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di tengah2 (Mmemiakgi topi): 

    

  

F. Untuk Perguruan Ti 

Kesulitan2 Banjak Berkis. 

-| MX 

 Iteit Prof. Supomo, maha guru2 

sIKabinet Cey- - 
ur! Ion Jg Baru 

Terdiri Atas "Menteri: 
Lama Ketjaali: 3 £ 

Portofoiio H3 
ERDANA menteri C 
ka jang baru meng 

mumkan bahwa kabinetnja t 
Giri atas semua menteri dari ke 
biner lama ketjuali tiga portg 

: | follo jang masih terluang lan 
fakan Giisi belakangan. Kermsu- 
terian? ini adalah: perbaruha 
dan pengangkutan jang dulu di 
pegang oleh Sir John Kotelawa- | 
laanggota terfjua dari kabinet 
dan merangkap ketua parle- 
men. 

Dikatakan bahwa ia tidak 
mau mentjabut kmbali pentjalo 

diterang- Nannja untuk dberikan kepa- 
-ini dila- | da perdana menteri jang baru 

an peme | |dan bahwa ia telah menolak 
"portofolio jang ditawarkan ke 
padaffja. Kalangan2 jang me- 

0 Asetahui mengatakan bahwa 
“| orang tidak akan heran, kalau 

ia minta berhenti atau sekali- 
pun mau meninggalkan Cey- 
lon, Lowongan2 lainnja jalah 
untuk kursi pertanian jang ki 
ni dipegang oleh perdana men- 

teri dan kesehatan'dalam nege : 
ri jang sedjak beberapa bulan 

“|tidak di-isi. 
Perdana menteri almarhum 

merangkap dua kementerian la 
diril in jakni pertahanan dan luar 

j eng, (Reuter). 
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". — Kalangan2 jang mengeta 
hui hari Minggu mengatakan 
bahwa pemetintah Australia ki 

" Ini sedang mempzsrtimbangkan 
Juntuk mengadakan  pembata- 
|san2 keras atas Humlah kaum 
(imigran. Untuk tahun ini djum 
lah kaum imigran diturunkan 
mendjadi 170.000 orang. 

pus Bea an 
Program Utan Jang: Akan Dilaksanakan 
leh ,Partai Sosialis Djepang Ujika Dapat 

uasa Lagi: Keterangan Yamashita 
A A, pemimpin sajap karan dari Partai Sosia- 

par Ae kini sedang di ibu kota India, bermak- 
sud tidak lama a Jagi akan mengundjungi Indonesia, demikian 
Pen Ne daan Bentn yr ena dg pers disana, 

bhw. djika sehabis pemilihan umum 
Parlemen Djepang, partainja ber- 

1 akan mendjamir, agar Djepang tidak per 
is ba: bangsa-bangsa. ketjil di Asia, 

: —ngakui saty diantara Tiongkok 
mangat per- Kuomintang atau Kungchang- 

n negeri? Mes tang: tetapi ig mengatakan, 
kami me bahwa ada sematjam tekonan 

' tidak Tangsung untuk mengam 
nan bil keputusan: tetapi Partai So 

| Lsialis Djepang menentang tjara 
ah begini. 

ari kun Pemimpin Partai Sosialis Dje 
ah : isi jeda 1 pazg itu mengatakan lagi bah 

( ki Nolan - mula2 is 1 ketiewa terhadap 
ggaraka-nja kon: | Sikap India jang tidak mau me 

nanda, tangani perdjanilian da 
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menghapuskan. an 
dir sadia didysia, 

  

  

    

  

   
i2 Sos'alis se-Asia, | 
an maksud ini | mai 'Djepang, tetapi setelah 

akan mengund Birma dan bat pendjelasan2 kaum 

Indone sa sega: |sosia'is D'epasg mengerti dan   

atas Pemeriat Ti ok ' menghargakan alasan2 India 

Kuminis, i Na ana ba | |dan merasa beruntung, bila 

wa partainja menentang | Djepang mengadakan perdjan- 
ngakuan atas pemerintah pe! diian bilateral. dengan ' India, 

king sebelum @aaana di! Yamashita ditemani oleh dua 
Koreg habis, sosialis I. Ekesone dan E. Ma- 

f thuzawa, jang sesudah mengun 

ad ke tje-. djungi Inggeris dan Eropah Ba 

wa thd. India. ' rat, kini dalam perdjalanan me 

Kabirari pagi th. karat gkat Ba ig kaan da- 
| ri utusan jg akan meng hadiri 
Moskow. Antara lain turut dim rombongan tsb.: tuan? | 

. Adam Malik, Ibrahim, Sjamsudgin Hamid. Sukardi dan 

Undang 

( Kementerian P.P. dan K. Kesulitan? 

Minggu dekat kota Lourena" di 

konperensi-ekoromi di   tuan Suchjar 'Tedjasukmana. : 

2 Baru 
nggi Indonesia Per- 

dlu Lekas Djadakan : Kata Prof. Supomo 
ar Pada Masih Berlakunja | 

Undang2 Universitet ,,Hin dia-Belanda”. 
ENTERI Pendidikan, Pergadjaran dan Kebudajaan demi- 
sioner Mr. Worgsonego ro, tadi malam telah melantik 

'DewanKurator Perguruan Tinggi Indonesia bertempat di aula 
Fakultet Kedoktergn, dihadliri oleh Ketua Pimpirin Universi- 

pada berbagai fakultet, pem- 
besar? Kementerian PP dan K dan wakil? mahasiswa. Sebagai 
ketua Dewan Kurator telah diangkat Mr. Suwandi, jg berte- 
patan dgn penerimaan keangkatannja itu telah mengutjapkan 

Anggota2 Pintrnai Kurator jg lain 
berdjumlah. 10 orang, ialah: Mr. Su 
n0 Hadinoto, R.M. Margono Djo 

Johadieampk Mr. Teuku Moh. Ha 
san, Katopo dari Kementerian Penga 
djaran, Z. A. Achmad, ketua Seksil: 

FP.P. dan K. Parlemen, Mr. Sutikno 
5 sia 'Thesaurier Djenderal Ke-f 
uangan, Ir. Darmawan Mangunkusi 
mo, LJ. Kasimo, Mr. Tadjuddin Noor 
dan Kusnan. Setelah Mz. Alwi Us- 
man sebagai Panitera Universiteit 
membatjakan nama ketua dan 'ang- 
gota2 Dewan Kurator tsb., sebagai. 
penetapan Menteri P.P. dan K., lalu! 
Menteri PP. dan K. demisioner Mr. | 
Wongsonegoro,. mengutjapkan s 
tah dua kata s: utan, dan men 
rapkan, bahwa Dewan: 'Kurator, Pim 
pinan Universiteit dan Senat berba 
gai fakulteit dapat menunaikan tugas 
aja dalam kerdja-sama jang sebaik 
baiknja. 

       

1g, Njonja R 
$ PN bahwa 

Tpai kemerdekaannja itu. Menu 

af lum 'punja pengalaman dan ! 
algi “kekurangan tenaga2 

san untuk tidak ba 8 
kan, bahwa perhubungan ant 
ra kedua negeri itu akan ma 
'kin baik" 
Dalam membitjarakan setu   pada soal menerima atau ti- 

' dak menerima bantuan Ameri- 
ka dalam hubungan MSA, Njo 
|nja Rcosevel: mengatakan bah 
| wa memang pada, negeri2 Asia | 
terdapat perasaan “sjak-wa- 
sangka” terhadap po'itik pem- 
berian bantuan Amerika kepa: 
da negara2 jang baru mentja 

rut pendapat Njonja Roosevelt 
rasa tjuriga itu timbul, karena 
Amerika tidak menunggu sam 
| pai ia diminta bantuannja 
oleh negara2 muda itu. $ 

Negara? muda oi 
' bantuan. 

Tana Daniya Njonja Roo- 
sevelt sedikit'ah sekali negara 
negara muda itu minta de- 
ngan tegas bantuan kepada ne 
gira2 jang sudah madju. Ini 

jig pesat, asal sadja dilaksana- | 
kan jg djitu” 

  

   

  

k belptuan dengan segala konse- 

  

        
     

   

  

   

tuhnja kabinet Sukiman—Su-| 
wirjo, karena “kesandung” ke 

tentu ja akanvberhasil untuk | 
Saja rasa, Indonesia akan | 

?, demikian kata | 
“kemaren pe- 

, Ona sedudah : 

   

ie Nang nda Sang 

terang2an meminta 

kwensinja, Njonia  Roosevelt 
mendjawab dengan tegas: “Sa 
ja tidak berkeberatan, asal sa 
Cja negeri itu benar2 menge- 

| tahui apa jang dikehendaki- 
nja”. : 

Mengenai rintangan2 jang di 
aamj oleh negara2 muda da- 

“negeri jg kaja, dan dim dasi 7 

€ Ol - —5 — No. 40 
ja 

La aa Na Ma aa NN PN Op Ma an NN 

  

Penting Hari Ini: Perkembangan Sekitar Pembentu- 
kan Kebinet — Pendapat Nj. Roosevelt Ttg Indones 

   
   

sia — Dulles Meletakkan Djabatan — Bahaja Ka-. sa 
pal Selam Sovjet — Suara Pemudi Kita Di USA —. 
Maak Kepman BergDU. 

a 
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Ma Wilopo tih. 

bu malam mengenai usahanja   lam memetiahkan soal2 menga 
tur keadaan dan kedudukan- 
nja sebagai negara jang merde 
ka Njonja Roosevelt berpenda , 
pat, bahwa sebagian besar ke | 
Sukaran jang mereka alami, ter 
letak pada belum sempurnanja 
keinsjafan kewarga negaraan, 
jang berarti kurangnja kesada 
ran tiap2 warga negara akan 

tanggung djawabnja kepada se 
luruh masjarakat dan negara- 
nja. Tidak adanja rasa tang- 
gung djawab kolektip itus la- 
pat menimbulkan bahaja, bah- 
wa kekuasaan dapat diatuh ke 
pada tangan beberapa orang 
atau kumpulan orang, kata 
Njonja Roosevelt, Tentang “po 
'itik bebas” Indonesia Njonja 

Roosevelt mengatakan, bahwa 
'ia kurang mengetahui s'fat2 
nja sebaliknja ia berpendapat,   disebabkan oleh ket'dak-sang- 

gupan negora2 muda itu uns 
tuk membuat rentjana dan : p' 

diakannja, karena mereka 

dan tenaga2 tehnik Dalam ha 
inilah mereka memerlukan ban 
    “K esulitan2 disebab- 

kan apa? 
Kemudian Prof. Supomo sebagai 

President Universiteit Indonesia de 
ngan pendek memberi gambaran ten 
tang keadaan sekarang didalam ling 
kungan perkembangan  Universiteit 
Indonesia, dan berharap, supaja' hal 
itu mendapat perhatian Dewan Kura 
tor. Dikemukakannja, bahwa susunan 
Universiteit belum selesai, jang me 
nimbulkan kesukaran? didalam per- 
hubungan diantara Pimpinan Univer 
siteit, Dewan Kurator, “Senat. dan 

jang dihadapi oleh Universiteit Indo 
nesia disebabkan pula karena Un 
dang2- Perguruan Tinggi Hindia-Be 
landa dulu jang sampai sekarang be 
lum diganti, tidak dapat didjadikan 
pedoman atau dasar bagi Universi- 
teit: Indonesia. 

Undang2 baru perlu 
diadakan. 

Dalam pada itu sampai sekarang| 
ia tidak tahu. sampai seberapa djauh 
Lindang2 Perguruan Tinggi Hindia 
Belanda dulu itu masih berlaku. Ba 
njak pasal?-nja sudah tidak berlaku 
lagi, karena sudah ditiadakan oleh 
putusan? Menteri P.P. dan K. ber 

dasarkan undang2 darurat. 
Berhubung dengan itu, maka pada 

pendapat Prof. Supomo, adalah sa- 
ngat perlu sekali dengan lekas me 
ngadakan Undang2 Perguruan Ting 
gi 'jang baru, jang sesuai dengan 
aliran2 modern dan perkembangan2 
masjarakat kita dewasa ini. 

Dalam pada itu Prof. Supomo me 
njatakan kejakinannja, bahwa mes 
kipun belum ada Undang2 Perguru 
an Tinggi nasional jang baru itu, 

Utk Perkemba- 
ngan Indusiri 

Berbagai Barang2 Ke. 
butuhan Tentara Kita 
Dipesap Dari Perusa- 

haan2 Dim Negeri” 

ESUAI dgn keherdak pe- 
Sg merfintah kearah perkem 

bangan industri dlm negeri, Di- 
nas Intendance Angkatan Pe- 
rang dgn melalui Djawatan Per 
heean telah mengadakan 
pesanan pada perusahaan? di- 
dalam negeri utk berbagai ba- 
rang kebutuhan tentara. Demi 
kian a.l. keterangax jg disampai 
kan pada ,,Antara” oleh Kemen 
terian Perekonomian, 

Keterangan itu selandjutnja 
menjatakan, bahwa dcfta, ba- 
rang2 kebutuhan tentara jang 
telah diserahkan kepada Dja- 
watan Perisdustrian meliputi 
barang2 sbb.: sepatu, kaos ka 

ki, pakaian untuk pegawai2 ke 

sehatan mok minum, sendok, 
garpu dan lain2 beserta barang 
barang kebutuhan kesedjahte- 
raan. Barang2 ini harus ditju- 
kupi sebelum achir bulan Mei 
jang akan datang, sedangkan 
kebutuhan kesecdijahteraan ma 

sih dapat menunggu hingga bu 
lan Agustus 1952. 

