Sawah Besar 14 Djakarta Tip. 3804 Gmb. 

Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 
Djalan shebeng No. 3 

MEDAN : 
  

tjap 

ANGGUR 
ANTHAY 

»OLMBILAN BELAS" 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bin. sampai | 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat teri- 
pat pranakan dan, 
menjega gangguan- | 
nja penjakit, dari: 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 

  

       
BENIH 

NN Tega Knnunan 

  

  

  

Dikeluarkan oleh Chemicaliin Handel IE KISM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

Aturan Minumnja: 

Pagi, siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur. 
minum 1 gelas sloki 

  

  

FSE- ROGERS/ 
IM USIN/ REAL 

8 POISON THIS TIME 
YOU'LL BE DEAD 

PA IN FIVE MINUTES/     
  

— Kali ini sungguh akan ber 
achir riwajatmu, Rogers!! Se 
karang aku memakai - ratjun 
betul2. Dalam waktu 5 menit 
djiwamu akan melajang ! 

      

OW-W/ BLAST Y SER 2011 
YOU, ROGERS,/ |      

| yuery,, Ke A RoPE, DOWN 
THE SOIS YOUR DAD 
“AN! Ag Onkes CAN botApe 
FROM THE GOLD DIGGIN'S/. 

    

  

  
  

- Ow! fetkultuk kamu, Ro- 
gers ! 

— Tepat tembakanmu, Roy! 
Kini Rockjaw tak akan lagi 
dapat mempergunakan tulupnja 
ig membawa maut itu lagi! 

  

—. Tufty, turunkan tali “bak 
alam gua dan tolonglah 

ajahmu serta orang2 lain ke- 
luar dari bawah tanah! 

/ YOU CANIT WIN, ROSERS £ : 

   
YOU CAN'T FOLLOW ME, BUT | 

Ini & Besok Malam 

ORION 7.00— 9.00f17tah | 
“Clark Gable — Alexis Smith | 

sIny Number Can Play” 
  

LE CAN CRAWL UP A DOZEN 
PLACES, AFTER DARK, AN 4 

- KL YOU ALL / 

Paramount' 

Isi Malam D. M. B. 

Rex 5.—7.—9.— (13 tahun) | 
Bob Hope — Lucille Ball 

“Fancy Pants" 
Technicolor 

  

Serie Il 

  

- Bam tak akan menang, 
Rogers! Kamu tak akan dapat 

Djagaian 7.—9.— (13 tah) 
Robert Kent — Peggy Stewart 

»The PHANTOM RIDER" 

ITAMATI 
Ini Malam Pengabisan : 

. Matropole 5.-7.-9.- (seg. um.) 
|Judy Canova — Joe 5. Browo 

sJoan Of Ozark" 
  

menemukan tempat. persembunji 
anku,“tetapi aku dapat mempu 
njai tempat “berlindung. . Dan 
nanti setelah hari gelap, akan 
kubunuh kamu sekalian !! 

  

Besok malam 6.30-8.30 (13 th.) 
| Robert Kent — Peggy Stewart 

»The PHANTOM RIDER", 
SERIE Ii (TAMAT) 

  

t 

  
( 

i 

     

  

       
       

  

      
     Ditfari 

Suatu VERKOPER. 

JANG BERPENGALAMAN -:5? 
oleh importfirwa Indonesia. 

          
      
      
        

          

          

     JANG TIDAK MEMPUNJAI.PRACTIJK JANG TJUKUP 
TIDAK USAH MELAMAR. » 

    

     

  

Surat dibawah No. 38/1511 Harian ini. 

  

             
      

  

     

  

      
  

     

       

          

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam Penghabisan I13 tahi tahun 

      

  

       

          

      

       

      

Fil 
stTimewa ,Fietsendigven” ALAb-ALAP £ 
BESOK MALAM PREMIERE (u. 17 tabun) Pest ai 

    Joan Bennett 
Dougl. Fairbanks 'jr. 

  

     Green Heli" 
INI PA Premiere (17 tahun) 

      
             
     

  

          
  

       

          

Joan Caul Ifield 41 
Robert Cummings Girl aa Year Naga 
Royal . 5-7.-9.- INI MALAM Premiere -I17 tahu Ti 

Awaludin . HB 2 sukai 2 Axibats HEBAT | 
Film Indonesia) Baru ! 2 

INDRA 5:—7.—9.— Ini Malam. Penghabisan (13 ab) 
Joba Hall White Savage" Terimealan 
      Besok Malam PREMIERE Tech 

Wildest South echnicolor 
Aneries Tesils hJungle Head-Hunters" 
Roxy 7.— 9 INI MALAM D. M.B. (13 tahun) 
»Sia0o,, Liem Sie” 

       
      

  

           

        
    

  

      

  

     

    

     

      
      
    
      
    
         

       

    

    
    
    
    
      
        

    
     

      

Solo dj, 3-5-7-9 Tg, 17 Maart D.M,B. 4 

- : E Wabash Avenue #51, 
Teks Indonesia 

       

          
    

  

     

  

Yechn:color Tg 
     
    

    

     

     

  

     
           NORMA ena Un 1 

Sack to Batasan 
    

    

      
   
   

  

   Mulai tanggal 14 Maret 1952 

King of White Elephant 
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