Pesanan pertama merupakan 
240.000 pasang sepatu jang ber 
hubung desakan waktu hanja   akan terdapat kerdja-sama jg baik 

diantara Pimpinan Universiteit dgn 
Dewan Kurator. Segala nasihat dan 

| pertimbangan jang dimadjukan oleh 
Dewan Kurator guna mempertinggi 
mutu Universiteit Indonesia - akan 
mendapat perhatian Pimpinan Uni 
versiteit jang sepenuhnja. 
Sesudah itu Mr. Suwandi. mengu 

tiapkan pidato jang mengemukakan, 
bahwa perkembangan Perguruan 
Tinggi di Indonesia rapat hubungan 
aja dengan perobahan2 politik, eko 
nomi dan sosial. (Antara). w: 

'— Sebuah otobis pada hari 

Brasilia telah masuk djurang. 
Ketielakaan ini kabarnja kare- 
na kesalahan supir, jang kehila 
ngan kekuasaannja atas kemu 
di oto bis itu. 13 orang tewas 
dan 39: luka2. wa 

  
“kan o'eh fihak - tentera dalam 

dapat dipesan Cari Djawa Ba- 
rat (Djakarta, Bandung Bo- 
gor).. Tetapi Pesanan berikut- 

Nja akan ditempatkan Clidae- 

rah2 lain. Kini Djawa Timur Su 
dah sanggup menjerahkan ba- 
han kulit bagi pesanan ini. Pe 
sanan lainnja akan selekas 

mungkin menjusul djika Dja 
watan Perindusirian telah sele 
sai dengan penjusunan daftar 
perusahaan jang sanggup me- 
menuhj sjarat2 jang d'madju- 

pembelian serupa ini. 
Keterangan ini diberikan, ber 

hubung dengan — menurut Ke 

menterian Perekozomian — ter 
Siarn'a berita? mengenai hal 

   

      

r- (netra', mudah. “dapat TOR 

'bahw, dalam menghatapi sega 
“Ia kemungkinan keinginan se 
Suatu negara “untuk bersikap 

Aa 

      
Tt menge- 

ca kepada 
Eropah jang tidak seimbang 
dengan bantuannja kepada A- 
sia, terangkan oleh Nonja 
Roosevet, bahwa ia tidak da 
pat r juinja, karena sa 
tu dan lain sebab, diantaranja 
karena penduduk Asia sebenar 
nja lebih banjak dari pada 'pen | 
duduk Eropah. Tetapi panda- 
ngan realistis kata Njonja Roo 
sevelt, me'ihat Eropah seba- 
gai tempat dimana terdapat 
bahaja Jang terbesar akan 
timbulnja "antjaman agressi”. 
Pandangan realistis itu djuga 
tidak luput dari ketjenderu- 
ngon jang membeda2kan bang 
£a-berwarna dengan bangsa ku 
it putih, jang kini masih meru 
pakan suatu soal jang njata di 
Amerika sendiri. Tetapi da- 
lam pandangan ini sudah ter- 
djadi sedikit perubahan .kare- 
na “antjaman agressi” terda- 

  

  pat djuga dibagian2 bumi jg. 

Politik USA di 
Asia salah. 

Tentang politik Amerika di 
Asia, Njonja Roosevelt menga- 
kui, bahwa dalam 'politiknja, itu 
Amerika Serikat telah membu | 
at kesalahan, iaitu terlalu Ie- 
kas ingin melihat hasil, sehing 
ga menimbulkan kesan negara 
negara Asia itu harus menurut 
sadja kehendak Amerika, 

. Atas pertanjaan, apakah pe 

ranan Amerika Serikat dalam | ruh 
uSahanja sedunia untuk memu 

' Masjumi 
Ja Teraciir Akan Disampaikan Kepadu 
Formateur Kabinet Hari ini: 

Malam Ini Menghadap Piesiden 
Wilopo 

memberikan Japuran kepada De 
wan Pimpinan PNI didalam suatu rapat jg diadakan Ra 

membentuk kabinet baru jaitu 

sedjak ia ditundjuk sebagai formateur kabinet oleh Presiden 
pada tg. 19 Maret jg lalu. Mengenai rapat PNI itu, kalangan 
Dewan Pimpinan PNI menerangkan, bahwa setelah mendengar 
lapuran?2 formateur Wilopo, Dewan Pimpinan telah menjetud jui 
usaha? jg celah dilakukan oleh formateur Wilopo dgn hasil2 
jgn telah ditjapai sampai kemaren petang. 

Kehendak 
Belanda 

Minta Pada Kita Seba- 
gian Dari Pembajaran 
Kerugian Perarg Dari 

Ljepang Nanti? 
EMERINTAH Belanda 

: - menerangkan hari Senin, 
bakva ia melihat ada fanda2 se 
tengah golongari di Djepang ru- 

'panja hendak membangkitkan 
lagi militarisme sebelum pe- 
rang, tetapi rakjat Djepang sa- 
ngat tidak menjukainja. Demi- 
kian Reuter dari Den Haag. Se 
'habis debat tentang perdjan 
djian damai Djepang, beberapa 
anggota Tweede Kamer berta- 
nja, akan dipandang sebagai 
apakah .,Djepang Baru” jang 

barjak “Giperbintjangkan orang 
pada dewasa ini? 

— Belanda akan minta 

sebagian. 
Didalam satu notanja kepa- 

da Tweede Kamer, pemerintah 
Belanda mendjawab bahwa 
Djepang dapat dianggap seba- 
gai Satu negeri jang perkemba 
ngannja. menudju demokrasi. 
Tentang kerusakan jang ditim 
bulkan oleh Djepang di “Hindia 
Belanda” dahulu, pada waktu 
itu ditaksir kira? 25 miljard ru 
piah. Pemerintah Indoresia te 
Jah memasukkan kedalam tun- 
tutan penggantian kerugian- 
nja semua kerusakan jang dde | 
rita pleh kepentingan Belanda. ' 
Pemerintah Belanda mengusul 
kan akan mengadakan perun- 
dingan persiapan dengan Indo- 
nesia, tentang memberikan se- 
bagian dari ganti kerugian jg 
diterima. Indonesia, kepada 
orang2 Belanda jang dirugi- 
kan, 

Ganti kerugian kepada ang- 
gauta angkatan perang Seri- 
kat, jang akan dibajar dengan 

milik! Djepang dinegeri netral 
dan negeri2 AS., ditaksir 25 
djuta dollar Amerika, (Anta 
ra). 

UNDANGAN MENGUNDJU- 
NGI PERAJAAN 1 MEI 
DI PEKING 
tu png dari Sarekat Bu- 

Kendaraan Xermotor, Djo- 
ko Sudjono dari Sarekat Buruh   lihkan keadaan “hidup damai" 

sehabis perang dunia ke II ho-: 
leh dinamakan pimpinan mo | 
ril (moral leadership) Njonja 
Roostvelt dengan tegas mendja 
wab: ,,Tidak!” Diakuinja, bah 
wg usaha Amerika jang terpen (kok. 

Kereta Api dan Sumarto ketua 
seksi perburuhan parlemen, te- 
lah mendapat undangan dari 
ambassade RRT untuk mengha- 
diri perajaan 1 Mei di Peking 
dan sesudah itu untuk menin- 
Gjau 1 bulan lamanja- di Tiong-   ting hania meliputi lapangan 

perekonomian. Kata Njonja 

tjoba untuk berbuat sesuatu : 
jang bersifat tuntunan moril, 
maupun batin. (Antara). 

ip 

  

PEGAWAI NEGERI DAN 
BROMFIETS. 

Unjuk membatasi memakaran oto, 
maka kementeria» Keuangan telah 
mengabet initiatif utk mengadjarkan 
pegawahja memakai bromfiets, Para 
pegawpai tegetj dengan gadji yokok 
paling keffik Rm. 390—. sobulannja 
akar diberi kesempatan buat mem 
beli bromfiets dengan ntmbajaran mp3   CTatas jang tidak dapat dibe- 

parkan semuania. Antara). 

Pa Bm 13 — LA AN 3 Oei 
an keterahgan menteri angah 

demisioteh. Jusuf Wibisono.   
  

MENGE SENAI perdana menteri 
Tunisia jang ditangkap beser- 

ta empat orang anggota kabinetnja 
Reuter mengabarkan dari Tunis bah 
wa orang2 tsb. telah diangkut dgn 
pesawat terbang dari Tunis ke Kobil 
li sebuah tempat ditimur kota pela- 
buhan Gabes..   Peradi damai memberi. nudju Birma dan Indonesia, 

Djepang Maen untuk me! (Antara). 
“Dari London Reuter mengawatkan 

lebih landjut bahwa pendeta Michael 

  

| Scott jang terkenal sebagai pembela djadinja peristiwa? 
pemberian hak2 lebih luas kepada 
penduduk Afrika menjatakan, bahwa 
bila dimadjukan permintaan bersama 
kepada Perantjis maka mungkin pa- 
ra menteri jang ditangkap itu dapat 
dimerdekakan kembali, — kemudian 
membuka perundingan mengenai tun 
tutan2 nasional Tunisia. 

Ia mengatakan bahwa. Gengan..tere/ 
Lemtusga Kepudan 

“ Pukau as Duta 
«Aa 

      

diudjung sana 
dari Afrika karena politik dr. Malan 
dan diudjung sini karena sikap peme 
rintah Perantjis, maka besar kemung 
kinan di Afrika akan berkobar api 
kegelisahan, jang mudah sekali ditiru 
di Asia, 

Anggota parlemen dan ketua ,ka- 
Te Naa jang menentang  im- 

SE Gancokhang 

    

Roosevelt, Amerika hingga se BOLEH PRODUSIR 1.150.000 
karang tidak atau belum men !MOBIL DLM. 3 BULAN. 

Sar dalam bulan 

INDUSTRI OTOMOBIL USA 

Pemerintah Amerika telah memberi 
kuasa kepada industri automobil utk 
memprodusir sedjumlah 41.150.000 
mobil selama triwulan ketiga "tahun 
in dan menjatakan pula, bahwa se   mua rembatasaa mengenai produksi ! 
automohil mungkin dihapuskan. Ad- ' 
ministrator produksi pertahanan, Man : 
ley F'eischmann, katakan, bahwa ke 
kurangan bahan mentah tjukup dapat 
diatasi, hingga produksi  automobil, 
lemari &s, alat2 televisi serta barang2 
keperluan s'p'! "latnnia dapat diperbe 

-Dinli, ' Augustus 
dan September jad. (Antara). 

. Api Kegelisahan Berkobar Di A frika 
perialisme” Fenner Brockway menga 
takan bahwa pemerintah Perantjis 
telah mengambil langkah. jang diluar 

'batas sesuatu bangsa biadab dan 
| menamakan diri demokratis, Effek 
penangkapan2 itu akan nampak dise 
luruh Afrika Utara. Bangsa2 di Afri 
ka dan Asia akan merasa semangkin 
erat dengan bangsa Tunisia, demiki 
an Fenner Brockway. (Reuter). 

   

Mengenai susunan jang ter- 
achir kabinet Wilopo, Dewan 
Pimpinan PNI belum dapat me 

rjatakan keputusannja sebe- 
lum formateur menerima dja- 
waban jang terachir dari 'p- 

hak Masjumi, Sebelum rapat P 

NI itu diadakan Wilopo mene- 
rangkan kepada Antara bah- 
Wa mengenai sikap PIR-Demo 
krat jang menolak duduk: da- 
lam kabinet itu, ia bermaksud 
untuk memberikan 'pendjelasan 
pendjelasan lebih landjut' su- 
paja PIR Demokrat achirnja 
akan bersedia djugx mengam- : 

bil bahagian dalam pemerinta : 
han. 

Tentang kesulitan? jang d- | 
alaminja selama ia melaksana- 
kan tugasnja terutama dalam ' 
tingkatan terachir antara lain ' 
menghadapi sjarat2 Mr. Jusuf | 
Wibisono, penolakan PIR Demo 

krat. duduk dalam kabinet .se- 
habis memberikan lapuran ke 
pada Dewan Pimpihan PNI,: Wi 
lopo tidik bersedia memberi- 

kan keterangan2, selain me- 

nundjukkan Idgi kepada mak- 
sudnja untuk menghatlap Pre- 
siden nanti malam. 

Hari ini Masjumi beri. 
kan sikap terachir. 

Bersamaan clengan rapat PN 
(IT itu, tadi malam Dewan Pim- 

pinan Masjumi mengadakan pu 
Ia rapatnja. 

Sementara itu Mr. Jusuf me 
njatakan, bahwa sjarat2 jang 
ditetapkannjs untuk dujuk Ya 
lam kabinet itu, oleh Dewan 

Pimpinan Masjumi telah dito 
lak, Penolakan ini telah disam- 
paikan kepcclanja oleh wakil 

Masjumi Prawoto pada hari 
Rebo siang. Diduga bahwa pa 
da hari ini sikap Masjumi jg 
erachir akan disampaikan ke- 
pada formateur Wilopo. 

    

  

     

    

   

    

   

    

   
   

    

    
   

   
   
    

  

   
   

  

   
    

    

    

   

   
   

   

    

    

  

   

   

    

   
   

    

   

    

Kemis malem ini formateur 
Wilono-akan meremui Pre. 
siCen, utk memberikan la- 
poram tentang perkemba- 
ngan? jg telah Sitjapainia 
dlm usahania membentuk 
kabinet baru, Ia sendiri 
selalu berharap akan ber- 
hasilnja usaha tsb. Pada 
gambar ini dapat dilihat 
ketika formateur Wilopo 
mengadakan perundingan 
dgn bekas formateur Pra 
woto, bsitempat di Ke- 

.mentertan Perekonomian. 

Seperti ketahui, Mr. Jusuf » 
Wibisono antara lain menghen 
daki supaja Menteri? Kabinet 
lama jang telah menjetudjui 
persetudjuan MSA djangan di ' 
tolak darj kabinet baru, seper 
ti jang diterangkan oleh Ma- 

nai Sophiaan Sekretaris Djen- 
deral PNI, (Antara) 7 

    

  

Sementara itu dalam pertja 
kapan dengan pers ketua DPP 
Masjumj Natsir mengatakan, 
bahwa: rapat . tersebut. membi- 
tjarakan laporan Prawoto ber. 

kenaan dengan hasil perundi- 
ngannja dengan formateu, Ir. 
Wilopo. Dikatakan, bahwa da 
lam rapat itu djuga ditentukan 
ha!2 jang harus dmadjukan 
oleh Prawoto kepada formateyr 

Wilopo pada hari Kemis siang, 
jakni mengenai formasi dan 
personalia kabinet jang akan 

datang. EK 

Dalam hubungan ini didjelas 
kan oleh Natsir "bahwa hal2 
itu tidak merupakan peruba- 
han2 jang radikal, tetapi has 
'Nja perubahan2 untuk menj 

purnakan' konsep jang”retah 
diadjukan oleh formateur 
binet. (PIA), 

  
Dikalangan2 jang dekat par 

da formateu, kabinet, PI Ane 
ta memperoleh “kabar, bahwa" 
alasan? jang telah diumumkan 
cleh PiR-fraksi Demokrat me 
ngapa ia tidak mau turut du- 
duk dalam kabinet bary diang” 
gapnja summie, sekali. Kala- 
ngan2 jang mengetahuj “me- 
nganggap tidak mungkin bah- 
wa Mr Jusuf Wibisono dari - 
Masjumi akan menerima sesu 
atu portofolio. Atas pertanja- 
an kepada mr, Wilopo apakah 
ia — apabila ia berkundjung 
kepada presiden path hari Ke 
mis malam ini pada pukul de 
lapan — akan menjampaikan' 
kepadlanja daftar menteri2 ia 
mendjawab, bahwa tentang hal 

ini ia tidak davat memberikan " 
keterangan apa2. 

  

  
  

Sudarmadja. 
rimKe, Helsinki? 
“Kini Djago2' Olahraga Kita Dapn 
— Muntjul Digelanggang Internesional 

IPEROLEH keterangar, bhw pengurus PASI akan mgm- 
perdjoangkan pengiriman atlit Sudarmadja pemegang 

rekord lorttjat tinggi Indonesiake Olympiade Helsinki jg akan 
. diadakan pada achir Djuli hingga pertengahan bulan Agustus 
jg akan datang. Alasan jang dikemukakan utk pengiriman Su 
darmadja itu ialah bahwa melihat prestasi2 jg ditjapainja dlm 

D 

Asiade di New Delhi jg lalu 
kemungkinan besar ia dapat masuk dim klassifikasi (perlomba- 

an? besar di Olympiade), 

Sebagaimana diketahui, dalam per 
lombaan Olympiade bagian lontjat 
tinggi setiap pengikut jang dapat 

mentjapai lontjatan 1.87M dimasuk- 
kan dalam klassifikasi jang djumlah 
pengikutnja - dibatasi sampai 18 
orang. Dalam lontjat tinggi atlit 
Sudarmadja dapat mentjapai lontja- 
tan 1.89M di Asiade dan 1.85 dalam 
PON ke-II. Dengan lontjatan 1.89M 
ia keluar sebagai pemenang ketiga 
di Asiade, sedang pemenang kesatu 
adalah Pilipina A. Franco jang men 
tjapai lontjatan 1.94M. 

Rekord Olympiade . Tahun 1948 
di London ialah 1.98M atas nama 
LL. Winter atlit dari Australia, se- 
dang rekord dunia adalah atas nama 
Lester Steers dari Amerika dengan 
lontjatan 2.11M. Sebagaimana per- 
nah dikabarkan dgn diakuinja ' KOI 
oleh Komite Olympiade Internasional 
terbuka pintu untuk pemuda/pemudi 
bangsa Indonesia mengadu kepandai 
annja dalam lapangan keolahragaan 
diform internasional. Kesempatan itu 
akan digunakan djuga oleh pengurus 
KOI untuk selain mengirimkan utus 
san jang diundang untuk menghadli- 
ri kongres 
dan para observer pun mengirimkan 
atlit2 untuk turut serta 
lombaan2. 

federasi2 internasional, 

dalam per- 

Penetapan tentang hal iu didugalan April jad, (Antara). 

Diki- 

      
   

  

   
   

        

   
   

       
   
   

    

  

    

     

        

dan di PON ke-II di Djakarta, 

Pindjam Ka- 
pal2 Perang 
Permintaan Dang 

Kepada USA 
D JEPANG telah' mengadju 

kan permintaan kepada 
Am.-Serikat utk diberi pindjam 
60 buah kapal perahg utk per 
tahanan pantai Djepang, demi- 
kian dikatakan oleh, menteri tta 
Ia berportofolio utk urusan Der 
tahanan Takeo Ohashi hari Re- 
bo dimuka madjelis tinggi Dje . 
pang. . 

Diterangkan se'an idjutnj, ba 
hwa kini sedang diadakan pe- 
rundingan2 di Washington me 
ngenai masalah tersebut. Kas 
pal2 perang jang akan dipin- 
djam itu akan terdiri atas 10 
buah kapal perusak masing2? 
dari 1500 ton din 50 kapal pa 
troli dari 250 ton, 

akan dibijaraten dalam rapat pleno 
KOI jang akan diadakan dalam bu



     

    

    2 #raksi TE Hai Demokrat , 
h esa sidang 

: utusan partai jang telah 

  

   

  

2 ( ' 

ikut aa dalam kabi 
tusan ini telah dikirim- 

  

   
aan "na ini dolan: 

penghematan keuangan nega- 
a dan penjederhanaan alat2 

negara antaranja penghapusan 
kementerian Penerangan dan 

- | Agama. 
dak | $ djutnja oleh M, Sacdak 

R/ (dari PIR dikemukakan, bahwa 
| | PIR selama pembitjaraan de- 

gan formateu, itu tidak per- 
h membitjarakan soal pem- 

me- “bagian Ta clan karenanja 

   

  

    

   

    

    
     
   

     

        

SUARA 

  

be Kenya Atatan” Jang Menjebabkan Tin- 
| dakan Dusli-tis. 

1 Dilin pertjakapan wartawan kita dengan Kommissaris 
s eno Suhardjo, Kepala Polisi Seksi I Semarang, 

antara lain diterangkan oleh ik : Santan 8 pa. 

CA ata utk dapat Ciserahkannja song perumahan 
2 Kotapradja Semarang, saja merasa girang, oleh karena 

n itu memberi kesan, bahwa orang tidak Duas dgn. hingga kinj didjalankan dan berkehendak utk mengada- 
bai Hendakrja kita Ci kemudian hari dapat menjak 

1 perobahan ini tidak sadja hanja merupakan suatu 
belaka, akan tetapi sungguh? suatu verbetering, 

Lae orang akan men Jiptakan barang baru, 
ki lebih dahulu kesulitan? jg menga aa tefutama Nag rena antara peraturan dan pelaksa- 

besluit 26—43. 
Apabila. dibandingkan keada 

an Sekarang Cengan keadaan 

Teman graduee! dalam soal ke 

aa :g dapat digunakan, 
saja kira tidak sulit untuk me' 
.raba mengapa Hui isvestingre- 
“geling Midden Java jang menu! 

rut fatsal 142 Undang2 Dasar 
Sementara RI formi'nja masih 

“ berlaku, Saja katakan sudah 
yusang. 

Menurut pengumuman: Pang- 

f lima Tentera & Territorium Di 
visi UI tg. 1 Sept. 1950 No. 19/ 
T/B.2/D. H1/50 punt 7 berda- 

“ sarkan Peraturan Pemerintah 

“RIS No. 7 th. 1950 kekuasaan 
u jang militair sediak 1 September 50 

at dam: keadaan membu- "didjalankan oleh J. M. Menteri 
n suatu "regeling”, (Pertahanan dan utk daerah Dja- 

d dan tudjuan suatu wa Tengah oleh Panglima Ten- 
ing tidak dapat dime- tara & Territorium IV Divisi 
kalau kita hanja mem- III, sehingga apabila masih ada 

ja sadja. Untuk da djabatan Recomba pun, pendja- 

menje'ami sungguh2 mak- bat itu tidak lagi memegang ,,mi 

dan tudjuan undang2 kita litair gezag”. 
s menjelidiki djuga bagai | Dengan adanja perobahan2 

, terdjadinja undang2 itu, nama2 pelbagai pendjabat,. ma- 
engetahui ke ika an agan Midden- 
juga harus Debina 'Java memperlukan perobahan 
| suasana apa tekst tekst, seperti halnja dgn penje- 

demikian kata pak 'Suajan undeng2 Hukum Pidana 
dgn PP No. 1 tahun 1946 dan 
“perobahan itu harus dilakukan 
oleh instansi ig berhak (weme- 

ai gang ,militair gezag”) Baru de 
Ingan djalan itu, maka kegadu- 

E undang2 itu. ham Ola pelaksanaan soal peru- 
Aa et manga, apn mahan dapat dihindarkan, de 

“ imikian keterangan Kommissaris 
1Seno. 

   

    

  

   
   
   
   
    

    

    
   
   

    

   

  

   

          

    

    

  

   
   

  

   
     

    

    
   

  

   

  

aa Nan pikiran apa 
Nan dasar Rena 

mi dengan diadjak ikut serta, 

|itu dinjatakan, 

| da pemerintah dalam soal3 jg. 

pada Waktu itu mengenai per-. 

nan dan djumlah njarumah2: 
maka! 

    

pada formateur agar Masju- 

dinjatakan bahwa $ aan 
provokasi belaka : 
kan oleh pihak . 

  

menietjah kelah, Selandjutnja | R 
da am surat kepada Sa 

bahwa di 
mengadakan 'pembitjaraan. 
dengan formateur, PIR/Demo- | 
krat selalu berhara 
memberi sumbangan agar tu-| 

  

gas jang diberikan oleh presi- || 

dapat || 

  

   
   

    

    

     
   

         
    

    

        

Ke 

x e aa La   den kepada tonik dapat | 
terlaksana. 

Se andjutnja oleh mu Sadak 
@njatakan, bahwa Pepang” Ke 
krat dengan keputusan in 

dak automatisch termasuk ah : 
longan oposisi. Bantuan kepa-   

| sesuai dengan garis politik 3 

'PIR/Demokrat, akan “diberi- | 

“'kan. (Pia), 2 

  

PANITIA PENOLONG 
KELAPARAN. ——. 

Di Semarang telah dibentuk Pani- 
tya Panolong Kelaparan. Azas dan 
tudjuanija memberi bantuan -dan 
sertolongan kepada rakjat didaerah2 

jang 
dengan berusaha mentjari serta me-f 
1gumpulkan uang dan bahan? maka 
aan kemudian menjerahkan seluruh 
sendapatannja itu kepada daerah2 

mebel kepala daerahnja atau djawa 
tan Sosial. 

: Susunan pengurusnja - sbb: pelin- 
dung residen, walikota, komandan 
KMKB. Penasehat: mr. Sujudi, dr. 
Suparto, Abubakar Imam Churmen, | 
K.H. Mansjur, K.H. Zubair. Pengu- 
cus harian: ketua Moh. Ridwan Fad- 
bil, penulis Badrun Fierdasy dan 
Herry Sutikno keuangan Otong 
Muchsin, Ismail ' A. Chanan dan 
Karjono, para pembantunja Surosu- 
dono, ' Solichuddin dan  Damhari. 
Alamat sementara: dj. Mangkunega- | 
ran 27 Semarang. 

REORGANISASI OLAHRAGA 
GUBERNURAN. 

Guna menjempurnakan dja- 
lannja Organisasi Keolahra- 
gaan og Gubernu, Dja- 

tie: Semarang,” pada . 
i Pane meat tgl. 25 Maret 1952 
  

' djam 19.00 gengan “bertempat | , 
di Gedung Papak telah diada- 
kan rapat anggauta. 

Hatsil dari rapat . tersebut, 
ialah me-reorganiseer susunan 
pengurus 
Kepada jang  berkepenti- 

ngan, supaja berhubungan de- 
| ngan alamat Sekretariat Or- 

Gubernur 

Papak km. 21) Semarang. 

UNDANG? ANDJING GILA 
DITJABUT. 

Kantor residen Semarang AR | 
kan, bahwa mulai tg 23 Desember 
1951 berlakunja peraturan pemberan 
tasan andjing gila-di daeart kabupa- 
'ten Semarang (luar daerah kotabesar 
Semarang) telah dibatalkan, demikian 
pula dalam kabupaten Demak sedjak 
tg. 11 Djanuari 1952. 

ATJARA PSIS. 
Sabtu 29 Mrt. kl. II Poris 2-b la- 

wan SSS 2 lapangan Pontjol, Garni- 

zoen 2 lawan CHTCS 2-b lapangan 
Kalisari-tentara, kl. HI Union - 3-a 

-lawan WIK 2 lapangan Seteran. 

Minggu 30 Mrt. kl. II Union 2 la- 
wan WIK I lapangan Seteran, kl. 
II CHTCS 3-a lawan Poris 3 lapa- 
ngan Sportlaan, Garnizoen 3 lawan 
SSS 3 lapangan Kalisari-tentara. 
Pertandingan2 dimulai djam 16.30. 

Bat ak 
tertimpa  bentjana kelaparan | 

ng rakjatnja menderita kelaparanl 

#dilakukan via agen bank-gelap | 

kutan ,/Teguh” dari Subang. 
ganisasi Keolahragaan Kantor | jg pada hari 1 

Djateng (Gedung) 

     

      

      
      
     

         
       

            
     

    

   

                    

   
   

  

     

  

    

   
   

   

      

       
   
   
   

  

    

  

    

  

    
   
   

    

        

“Uang Rp 
   €LETELA 

terh: 

   

gelap tsb. 

Agen tsb. bernama Lie Teki 
Liang, sedangkan jang lainnja 
adalah Saleh bin Natsir bin 

Reserse Kriminil Kanto, Besar 
Polisi, Komisaris Sudjono me: 
nerangkan pada ,,Antara”, bah 
wa devisen jang sudah d'se'un 
2 kan sampai saat ini, jahg 

diketahui, berdjumlah | 
$» 20.000.— atau Rp. 67.500,—, 
jakni pengiriman uang ke Ha- | 
'dramaut oleh terdakwa Saleh 
bin Nasi, bin Haris diatas, jg. 

Lie Tek Liang tsb. Sementara. 
itu pemeriksaan terhadap soal: 

ini masih terus dilandjutkan. 21 

Otobis 
Dirampok | 
Seorang 
Nisi Ditembak Mati 

| BUAH otoliis kepunja- 
an perusahaan pengang 

  

5 

hatan di kampung. PRO, di Jaerah 

Homo keramat”. Gambar mempe:- 

5 Bank-Gelap 
jelundup "Devisen Dapat Di: 

Polisi “Djakarta: Sampai Kini 
susabanja “ Telah" Menjangkut Ojamla h 

AH ber-turut?2 polisi 
pimpinan Kepala Reserss Kriminil Kan or Besar Polisi 

mean tindakan? keras dengan mengadakan, penahanan? 
.sedjumlah orang? jang melakukan penjelundupan de- 
jara gelap dan ketjarangan dikantor Urusan Peru- 

ta Raya, hari Senen jl. kembaii telah dilakukan 
penangkapan dan penahanan terhada 
gelap di Petak Baru N Iakata Kota dan seorang Arab jang di 
cuduh NA pula dalam aa penjelundupan devisen 

Haris.. Tentang soal ini, Kepala | 

    
   

  

2 itu terdjadi vada setan 1 
, Penduduk di sekitar meng     

-.p 

67.500 

| Tedja 'Sangkal 

  

jopahit 
Iridak setudi Sebagai Tertulis Dalam 

  

 iNegarakartagama? 
|... Kupasan Prof Berg 

RO... c. C, BERG menalis dalam madjalah ,ndonesie” 
terbitan bulan Maret 1922, aa. ke-5 Nr, 5 sebuah kare 

ngan berkepala: 
| Madjapahit” (Perang 

mmm 

Tuduhan Tjugito 
Mi En TERI PERBURUHAN 

demisioner Tedjasakma- 
za menerangkan kepada ,,An-: 
tara” bahwa apa jang mendja- 

td Gasar-pertanjaan anggoia 
pdriemen Tjugifo mengenai ke 
bidjaxsaraamnja sebagai Mente- 
ri Perburuhan terhadap g.".- 
kan buruh adalah tidak ea 
Menurut Tedjasukmana, adalah 

1 moon tanggung-djawaib ka- 
un Madjikan sendiri terhadap 
surat? atau tjatatan?2 jang me- 
reka bikin. 

Sebagaimana diketahui per- 
tanjaan Tjugito ity berdasar 
pada rotyuen pembitjaraan an 

tara Menteri Perburuhan Te- 

Idiasukmana dengan pihak Pe- 

Djakarta Raya dibawah 

p seorang agen bank- 

Tjara lakukan 
muslihatnja. 

Dari bank-gelap tsb, setelah 
diadakan tawar menawar, Jalu 
si A. menjetorkan uangnja 
Rp. 10.000,-- misalnja. dan dar. 
“bank gelap itu, ia mendapat se 
(jarik kertas sematjam tjek, jg 
sbisa diterimakan berupa uang 
dollar dari tjabang bank gelap 
tsb. di Hongkong jg dim. hal 
'ing dihitung dgn koers. Ada dju 
ga dipakai tjara lain, jakni 
|bank-gelap disini mengirim se 
putjuk surat dgn kode jg diba 
wa Oleh seorang kurier kepada 
tjabang bank-gelap diluar ne- 
geri. 

Dgn. turut berba- 

gai aturan. 

 Olen tjabarg bank-gelap, di 
. dari kode jang sebenar- 

agar berupa tjek itu setelah di 
tukarkan dengan uang luar 
“negeri, kemudian dibelikan ba- 
han2 dagangan jang dibutuh- 
kan dj Indonesia, seperti ba- 
rang2 klontong, textiel dsbnja, 
Jalu dikirim ke Indonesia. Ba- 
rang2 tsb, disini setelah di- 
djual, kemudian yangnia dibe- 
likan alat2 jang dibutuhkan di   serang oleh sebuah  gercmbol 

an jg terdiri dari 50 orang. Se 
ng terdjadi pada djam 

To Menuru kabar gerombo- 
Ha tsb adalah dari pasukan 
Bambu Runtjing.” 

" Mereka memaksa bis tadi un 
tuk berhenti, setelah mang pe- 

numpang2nja mereka suruh ke 
luar. Seorang pegawai polisi 
jang terdapat diantara para 

penumpang mereka pisahkan, 
dan kemudian ditembak mati. 
Dua orang penumpang lainnja 
mendapat luka2. Setelah ba. | 

rang2nja dirampas, para Pe- | 
numpang kemudian Ciibolehkan ' 
meneruskan 'perdjalanamnja, | 
akan tetapi bis itu sendiri di- 
bakar oleh gerombolan. 

Bersama dengan pihak ang- : 
katan perang sebuah patroli 

jang dari Subang telah berha- :       
TOKO BUKU SURJA DAN 
HIEN HOO SING. . 

Berhubung dengan wafatnja ai 
Liem Tiang Mo, Ibu dari tuan2 Liem 
Gwan dan Liem Hwie Ging, para 
pemilik darj toko2 buku Surja (Dia. 

rang) dan-Hien Hoo Sing (Gang Lor 
Pasar 17, Djokja) ditutup sam. 
pai pada hari Rebo tg. 2 April ja.d., 
sepeti dimaklumkan dalam iklannja 

hari ini. 

  
  

ong aberitan pera- 
Pada yaa itu aki- Perang: 

  

    

                

   

  

   

   

    

   

  

     

        

     

  

   
   
    

   

    

   
    

  
habis diserbu tikus. Di 

  datang 
ratu- 

“tu binatang pengrusak itu 
| berdujan-dujun bukan hitung 
san, tetapi ribuan, meliwati  gala- 

4 “ngan2 sawah menudju ke pohon2 

Pan keadaan padi jang masih muda. Tikus2 itu 
anehnja tidak takut walaupun ba 
njak orang datang untuk memberan 

' fasnja, seolah-olah menantang. Kare 
.na merasa. kewalahan penduduk di 

de Recoting “Situ terpaksa minta bantuan dari 
orlog en Be- penduduk lain desa untuk ikut mem 

kari 39 1940 beranfasnja. Oleh djawatan Pertani- 

ran Stbl. an pun diadakan pemberantasan dgn 

uk seba- “menggunakan fosfor atau lain ma- 
e 1 .fjam'alat lagi, tetapi djuga pembe 

Serai diadi rintangan bagi barisan tikus 
Itu. 

Barisan tikus itu datangnja pada 
malam. hari, lebih disuka kalau sela 
gi turun -hudjan gerimis. Dapatlah 

' mem- dibajangkan bagaimana sukar  pen- 
Bakudian duduk untuk memberantasnja. Pada 

eling siang hari binatang2 itu bersembunji 
. dalam lobang2 di aepata, hampir 

  

sak, diantaranja 481/) ha. jang ditanami padi telah rusak, 
njubiru ada 143 ha. sawah diantararanja 21 
'Karena tikus2 itu tambah lama tambah besar djumlahnja, maka pendu- 
duk disekitar ketjamatan tsb. berame-rame memberantas hama tanaman 
itu, Dalam satu hari sadja telah dibinasakan tidak kurang dari 33:000 
ekor tikus. Tetapi tikus2 itu seperti kerandjingan, bukan tambah lenjap poran 
malahan tambah banjak, sampai renduduk hampir2 putus asa. dan 

Menurut keterangan penduduk disi 

rantasan setjara demikian tidak men | 

Melawan Tikus 
Sekali Serbu 33.000 Ekor Binasa 

Di -ketjamatan Ambarawa dan Banjubiru sebagian dari sawah2nja itu, hanja disebutkan, bahwa 
ketjamatan Ambarawa seluas 95 ha. telah ru- dengan disediakan beaja Rp. 

sedang di Ba- 1.000.000,— dapat diusahakan 
ha. jang ditanami padi. 

di sepandjang galangan terdapat 3 ' 
atau 4 lobang2 besar, didalamnja ter 
dapat sedjumlah tikus bersembunji. 
Tikus2 sawah itu bukan seperti tikus 
tikus rumahan, besarnja luar biasa, 
hampir 4 a 5 kali lipat. 

-Dengan bupati Semarang, pak Su 
mardjito, kemaren wartawan kita te - 
lah melihat sawah2 jang dirusak oleh 
tikus2 keparat itu, baik sawah mau 
pun padi bukan ketjil kerusakannja 
karena gangguan tikus itu, sedang 

| didaerah Ambarawa dan Banjebiru 
(terdapat sawah2 jang baik jang ter 
. masuk kelas satu, tiap hektarnja da 
“pat menghasilkan 20 kwintal padi. 

Untuk sekedar dapat 
dari serangan hama tikus itu, kini 
oleh penduduk akan dilakukan gera 
kan serentak membersihkan  gala- 
'ngan2, karena dengan dibersihkannja 
galangan2 itu sukarlah bagi tikus 

' untuk bersarang -didalamnja.  Sera- 
ngan tikus jang maha hebat: kali ini 
adalah jang terbesar dalam sedjarah 
daerah Ambarawa dan Banjubiru.: 

lan Mataram—Ambengan 235, Sema. . 

sil mengusir gerombolan tsb. | 
(Pia). 

TANAH MENGANDUNG 
KUNINGAN. 

Oleh bupati Wonogiri telah 
dilaporkan kepada pihak jang 

berwadjib di Djawa Tengah, 
bahw, di suatu tempat didae- 
rah kabupaten Wonogiri telah | 

diketemukan tanah jang me- ' 

ngandung tambang kuningan, 
Berita tersebut tidak mene- 

rangkan berapa luas tanah jg 

mengandung barang tambang 

hasilnja jang bisa - memenuhi 

keperluan perindustrian di Dja 

wa Tengah. Karena adanja la 

itu, kabarnja kini se- 

g dalam pertimbangan dan 

“enakan jang berwadjib di 

Djawa Tengah untuk meren- 

tjanakan usaha2 kearah meng 

gali. bahan2 tambang itu dan 

tjara2 memproduksirnja, i 

PEMERIKSAAN ES. 

Menurut pemeriksaan bulan 

Pebruari 1952 dari laboratori- 

um Kesehatan Semarang, tjon 

to jang diambil dari es petodjo 

dinjatakan tjukup dan dari es 

Semawis dinjatakan baik. 

Benar pernah terdapat serangan? 
hama tikus pada beberapa waktu jg 

kali ini. 
Sebab2nja sampai bisa terdapat | 

tikus2 begitu banjak menurut ketera 
ngan, karena adanja bandjir didae- 
rah? lain pada waktu belakangan ini, 
hingga tikus2 turut hanjut dan dae- 
rah Ambarawa-Banjubiru ini ketimpa 
sial ketemuan tikus2 pengrusak tana 
mar, 

lua, negeri seperti karet, teh, 

kopi dll., lalu dikirimkan pu'a 

kesana, dan seterusnja. 
Seperti aiketahui untuk me- 

ngirim yang keluar negeri ha- 
rus mealui Deviezen Instituut, 
jaitu Lembaga Alat2 'Pemba- 
jaran Luar Negeri, dan tidak 
mudah dengan begitu sadja di 

ukan tapi harus dituruti 
peraturan2 jang ada bagi pe- 
ingiriman itu aa begeri. 

Rank valap sudah 
ada sedjak lama? 

Sementara itu sumber jang 

' mengetahui menerangkan pada 

,Antara” bahwa - sesungguh- 
nja bank2 gelap sematjam tsb. 

diatas diketahui memang ba- 
njak terdapat &tsini' bahkon 

sedjak beberapa waktu jang la 
lu. Dinjatakan, bahwa walau- 

pun bank-gelap sematjam itu, 
| bukan suatu rahasia lagi, tapi 
Sampai sebegitu djauh, belum 

Lada satu tindakan tegas jang 

wadjib terhadap hal? sematjam 
itu sehingga semakin lama se-   makin mendjadi banjak. 

Menurut sumber tsb, besar 
kemungkinan, bahwa tidak sa- 

dja di Djakarta tapi dibanjak 
tempat lainnjapun terdapat 
djuga bank-gelap  sematjam 
itu, sehingg,' dika tidak sege- 
ra diambil tindakan tegas ter- 
hadap bank2 itu, maka ini 

akan membawa akibat kerugi 
an besar bagi negara, demikian 
sumber itu achirnja. Seperti 
diketahui, sebelum penahanan 
terhadap agen bank-ge'ap di 

Petak Baru tsb. diatas, bebe- | 

@apa hari jang lalu polisi te- 
lah: menahan seorang direktur 

bank-gelap di B'andongan, 

Djakarta Kota, clan membeslag 

Rp. 61.000.— uang kontan ser 

ta 4 tjek seharga Rp. 30.000.— 

(Antara). 

pernah ddjalankan pihak ber-/ 

ngurus Besar “Scheepsvaart- 

vereniging” jang antara Jain 
menjebutkan, bahwa  tudjuan 
terutama dari menterj jalah 

mematahkan SOBSI dan SBPP. 

aiDe Sadonganig 
Sadeng Gan 

Iuw-Raja) dimana dikemuka! 
reh Madjapahit jang berlawa- han 

| umum sekarang. 

en de Mythe van Groot- 
cageng tentang Madjapri. 

zannja pendapat tentang luas dae- 
dengan . pendapat jang 

Da'am garis besarnja 'pen- 
Gapat Berg itu ialah bahwa 
daerah kekuasaan, Madjapahit 
dizaman Gadjahmada hanja 
terbatas pada Djaw, Timur 
pulau Bali. plus barangkai 
pulau Madura tidak !ebih dari 
itu! Dafta, daerah jang diba- 

  

Rupa2 Olah raga. 

Kompeisi tjatur . ,,PER- 
TJAS” ig. dimainkan tgl. 23/3 
antara perkumpulan2 ,» Mam- 
mut”' (CHTCS) melawan ,,Kuda 
Pwuih" tTjer das). telah ber- 

'achir dengan kemenangan 415 
— 215 untuk “Mammut” 

Per tandinga : sepakbo'a per- 

sahaba'an & Djakarta antara 
kess UMS lawan kes. Bintang 
Timur pai minggu jl. ber- 
achir 2—0 untuk UMS, kedua 
goal dit,etak sebelum halftime. 

Pada Minggu jl. d Gadjah 
(Demak) diadakan : pertandi- 
ngan, bulutangkis  persaudara- 
an antara Pers. bulutangk's Sa 
jung dan Pers. bulutangkis Ga   wahkan keradjaan Madjapohit 

seperti tertjantum dalam buku ' 
“NagaraKerta1gamo' 
ngan pudjangga keraton Ma- 
djapahit 'Prapantja', jg melipu 

kara- | 

|djah, kesudahannja 1—4 un- 
ituk Sajung. 

Dalam pertandingan tennis 
di Temanggung Minggu jg lalu, 
team CHTCS-b dari Semarang   ti seluruh daerah Indonesia se 

kgrang termasuk Irian dan Se ' 
menandjung Malaja minus dae | 
rah Pasundan dikatakanja bah 

belaka, Prapantja telah mema 
Sukkan nama2 daerah bawahan 

Madjapahit jang seluas itu ha 

nja untuk menundjukkan se- 
akon2 keradjaan Madjapahit 
telah menundukkan (atas usa 
ha Gadjahmada) seluruh dae- 
rah “Nusartary” -pada hal ti 

dak dsmikian keadaan sebenar. 
nja. Ya   

Mesin Kapa 
BertenagaAtom 
Ahli2 Atom Inggeris 
Sedang Rentjanakan . 

Pembuataonja 

AE tenaga atom Ingge 
ris kini telah siap mem- 

buat suatu blauwdruk utk. “pem 
bikinan mesin kapal perlama 
jang digerakkan oleh tenaga 
atom, dan kini mereka sedang 
menunggu kepu usan pemerin- 
tah Inggeris untuk memulai 
pembuatan model jang pertama, 
Gemikian diberitakan di London 
pada hari Selasa. 

Pada saat ini sudah ada ren- 
tjana2 untuk pembikinan me- 
Sin2 kapal serupa ini untuk ka 
pal2 silam. Mesin atom ini pa- 

da ' hakekatnja “ merupakan 
Suaty menara atom ketjil se- 

kali jang bentuknja sama se- 
perti jang dipergunakan pada 
pusat2 tenaga atom. Sesudah 
diperoleh persetudjuan dari pe 

merintah Inggris, orang meng- 

harapkan akan memulai ck- 
ngan pembuatan modal jang 
pertama dimusim panas jang 
akan datang. Akan tetapi ma- 
-sih akan diperlukan tiga hing- 

ga empat tahun sebelum “ma- 
sin2 atom sedemikian itu da- | 
pat dipergunakan pada kapal2 | 
laut. (UP). 

PERDJANDJIAN DAGANG 
AUSTRALIA-INDONESIA. 

trasa kimi sedang menindian 
Woemibaili perdfang lan-dagang- 
nja dengan Indonesia, India, | 
Pakistan,  Brazilia dan Dijer- 
man Barat, sesudah diputus- 

Ikan untuk mengurangi import 
nja dari daerah sterling dam 
akan pula dilakukannja pengu 
rangan import dari daerah dol 
lar.  Diikabarkan, bhw Austra 

da bermaksud mengadakan 
perhubungan dengan masing2 
negeri itu sendiri mengenai 
maksud tsb sesudah. diketahui 
bagaimana akibat dari pengu 
rangan perdagangan itu. Tefa 
pi dimaksudkan supaja garis? 
besar daripada perdijandan2- 
dagang Itu ukdn tetap, sehing 
ga perubahan2 hanja mempu- 
njai sifat sementara. 

2 PEMUKA ISLAM DI DJEM- 
BER DITANGKAP. 

Didapat kabar, bahwa di Djem- 
€r telah dilakukan ' penangkapan2 
lagib. Jang terachir telah ditangkap 
Masod Muhamad anggota Masjumi 
dalan DPD dan Sultan Fadjarnoto, 
Sebagai diketahui sebelumnja telah 
ditangkap 2 pemuka ditempat itu, 
H. Abd. Rachman dan H. Deofir.. 
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dolanan 17.10  Dongengan 
oleh Bu Mari 
dan warta daerah 
G. 

adzan 18.30 Merdu meraju 

djauan tanah   
SIDANG DPR PROPINSI. 

Sidang DPR propinsi Dja- 
Wa Tengah akan diadakan pa 
da minggu terachir bulan A- . 

terhindar lalu, tetapi tidak begitu besar seperti pril jang akan datang antara 

|lain akan dibitjarakan chusus 
| Soal keuangan otonoom Djawa 
Tengah terutama perbelandja- 
an tahun ini, Seperti diketahui 

rentjana pengeluaran tahun 

ini telah diadjukan kepada pe 
merintah pusat besarnja Rp. 
352.501.029,—, 

20.30 - Mimbar 

rita Warta berita terachir: 

Manasuka 23.30 Tutup. 

JAJASAN BUDI UTOMO. 
Untuk memperingati genap berdi- 

Menurut AFP Canbera, Aus ' 

17.00 Pembukaan 17.05 Gending2 
kanak2 

17.30 Pengumuman ' 
17.45  Tjiptaan 

rshwin 18.00. Merdu meraju 

oleh 5 sekawan 18.15 Pengadjian dan 
19.00 

Tanda waktu-warta berita 19.15 Tin 
air 19.30 Krontjong 

asli oleh O.K. Sinar Baru 20.00 Sari 
warta berita 20.05 Siaran pemerintah 

Islam oleh Kantor 
i Penerangan Agama 20.45 Empat se- 
kawan dpp Jahja 21.00 Berita baha- 
sa Djawa 21.15 Klenengan Manasu- 
ka oleh Karawitan studio 22.00 Be- 

program 
penting esok hari 22.15 Klenengan 

Prapantja dapat menjusun 
| daftar Claerah itu, karena ia me 
mang kenal akan noma2 dae- 
rah kekuasaan Madjapahit jg 
sebenarnja itu, hal mana tidak 
berarti bahwa daerah2 itu per- 
nah benar2 ditundukkan dan 
ditaruh dibawah perintah ke- 
radjaan Madjapahit, demikian 
Berg. Ditambahkan pula pen- 
Clapat bahwa isi . buku, N.Js 
Krom ”“Hindu- Javaanse Ge- 
scheidenis” jang sehingga kini 
(bukan sadja di Indonesia (lan 
negeri Belanda ' tetapi djuga 
oleh dunia ilmu internasional) 
diakui sebagai buku induk jang 
dapat dipertjaja tentang sedja 
rah Indonesis dizaman Hindu 
Djawa sebagian besa, kini ha- 

rus disangsikan ni'ai kebena- 
rannja. (Antara). 

POLISI MENANGKAP WAKIL 
PEMIMPIN 
LIS MESIR. 

Pada hari Senin tengah ma: ! 

lam polisi Mesir telah menang- 
kap Ibrahim Choukr bekas! 
wakil partai sosialis dparle- 
men kini wakil pemimpin par- | 

tai tersebut dan kepala redak- 
si madjalah partai sosialis | AI 
Chtirakia”. Hingga saat itu 

Ibrahim se'alu berhasil melo-' 
loskan diri dari penangkapan '   
oleh jang berwadjib atas tudu- 

(han te'ah turut serta dalam 

| kerusuhan2 jang timbul di 
| Kairo pada tanggal 28 Dja- 

i nyari. 

Wa itu hanja dongeng (mythe) ' 

PARTAI SOSIA- ' 

menang 9—5 lawan team Te- 
| manggung TC, P4 

| Perebutan Round 
Robin Cup. 

Pertandingan2 kedjuaraan 
tennis untuk pemain2 prof. me- 
rebuti Round Robin. Cup, jang 
diadakan sedjak beberapa hari 
di Philadelphia dimenangkan 
oleh Richard Pancho Gonzales 
untuk kedua kalinia dengan 
mengalahkan berturut2 Frank 
Kovac dengan 6-3, 6-4. 

Pertandingan single jang ber 
langsung antara Segura lawan 
Jack Kramer berachir dengan 
6-0, 15-13 untuk Segura. Per- 
tandingan double antara Kri- 
me/Segura lawan Gonzales 
/ Kovac dimenangkan oleh pa- 
sangan jang tsb. duluan dalam 
set pertama. permainan seti ke- 
dua tak keburu dilangsungkan 
karena temponja tidak mengid- 

zinkan. 

Pertandingan2 
sdistrik PSSI 

Pertandingan2 distrik PSSI 
untuk th. 1952 akan dimulai 

tg, 30 Mrt. jad. Djuara distrik 
kan merebut kedjuaraan 
rayon dan djuara2 rayon akan 
iku$s dalam perebutan interzo- 
ne achirnj, djuara2 zone gkan 
merebut kediuyaraan PSSI th. 
1952 jang pada th. 1951 dipe- 

|£ang o'eh Persibaja. 
| Buat bagian Djawa Barat 
| kes. Djakarta-raja”sebagai djua 
|ra distrik Djawa Barat th. jl. 
dibebaskan dari pertandingan 

interdistrik dan 'interrayon ta 
| pi akan ikut dalam pertandi- 

ngan interzone. 

Distrik Jogja meliputi “kes. 
Jogja Magelang dan Purwoker 

| to: Pertandingan pertama tg. 
30 Mrt di Magelang antara Ma 

| gelang gan Purwokerto, pertan 

dingan kedua Purwokerto tg. 
| 4 dan 5 April pemenang kedua 
| pertandingan itu akan berte- 

| mu dengan kes. Jogja, 
Distrik Surakarta meliputi 

Selo, Matctun, Blitar, Kediri 
dan Tulungagung, pemenang2 
dari pertardingan tsb. akan 
erhadapan dengan kes. Solo. 

  

  

Aneka Djawa Tengah | 
  

SOLO. 
100 drum skim melk- 

poeder utk. daerah 
kelaparan. 

Untuk sekedar memberi bantuan 
guna pembrantasan bahaja kelaparan 
didaerah Karesidenan Surakarta, Dja 

watan Kesehatan Kota Besar Sura- 

karta kini menjediakan 100 drum 
Skim Melp poeder, jang dapat dima 
'sak  mendjadi makanan, mitsalnja 
srabi, sebagai tambahan makanan 
bagi para penderita oedeem/honger- 
oedeem,-atau orang2 jang ,,onder- 

voed”. Mengenai adanja persediaan 
tsb. oleh pihak Djawatan Keseha- 

tan telah diberitahukan kepada 

Residen Surakarta. 

REMBANG. 

Hanjut dikali 

Kening. 
Kabar terlambat mewartakan, bah 

wa pada tg. 20-3 jl. seorang petani 
dari desa Kebonhardjo,  ketjamatan 
Djatirogo (Rembang) telah hanjut 
dalam air deras kali Kening. Pada 
hari itu air kali meluap: ia mula2 
menjeberangkan lembu2nja habis di- 
gembalakan, kemudian karena dia 
takut kalau lembu2nja hanjut, ia sen 

| diri masuk 'air, sampai hanjut, Kee- 
sokan harinja baru orang tsb. kete- 
mu kembali dalam keadaan juka? 
tentunja karena terbentus2 batu  di- ' 
tempat Ik. 1 Km. djauh dari mana 
ia hanjut itu. 

SUKOHARDJO. 
Sekitar usaha  penggabu- 

ngan Kabupaten Sukohar- 
djo dan Karanganjar. 

Bupati Karanganjar telah me 
nerima pertanjaan d. 
si Djawa-tengah tentang bagai- 
mana pendapatnja mengenai ke 
mungkinan penggabungan Ka- 
bupaten Sukohardjo dengan Ka 
puten Karanganjar. 

Mengenai hal itu Bupati Ka- 
ranganjar menjatakan, bahwa 
pihak Pamongpradia maupun 
Dewan Pemerintah Daerah Ka- 
bupaten Karanganiar pada prin 
sipnja dapat menjetudjui peng- 
gabungan kedua Kabupaten tsb. 
agar keduanja dapat  merupa- 
kan satu daerah autonoom jang 

  

  
rinja satu tahun dari Jajasan Budi kuat. Akan tetapi dalam mada 
Utomo di dj. Kendal 185 (Karang: 
balong) . Semarang pada Minggu 

itu dikemukakan. supaja tidak 
seluruhnja daerah Kabupaten 

pagi dimulai djam 9 akan diadakan Sukohardio itu digabungkan pa 
perdjamuan. da Kabupaten Karanganjar, 21 

tuk mentjegah supaja djiangan 
sampai ada daerah2 jang .nan- 
tina kurang terurus berhu- 
bung dengan sangat luasnja dae 
rah. Diusulkan supaja jang ma 
suk Kabupaten Karanganjar 
itu hanjalah Kawedanan2 Beko- 
nang, Kartosuro dan sebagian 
dari Kawedanan Sukohardjo.  » 
sedang bagian baratdaja dari | 
Kabupaten Sukohardjo supaja 
digabungkan pada : Kabupaten 
Klaten. Dengan demikian dae- 
rah Kabupaten Karanganjar 
akan mempunjai 27 katjama- 
tan dan Kabupaten Klaten dju- 
ga 27 Katjamatan. 
Mengenai ibukota Kabupaten, 

menurut pertimbangan, adalah 
baik djika ibukota tetap Kara- 
nganjar jang sekarang ini meng 
ingat letanja adalah ditengah- 
tengah daerah tsb. 

Lebih landjut diterima kabar, 
bahwa Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri telah 'mengadjukan 
Sukkan kedalam daerah Kabu- 
ter (Kab. Sukohardjo) dima- 
permintaan, agar daerah Ngu- 
naten Wonogiri, 

BLORA. 

Malam perpisahan. 
Berkenaan dengan berhentinja sdr. 

Sarimin sbg. mantri pendjaga rumah 
pendjara Blora dan akan djadi lurah 
desa Kunden, tg. 22-3 malam jl telah 

| #iadakan malam perpisahan. Dapat 
| aitecangkan bahwa ia telah beker- 
dja 12 tahun pada pendjara tsb. Se 
bagai penggantinja mendjadi mantri 
pendjaga kini telah ditetapkan sdr. 
Suleiman. 

WONOGIRI, 
Model desa dan model 

ketjamatan. 
Dari Wonogiri. diwartakan, bahwa 

diseluruh kabupaten Wonogiri kini 
telah ada 5 buah Model Desa, jalah 
Djombor Kawedanan Wurjantoro, 
Pulung Kawedanan Baturetno, Pur- 
wosari Kawedanan Purwantoro. 

Kini Pemerintah Kabupaten Wo: 
nogiri sedang mengadakan 'pertjo- 
baan mengadakan Model Ketjama- 
tan jalah ketjamatan Selogiri. Dia- 
dakannja Model Ketjamatan tsb. di 
maksudkan untuk mengetahui mana- 
kah jang lebih baik untuk didjadi- 
kan daerah autonoom jang terketjil, 
desa atau ketjamatan. Untuk keper- 
luan pendirian Model2 Desa tersebut 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri te- 
lah mendapat bantuan uang dari Pe 

“merintah Pusat sebanjak Rp. 4.500. 
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ari 0 ra Baba. 

1 dan Fla Surjomi, anak ga- 
is dari Garuda Indonesia 
berbitjara dimuka pertemu 
akan oleh harian New York 

ia du elah berbitjara pula 
h mas Dewey, dan Manebesar 

tAtur Dutu Ne gri 
Sendiri, 

'Baru Kritiklah Negara2 
'Laip: Djawab H. Abigha- 

   
    

    

  

la Kpd Pres. Friiman | 
BEKAS KETUA parlemen 

Bi Libanon, Habib Abigha- 
la, pada hare Selasa menjatakar, 
bhw presiden Truman hendaknja 
. berusaha menjelesaikan dulu 
perselisihan? faham di Ameri 
ka, sebelumnja i ia melakukan ke 

jg. |tjaman2 terkadap Timur Te 

bahwa segala sesuatu jg. 
erdjakan di Amerika itu ada 

lah jang paling aan Han 

      

    

gasi terhadap 
Gi Amerika. ,.Sa 

|sakit hati, 
na Gan memba- 

: t diskrimi- 
| 2 mereka adalah 
: kulit berwarna. seperti 

agan Ia menundjukkan, bah- 

wa ia sendiri tidak banjak meli 
| hat bukti2 sean diskriminasi 

hanja -mengun- 

au og bagian ara Bana Ane 
Tm “3 kebanja- 

ka aah Ka aan diskrimmasi 

ini terdapat di negara2 bagian 
base Antjaman jang Ta 

r bagi perdamaian ialah 
Ka saling ji membenti 
antara jang satu dengan 
lain”, demikiar kaa Bis Ta 
berkata selandjutnia: .,Dan'tu-| 
an2 djangan mengira bahwa pe 
geri tuan adalah regeri jang 

   

  

mentjapai saling mengerti jang 
sesungguhnja ia'ah -kesalla- 
oran, bahwa kifa semuanja ter- 
masuk satu pa Jalu: bang 

  

anto Pa pa- 

ri Korea menu 

ra te'ah berada di Korea Se 
'ama dua mirggu dan akan 
- e 
taris @djenderal PBB. Tryzve | 
Le, mengerai situasi positik, 
ena dan ekonomi di Korea. 

erintah Inggeris- Gi 
gembira menjambut kesediaan 

| organisasi kesehatan sedunia 
WHO) untuk membantu pem 
berantasan penjakit pes jang 
rupanja sedang .mendjalar di 

Korea, Kan demikian menu- 

      

      

    

  

   

   

ri Tnggeris   
Pa sambu- 
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dan terbakar habis. 16 Orang 

luka2 bera span 

tewas terdapat $    
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ne. di Timur Tengah 

   
      

   

  

“| ma-tama hendaknja 

(sesudah para pengatjara 

Raling ba'k. Sjaras azasi untuk | 

“Ingan tentara federa! 

teto akan berangkat da: 
Lake Sue- 

ces dengan melaku Inda. An ( 

i laporan: kepad- sekre | 

3 “1 bbw ia meng | 
kohwa Mwaron W | 

as. apa ak pihak | 

ara botak. melawan Bu 
: Pe 

an Tropical Transport Socie- 
7 Senen pagi tlh, djatuh de- 

0 di Nigeria- Perantjis ' 

telah tewas, 'sadang Yan In: 

tjil. Ketiga ana! una tewas | 

Nngah”. Keterangan ini diutjap- 
kan oleh Habib Abighala seba- 
gai djawaban atas utjapan pre 
siden Trumas baru? ini jang me 

da ankahan, bahwa si'juasi politik 
dewasa ini 

terpetjah- belah akibai' perseli- 
han? keagamaan. 5 

Abigha'a menambahkan, ba- 
hwa Amerika Serikat perta- 

menjele- 
Saikan masalah2 pertentangan 
antara kulit-putih dan bangsa 
negro dan antara golongan2 

Kato'ik dan Protestan didalam 
negeri . sendiri. Ia berbitjara 
dalam rapat umum perseriko- 

'|tan ahli2 hukum Libanon ' da-   lam rapat umum" mana dam- 
bil keputusan untuk menjetu- 

djui supaja diachiri pemogo- 

kan oleh adpokat2 jang sudah 

perlangsung 75 hari lamanja. 
Pemogokan tersebut diadakan 

| itu 
| memerotes, kekuasaan2 ' jang 
luas jang ada Pada geredja 
dalam hal2 perundang-unda- 
ngan. (UP). 

Pemberontakan 
Menag Sakan 
kan EBATALJON pasukan ber 

sendjata Mexico an ah 
pinpinan djerderal  Aagusiin 

Mus feles felah berhasil mene- 
kan pemberontakan . di Mex 
di Selatan. Tiga orzlag telah ic 
was dan 15 lainnja juka2. Ke- 
rusuhar2. berlangsung. sela 
“iga hari Ketika “hari” Bb 
|Kampulan ershg banjak :- 

tjoba menerobos masuk ke — is- 
ana gubernur Mayora! Heredia 
|dua orang telah tewas 1 

lnka2. 

  

    

    

Isky T27I 

Gubernur belum Jjama me- 
ngumumkan palljak2 baru atas 

- perindustrian dan pe'bagai pe- 
yusahaan. Kedua Balai Pernia 

#gaan turut mergambil bagian 

alam pemogokan jang dimak 
sudkan sebagai pernjataan 
protes kebihak gubernur jak»i 
dengan djalan menutup semua 

mahasis 

loket2 

bioskop. 
1 
& 

toko2: Rombongan2 

“wa - merghantjurkan 
katjis dari 'pe'bagai 
Barisan2 penduduk sipil EA 

bersendjata bersama-sama de 
melaku- 

didjalan2. 

n 

'kan- pembers'han 
(Reuter).   . 

ta 

Sekutu perlu menanggung   
tiba. kembali dari Eropah di. 

| Amerika menerangkan: -,Saja 

akan terang2an menjatakan, 

bahwa soal ini merupakan ma- 
salah jang terpenting jang ha- 

rus. dihadapi oleh komando 

saja, Bagi angkatan laut, pe- 
ngisian kekosongan itu adalah 

| Sama pentingnja seperti untuk 

jargkatan darat, dan dalam hu- 
aS (bungan ini hendak saja kemu- 

Dal akan, bahwa mungkin hal ini 

akan dapat sangat membatasi 
(kemungkinan untuk mengirim- 
kan balabantuan ke Eropah, 
apabila peperangan aib di- 

Sana 

  

  

' Kepal baklira Sovjet rus 
pakan bahaja besar.   

Didalam hal petjahnja pe- 

rang bahaja jang ditimbu'kan 
oleh kapal2 selam Sovjet Ru- 

s'a dilautan Atlantik, mung- 

kin akan besar. 
Berbitjara tentang sumba- 

ngan negara2 ketjil, ,laksama- 

  

tas undangan ,iNew Tori 

Latyfah Sabarudin Dan Pia 
bangsasn no. 4   

  

    
    
    

  

    
gn wakil2 dari negara2 Asia, sedjak 
pemudi Indonesia ada di USA dan mengikuti pela | 
peladjaran dlm persurat-kabaran disana, Tampak wakil2 
pers negaya Asia itu bergambar bersama pres. Truman, 

dan 5 dari kiri. 
(lihat ber'itanja disamping ini). 

    

  

    

Herald Tribune” Ii otkamae 
i ggu 2 or: PS 

  

   

Suryomi dgn berpakaian: ke: 
(Associated Press)   

  

Lebih Bebas Hadapi 

dilakukan. 
sie & 

Dalam suratnja kepada Tru- 
man jg diumumkan pada malam 
Ral bu di Key ea Dulles me- | 

missinja jalah, 

.Perdj andj jian 

pake dari 

mempersiapkan 
Perdamaian dgn. Djepapg dan 
bahwa -missi 

ai dengan diratifisirnja 
jandjian tsb. cleh Senat 

itu telah sele- ! 
per- 

P
9
   

  

  
f 

bangkan, jaitu mengenai perlindungan jang 
kepada pelajaran dibeberapa bahagian lautan tsb. 

gn 

MeCormick, jang baru sadja na MeCormiek menjatakan. ba 
| 

  

kan, 

  

— Dulles — 

irika Serikat. “Berita2 tentang 
pu-usan Dues untuk mengun- 

durkan “diri telah dikabarkan 
2 berapa hari jl. setja ra tak res | 

Dika takan pada waktu itu, 

bata ja Dulles bermaksud hen- 

dak melepaskan djabatannja 
agar dapat bebas dim. mengha | 

— Bahaja Kapal 
Selam Sovjet 

Djika Petjah Perang Akan Merupakan 
,,Momok Atlantik” Kata: McCormick 

AKSAMANA Lynde Mc Cormick, panglima Sekutu utk. 
daerah Lautan Atlantik, pada hari Selasa menjalakan 

didalam konperensi pers, bahwa dimasa perang akan timbul 
persoalan, bagaimana Lautan Atlanfik akan dapat dikuasai de- 
ngan pasukan? jang ada. Diterangkannja, 

suatu risiko jang sudah dipertim- 
bahwa boleh djadi 

aa diberikan 

hwa Belgia, Ysland'agdlan bo: 
leh: djadi djuga Norwegia, ti- 

dak akan tCapat 
L 

menjediakan | 

satuan2 angkatan laut. Bebera 

pa Satuan dapat disumbangkan 

o'eh Denmark dan Belanda, Su 
dah barang tentu saja harap- 

bahwa gagkatan “laut, 

Belgia akan tjukup memperta 

hankan pantai2nja sendri, ka 
tanja. 

Selgrdjutnja panglima Seku 

tu itu menjatakan dugaannja, 

bahwa pada achir musim panas 
jang akan datang akan at 
diatkikan latihan bersama: 

Madjelis 
ALAM SIDANG madje- 
Iis rerdah Kanada, jam 

Dulles Meletak- 
'kan Djabatan 
Pajuskju Telah Selesai, Katanja: Supaja 

ENGUMUMAN jang: dikeluarkan oleh Gedung Putih pa- 
da malam Raba menjatakan, bhw John Foster Dulles tlh 

mele akkan djabatannja selaku penasehat urusan 
negeri pada state departmen: dengan mendapat utjapan?2 pu- 
djian dari.presiden Truman terhadap kewadjiban2 jang telah 

Ame. ! 

Pemilihan iPresiden 

politik Iuar 

Ra 

dapi kampanje2 pemilihan 
umum jg akan datang. Seperti 

' diketahui, Dulles adalah dari 
(Partai Republik. 

8 Sekretar's pers Truman me- 
Ingatakan, bahwa  Dulles ma- 

|sih akan bekerdja beberapa. ha- 

njelesaikan perintjian2 jg ber- 

    
   
    

  

: Nu “u peraan pu pula pe Ho      

Tuntut Triest 
Mahasiswa? “Itali 

| Adakan Panen p 
Di Roma «3 
ENURUT AFP djuga di | 

Lkofa Roma telah dilaku- 
$ aa demenstrasi?2 oleh para pe- 

ladjar dan mahasiswa utk. me- 
Ne rana 2g ik mereka segan | 

Ga an Kl Meera 

  

Dalam hudjan batu dan kursi 
Lana dilem an dari ru 
jang berdekaran. onta Tabs 
berusaha membubarkan/ kaum 
demonsiran tersebut dengan 
mempergunakan gas? air-mata. 
“Lima di antara anggota ke- 
polisian gga kini m 

pun djumlah orang-orang jang 

| mendapat luka2 tidak diketahui, | 
namun orang berpendapat, bah- 
wa djumlah ini sangat tinggi. 

Sedjumlah” 150 orang demon 

si setempat dan menurut ketera 
ngan pihak 'polisi banjak dian- 
tara mereka bukan mahasiswa2 
akan tetapi agitator2, jang te- 
lah menggabungkan diri pada 
kaum demonstran dengan mak 
sud untuk menimbulkan kerusu 
han2. (PIA-AFP). 

KAUM KOMUNIS DI 
AMERIKA. 

Dewasa ini d Amerka Serikat ada 
31.500 komunis, sedang dalam tahun 

“11957 djumlah itu ada 43.000, demi- 
kian dikatakan oleh ketua panitya 
penjelidikan federal, J. Edgar Hoox 
ver hari Senin kepada panitya ang- 
garan belandja negara dari Senat, 
Difambahkannja, ahwa  anggota2 

partai komunis tidak diberi lagi tan 
da angota dan bahwa mereka hanja 
bertemu sefjara rahasia dalam djum- 
lah2 ketjil sadja. “ en   ri di Washington, untuk me- 

| talian den persetudjuan2 Pang 
fik. (Antara-AFP). 

Dalam pada itu Antara-UP 
kabarkan bahwa John Foster, 
Dulles, arsitek perdjapdyan 
damaian Djepang, teiah & 6 
mendjadi ketua pu. 

Djepang di New York, demikk 
an diumumkan di New York | 

hari Selasa jl. 23 

Maksud tudjuan perhimpu-. 
nan tsb. adalah mengeratkan. 
berhubungan rakjat2 Amerika 
Serikat dan Djepang. 

  

   

Sementara itu Dulles mene- 
rangkan di Washingion, bahwa. 

perselisihan2 paham" mengenai 
politik luar negeri tidak mempy 

njai -sangkut-pautnja dengan 
pemberhentiannja. Ketika dita- 
nja apa jang akan dikemuka- 
kannja apabila ia bebas kembali 
urtuk menjatakan terus-terang 
pendiriannja mengenaj soal? po 

litik, ditundjukkannja pada per 
lu tertjapainja persesuaian fa- 
ham antara kedua paftai poli- 
tik di Amerika mengenai masa- 
lah2 terpenting dilapangan po- 
litik luar negeri. Persesuaian 
faham ini perlu sekali “untuk 
menghindarkan negara iri dari- 
pada bahaja iang sangat men- 
tjelakakan, demikian  ketera- 
hgan Ta aren 

  
diikuti o'eh angkatan laut da 
ri kebanjaka n negara2 NATO. 
Latihan ini menurut rentjana | kan 
akan diadgkan dibahagian ti- 

mur Lautas Atlantik. 

nja modernisasi dari beksrapa 
satuan jang berada dibawah 
perintahnja, hal mana dapat 
mengandung arti bahwa Ame- 
rika Serikat harus menjum- 
bangkar alat2 modern: Inggr's 

dapat mentjukupi sebahagian 

dari kebutuhan ini, akan teta- 
pi sumbangan jang terbesar 
haruslah datang dari Amerika. 
Se'andjutnja ia  menjatakan, ' 
ena ternjata stafnja tidak 
| dapat terbentuk didalam tem- 

      
| po jang diharapkan olehnja se 
mula akan tetapi ia tetap mem 

bunjai harapan, bahwg ia te- 

lah akan dapat mendjalankan 
kewadjibannj, mufai tanggal 
10 April jang akan datang. Px 
da beberapa negara ketjil ia 
telah melihat adanja kesuka- 
ran2 dalam menjediakan sa- 
tuan ongkatan laut untuk ke- 
perluan pertahanannja sendiri, 
akan tetapi Inggris berbuat se 
banjak mungkin untuk meleng | 

kapi komandonia 
laksamana  McCormick. (UP- 
Pia). 

oleh Malan di Afrika Selatan, 
mengundurkan perhubungan an 

membitjarakan resoltisi supaja “Itara negara2 Commonwealth. 

ditentukan setjara tertulis hu- 

kum? mengenai hak? manusia. 
David Groll, anggota partai (pe 
Ta tadi liberal mengatakan 

da hari Selasa bahwa politik 
saparthold jang Kadi aksi 

    

J. Coldwell, anggota ,,Coopera- 
tive Commonwealth Federa- 
tion”. jang berhaluan sosialis, 
mergatakan bahwa Kanada ti- 
dak boleh mendiamkan sadja 
tindakan2 Malan itu, 

  

    

    

Pan alih Fazlur Rahman, men- 

, 2 . '(Djepang tidak bidjaksana apa- 
MeCormick bermaksud un- Naa i ba 

tuk mengandjurkan cfadakan- ) 

demikian ' 

Rendah Kanada Ke 

Budget Tje- 
i choslovakia 

aa AHA ketika ma- 
lam . mengumam- 

kan, Damn menurut anggian 
Pa sekoslowakia . untuk 
tahun penghasilan negara 
harus mentjapdi djumlah 324. 

   
   

1:90 djuta crown, sedangkan pe- 
Ingeluarannja sebesar 523.366. 

V3G erown, berarti kelcsih:.. 
sedjumlah 800. 090.009 crown. 

Menteri keuangan Tjekoslo- 

hari Senen mengumumkan ang 
garan beandja untuk tahun 
ini kepada parlemen. Djika di 

bandingkan dengan tahun jg. 
lampau, maka anggaran belan 

dja untuk keperluan pertaha- 
nan dan keamanan negara da 

lam tahun padjak jang akan 
datang ini meningkat dengan 
43595. (Antara—Reuter). 

Konp.Colom- 
bo Dimulai 
pama konsultatif Ren 
Para Kolombo Mana hari 

Sasa JL telah ke-2 ipar” niger 3 tertu 
jdi Karachi. Dengan dipim- 

  

Ya 

Dengan menjakahi 

dengan membitjarakan rentja- 
ina, jang dikemukakan oleh 
ntusan Burma karena Austra- 
Ita seperti Canada, Inggris, 
New Zealang dan A.S. tertja- | 
tat sebagai ,,donator”, Diduga 
hahwa dalam sidang tertutup 
itu utusan Burma meminta de- 
ngan sangat supaja bantuan2, 

| jang disediakan diberikan ti- 
Cak disertai Siarat atau 'penga- 

djuga, (Antara-AFP). 

ZAPOTOCKY MASIH 
TETAP P.M. 

Menurut, siaran radio Praha 
'Madjelis 

Rendah Tio Tjekoslowakia kini se- 
dang mempel: | anggaran 
Mn 52 dalam . si- 

jang 2 dihadiri oleh He 
dana menteri Anton 
dan bh , menteri dari 
'netnja. Dengan demikian 
.benar berita2 jang AN 
oleh pers asing jang menjata- 

ta 

    

ang, makin lama Dali/A 1 
Ha ta ia maksudkan & 

drawat Siruman sakit. Wa!au- 

stran telah dibawa kepos2 poli- | 

wakia Jaroslav Kabes ketika ' 

wasan da'am bentuk apapun : 

       
   

ba 
“kon 

    
i nat 

  

mengatur persiapan Atuk 
besar jg. djuga 

(akan diselenggarakn di Ra- 

ngoon dalam bulan Mei jang 
akan datang. Menurut Sata 

konperensi 

di Djepang bahkan pula dika- 
h | jangan partai2 konservatif 

Djepang (jakni partai Liberal 
dan partai Progresif) kini ter- 
denga, suara2 jg mengandjur 
kan supaja sesudah perdjan- 
djian damai Frisco berlaku, ma 
ka Djepang haruslah mendja- 
|lankan politik luar negeri jg 
bersifat “netral dan bebas, te- 
tapi bersahabat INSAN semua 
pihak”. 

   

Kerdja sama dgn In- 
dia, Birma dan 

Indonesia 

Selandjutnja ia mengemuka- 

kan, bahwa kini sebetulnja su 

dah terdapat suatu kerdja- 
sama jg erat diantara India, 

Birma dan Indonesia, didalam 

mengatur politik luar negeri- 

nja dan kerdja-sama jg erat 
itu adalah bermanfaat kepada 
masing2 negara itu. Menurut 

'kejakinannja, politik netral 

dan bebas dari negara2 Asia 
itu akan makin kuat, apabila 

Djepang pun turut berusaha 

buat mengimbangi politik luar 

negerinja. dengan politik. Iuar 

negeri dari ketiga negara tsb. 

Ia djelaskan lebih djauh, bah- 

wa Partai Socialis Djepang se- 

nantiasa mengandjurkan 
tik damai terhadap segala bang- 

Sa dan negara, terhitung djuga 

Rusia. Karena ia kata, djalan sa 

tu2nja untuk Djepang Gapat 

mempertahankan hidupnja, ti- 

dak Jsin daripada mengadakan 
hubungan persahabatan dengan 
semua bangsa Gan regara “i- 
duria ini. Ia tambahkan, bahwa 
ia m “ menjokong sikap 
Partai Socialis Djepang jg. ie- 
lah mentjela keras politik Tag 
negeri dari pa konservatif 
Djepang, gai jg. dilaksana- 
kan oleh perdana-menieri Yo- 
siidd, jg. dianggapnja lebih per- 
hatikan Amerika dan Eropa, te- 
tapi mengabaikan Asia. 

Suara golongan terketjil |: 
dari partai2 konservatif |: 
Sebenarnja, sikap simpati da- 

    
hadap politik luar negerinya 
Nehru sudah tjukup diketahui. 
Tetapi mengenai partai2 kon- 
servatif Djepang, dapat pula 
ditjatat disini, bahwa seorang 
anggauta terkemuka dari Par- 
tai Liberal Djepang, ja'ni be- 
kas menteri perhubungan.  To- 
kuya Furuhata, pernah menga- 
takan dim. suatu pidato.untuk 
pemilihan di bulan jl., bahwa, 
»Seandainja benar ada kesang- 
sian tentarg soal apakah India 
akan berhasi! mempertahankan 
poiitik luar negerinja jg. bersi- 
fat netral itu karena meng- 
ingat adanja tekanan jg. ma- 

rupanja perumusan Nehru itu 
mungkin adalah jg. paling tjo- 
tjok untuk negara Djepang.” 
Tjuma ia telah tambahkan dju- 
ga, bahwa untuk masa ini, buat 

bila djuga mengadakan hubu- 
ngan dengan RRT ataupun de- 

| “urut2-an 
daam abijag sidang mulai | 

ngan Russia. Tetapi Djepang 
nistjaja akan dapat mengadakan 
hubungan jg. baik dengan sc- 
mua negara2 tetangganja, apa- 
hila ia sudah mempunjai kedu- 
dukan jang teguh di Asia Ti- 
mur ini. 

Demikian pula Takeo Miki, 
sekretaris-djendral dan ketua 
Dewan Pengurus' dari Partai 
Progresif Djepang (partai ini 

“dipandang sebagai “setengah 
i bersifat konservatif) dalam. pi- 
dato 'pelantikan partai tsb. di 
bulan Pebruari jl. pun tam- 
paknja agak merindukan poli- 
tik lyar negeri seperti jang di- 

andjurkan Nehry itu, Dianta- 
ra lainia telah mengatakan, 
»Sebaiknja kita menganut po- 
litik luar negeri jang bebas 
bagi Djepang, jung kurang-le- 
bih serupa dengan jang dianut 

India, dengan tidak usah mem- 
perdulikan keadaan2 interna- 

ak | Sional jang bersifat mendesak 
pada waktu ini”, Tetapi 
penindjau umumnj4 pandang 
utjapomnja itu Iebih banjak 

    
  na Zabotocky telah di- 

Ia berpendapat bahwa se- 

andainja negara2  Common- 
wealth 2 tahun jl sudah menge 

mukakan pendapat mereka 
tentang politik Malan, maka 
Ma'an akan mendapat lebih 

banjak kesukaran2 dalam me- 

bersifat sebagaj suatu utjapan 

tjam Politik Malan 
laksanakan politiknja, 
stak masuk akal” itu. 

Alistria. Stewart djuga ang 
| gota federasi tsb., mengatakan 
| bahwa sediuta orang2, jang 
| »berclarah tjampuran”, di Afri 
| ka Selatan tidak mempunjesi 
hak memberi suara, hanja ka- 

jang 

  

“bukan sadija golongan Socialis / 

poli- | 

yi Partai Sosialis Djepang 'ter- |" 

kin keras terhadap politik jang | 
demikian itu, tetapi tidak urung | 

para | 

  

   

  

    

rung Pada Politik? Bebas 
. An aa Kerdja- 
smua Ni | 

2 

  

wa Down n Tn Partai “Sosialis Djepang, jan 
ektur Dewan Siabilisasi Ekonomi Ta sek 

1 r negeri jang diandjurkan Nehru makin populer di 
Di 2 1 Nehru supaja negara? Asia djanganlah turu, 

berpihak. “dalam pertentangan Tn, PAN Agar dan blok-Russia. 

#8 ok 

pengharapan belaka daripada 
sebagai suatu andjuran positif. 
Karena pada waktu itu politik 
luar negeri Djepang sudah ter- 
gandeng dengan kuatnja kepa- 
da Amerika, sbg akibat kenja- 
taan Djepang telah menanda 
tangani perdjandjian pembela- 
an bersama (MSA) jang me- 
njusul penanda-tanganan per- 
djandjian damai Frisco bulan 
September jl. 

Dan dengan menanda-tanga- 
ni perdjandjian pembelaan ber 
sama itu, berarti bahwa. Dje- 
pang tidak dapat berbuat lain 
daripada kerdja-bersama se- 

penuhnja dengan Amerika. 

Golongan terbesar par- 
tai2 konservatif 

pro AWerika. 
Tetapi pa jut pula ditegaskan 

bahwa sua: jang tjendrung 
kepada politik luar negeri bebas 
sebagai jang diandjurkan Neh- 
ru itu, tjuma terdengar dian. a- 
ra golongan ketjil sadja, dian- 
tara partai2 komnserva'iif Dje- 

  

NGGOTA nyata 
Pat Sutton dari Tenes- A 

see hari Senen” menja akan d:- 
muka kongres, bahwa beberapa 
perwira angkatan laut di Dje- 
pang pada ackhir2 bulan mela- 
kukan penindjauan kemedan rp” 

ibali keren : rang Korea dan Ke 
pat pada permulaan 
kufinja. Dengan ujara    

    

    

  

     

   

    

   
   

     

   

       

     

    

    

    

dua bulan atau 
rena bertugas medan pe- 

rang”, Akan Fetar mereka itju- 

kup tjerdtk unuk tinggal 
djauh2 dari api Peer: 

1 Perantjis Giat: 2 
.kan Serangan. 
Sari Pangkalan Per- N 

bekalan Pasukan2 Ho 
Dapat Diduduki . 

Pp ASUKAN?2 Peran. jis 1 
dan Vietnam Bao Dai pa 

da hari Selasa. telah. memper- 
glat serangan2 ferhadap pasu 
kan2 Ho Chi Minh, jang baru: 
ini berhasil merembes | kedaerah 
sekiar kedudukan? Peran 
Komando Perantjis di Indo Ch: 
na mengumuman bahwa karenz 
kegiatan2 kesaijuan2 : ten a 
pajung dan serdadu? an 
laar Peranjis pasukan? Ho 
Chi Minh telah menderita keru- 
gian lebih dari 30 orang tawns, 
dan 12 “orang luka2. 

Dikatakan bahwa 'pesawat2 : 
terbang “Hellcat” “dan “Helld- ' 

  

as 
- 

  

  pang dawasa Ini. Karena golo- 

servatif Djepang itu, masih te- 
tap menjokong sekerasnja poli 
tik luar negeri jang menggan- 
dengkan nasibnja Djepang kpd 
Amerika. Golongan jang bela- 
kangan ini berpendapat, bhw 
melainkan poli ik luar negeri 
semaitjam, itu, jang dapat mem 
bawa Djepang kembali menem- 
pa I kedudukannja jang penting 
didalam dunia 'ini, sebagai pada 
masa sebelum petjah Perang 
Dunia IL. 

Dilain pihak, dapat pula di- 

  
tjatat bhw. politik luar negeri 
sebagai jg. diandjurkan oleh 

Partai Sosialis Diepang tsb. 
tampaknja Makin dapat soko- 
ngan besar dari publik Dje- 
pang sendiri Ini dapat ternja- 

' to daripada kritik2 heibat jg. 
dikemukakan dlm harian2 Dje 
pang terkemuka jang kesemua 

nja mempunjai oplaag 20 dju- 
ta, terhadap kesediaan peme- 
xintah Djepang dlm. menerima 
bantuan militer dan ekonomi 
Djepang. Melihat akan makin 
besarnja sokongan publik itu 

maka partai Socialis Djepang 
pun bertambah besar pu'a ke- 
jakinannja, bahwa lambat 

ngan terbesar dari partai? kon 

ver” dari kapal induk "Arrc- 
manches” telah menjerang pe- 

' musatan2 pasukan2 . Ho, "se- 
dargkan kesatuan2 angkatan 
darat Perantjis berhasil men- 

duduki suatu pangkalan per- 
bekalan pasukan2 Ho didekat : 
perbatasan Muang Thai, Di : 
pangkalan ini dapat direbut 80 
ton perbekalan dan sedjumlah 
besar perlengkapan industri. 
demikian pengumuman komar- 
do tsb. (Antara-AFP). 

    

  

   
   

   
    

  

    

    

        

  

    

   

        

— Mulai tanggal 25 Maret, 
di Texas dilangsungkan manoey 
vre setjara besar2an selama. ti 

ga minggu. Dalam manoeuvre “ 
itu turut serta angkatan darat 
dan udara sedang Palang Merah 
akan diminta bantuan Sepenuh: 
nja. Tn 

nama   

pang men Pn — Sa 
tidak terlalu mengikat diri 
kepada Amerika.   

  

D na, demikian kata Prof. 

dilakukan Amerikan di Korea. 

hztna kentang 

dah pula telah menggunakan 
medan perang Korea,   
Dan disebarkannja, lagi ku- 

man2 penjakit di Korea Tiong- 
'kok Timur-laut dan Thingtao 
melihatkan kenjataan, bahwa jg 
disebut ..ilmu vengetahuan” di 

negeri2 kapitalis tlh, se'uruh- 
nja dimonopoli dan berada di- 
bawah pengawasan kaum bor- 
Cjuis hanja dengan tudjuan un- 
tuk memverhebat penindasan 
bagi keuntungannja serta mems 

perbudak umat manusia. Ilmu 

Sendjata Ba- 
ru Canada 

Peluru'Jg Dapat- Dike- 
mudikan Dan Dilepas- 
kan Dari Pesawat Ter- 

bang 

K Ha PANITYA. penje- 
ikan dilapangan pera 

haman dr. kolak papah 
bahwa Kanada, dewasa ini mem- 
buat sedjenis projektil baru jg 
dapat dikemudikan dan dilepas- 
kan dari pesawat terbang kepe- 
sawat terbang ea Sangat pen- 
ag A1 gi Kanada de- 

n and: anjuk me- 
standardisasikan: persan 
Cjataan | dan lebih sam- 

| purna lagi 2. Inggris dan 
| Amerika memakai sendjata2 
sama. (Reuter), : jg 

  

    
rena, kulit mereka berwarna, 

Tjontoh dari ke-tidak-djudju 

ran dunia. Barat dalam meng- 

hadapi dunia demokrasi di 
Afrika itu wadjib kita tjela, 

(Hanja Digunakan Utk: Pengrusakan Sa 
Diseluruh Tiongkok Dila ngsungkan Demonstrasi2 

Rakjat Menentang Perang Kuman. 

UA DJALAN JANG berlainan terbuka 

di ,/People's Daily” Peking baru? ini mengena) 

lagi, bahwa kaum penghasut perang Amerika telah 
(Colorado Beetles) dari udara di 

mokrasi Djerman untuk menghantjurkan panen benda 

Tt r.x 

   

        

   
   

    

   

            

   
    

   

  

   
   
    

    

   
   
    

  

   

  

   

    

     

  

   
   
    

      

   

  

bagi para 
Hu Wei-pai dalam karangesmy 

perang 
Ia dim pada itu mel 

gas ratjun dibeberapa ena , 

BEN btn Santa : 

pengetahuan itu dgn . terang- 
terangan digunakan "ntuk me- 
njerang kaum, buruh jg hidup 
damai didunia, Physika diguna- 
kan untuk membuat bom2 atom, 
kemia dipakai utk membuat gas 
ratjun, dan biologi didja: Aan 
suatu ilmu pengetahuan utk 
membunuh. Ilmu kedokteran.tis 
dak dipakai untuk menggembi- 
rakan umat manusia, tetapi le- 
bih digunakan utk mengadakan 
pemusnahan umat manusia Se- 
tjara besarZan. Bakteriologi 
serta entomol»ev tidak lagi di- | 
perkembangkan bagi menghan- ' 
tjurkan kuman2 serta serang. “ 
ga2 io merusak, tetapi diguna- 
kan utk membuat kuman? sers 
ta serangan2 sematjam itu dan 
disebarkannin diantara rakjat, 
Demikian diantaranja. Merak 
Proff Wei. 

Massa demonstrasi. das: 1 
ta RRT sbg. protes. 

Dalam pada itu massa demonstra 
si sebagai protes terhadan 
kuman ig dilakukan oleh Am: 
dj Korea telah diadakan baru2 ini dj 
banjak kota di Bea Dt: -. 
ibin, 150.000 orang telah adakan 
monstrasi deng: ngan Maag Dostori : 
tulisan: Berilah ana In 
da pendjahat2 perang Ina Sera £ 
ka! Dalam pada itu 1 rombonan ah 1 
kesehatan. telah menjatakan “an 
akan bekerdja sekuat tenaga 3 
menghantjurkan perahg | 12 
Yika. Di Ki'in 60.000 pemuda ' aa 
orarig dewasa telah adakan demon 
Sean Protes, di Alishan lebih. “aa 
Pa duduk dan di Se bah 

00. pemuda ig 
Nyata Di Ohengteh 18.000 p ndu 

Ka ea ana ia te nga 0 orang tolah ' barde 
molstrasi tg 28 #H. age 

Para demonstran Hu membawa pu 
la gambar? besar. dari Mao 'Tze 
Tung. dienderalisimo Stalin “dan 
ajendral Kim Il Sung serta menerjak. 
kan sembojan2 ig mengutuk: kedja. 
hatan2 biatlab perang kuman ie di 
lakukan oleh Amerika jtu. Di Chung 
king lebih.12.000 buruh, vegawai to 
Ko dan mahasiswa mengadakan ra 
pat, menentang perang kumah itu. Se 
lama pertemuan tsb lebih 500.pemuda 

  

   

  

   

  

   

    

   
      
    
   
   

  

  demikian Stewart, (Antara- 

Reuter), 
sm bagan 

  

   

   

telah mentjatsitkan “ag tutK me: 
njumbangkan tenekgalg.. 
pertempuran Korea, antaso NA)



   

  

   

              

   
   

    

    
   
    

    
   
   

    

      
    

      

   

  

      

   

  

   

      

   

memberi 
Bal Saitah se- 

ita tai makan pada me 

$ Naa Pe, 
4 Kantor Haa Deontpas. 
  

“pabaeon 

. Semua Tim BANGAN? 
keluaran pabrik kita“selalu dapat 

. Garantie Sepenuhnja 
oa   

    
  

     
Dengan. duka tjita 

12. Pada Selasa malam tg. 24 Maret .1952 diam 9 telah mening- 
gal dunia di Rumah Sakit Bethesda (Pusat) di Djokdja, Mama, 1 

, Mama-mertua dan Mama-besar kami: f 1 

Njonja LIEM TIANG MO 
| Si (Tan Batie Nio) 

dalam usia 80 tahun. 
: Djenazahnja akan dikubur di Demak pada nanti hari Minggu 
1 tg. 890 Maret 1952. Berangkatnja dari Rumah Sakit Bethesda di- 
! djalan Gondokusuman, Djkdja, pada djam 6.30 pagi, sampainja 

4 di Semarang Ik. djam 10 pagi: berhenti didepan Teko Buku Suria,. 
Djalan Majaram (Ambengan) 235, setengah djam dan melandjut. 

ke Demak pada diam 10-30 pagi. 
Jang berduka tjita: 

Hauwlam: : 
Liem Gwan Ging 
Liem Hwie Ging 

Lina. 3 

kan perdjalanan 

: ' Simpoe: 
Lie Ien Hing ” 

, Laysoen: 
Liem Thian Oen 

' Djokdja (G, Lor Pasar 17): ?27-3 

  

  

etnberun Tahu 
Berhubung dengan wafatnja: 

Njonja LIEM TIANG MO 

TOKO BUKU HIEN HOO SING TOKO BUKU SURJA 

$ Gang Lor Pasar 17 Dj. Mataram (Ambengan) 235 
Djokdja Semarang   

    

       

    

    

    
   
   
     

    

   
    

    

    

    

   

          

   

  

   

  

   

      

   

   
    
    

      

    

   

    

   

  

   
   

        

    
   

     

' Ka aki diatas 

Ta
n 

    

pk ML 
1 LL LA LL LL 

| KEMENTERIAN PERTAHANAN: RI, 

PI 

DITUTUP sampai dengan hari REBO tg. 2 APRIL 1952 j.a.d. 

  

STAF ANGKATAN UDARA. 

. Pengumuman. 
No.: 695/IKL/ST/52. 

IL Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara 

memberi. kesempatan kepada pemuda2 Indonesia untuk : 

dididik mendjadi: 

BINTARA MONTIR MOTOR DAN LISTERIK 4 
Sebanjak 30 orang. 

SJARAT?2 PENERIMAAN: 
Warga Negara Indonesia 
Umur 17—25 tahun. 
Belum kawin. 

Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 cm. 

Sekurang-kuramgnja tammat Sekolah Teknik 3 Kakak 

bag. Mesin/ Listerik. 
Berbadan sehat. 
Bersedia mendjadi tentara dengan ikatan dinas seku- 

rang-kurangnja selama 5 (lima) tahun setelah tam- 

mat dari pendidikan. 
ATsaRA PENDIDIKAN: 

3 BULAN pendidikan ketentaraan. 

1 TAHUN pendidikan keachlian. 

Selama dalam pendidikan harus TUNDUK pada tata ter: 

tib tentara, dan diharuskan TINGGAL DITEMPAT jang 

Pe oleh dinas. Setelah lulus dari pendidikan ' di- 

angkat seb aga SURSAN UDARA. 
TJARA MELAMAR: 

Pelamar2 harus mengadjukan LAMARAN TERTULIS 

kepada Kepala Djawatan Personalia M. B. A. U. Medan 

ega Barat No. 8 Djakarta dengan disertai: 

Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 

Salinan Idjazah dan daftar angka2 rapor klas jang 

terachir, 
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter 
setempat. 

Sardt keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 
dja dan Polisi, 
Sura? keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan- 

nja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 

instansi. 

TJATATAN: Dalam surat lamaran harus diterangkan 
nomer PENGUMUMAN INI. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 April 1952. 

Pelamar2 jang MEMENUHI sjarat2 jang tersebut pada 

ajak II dan IV akan dipilih dan diudji ditempat2 jang 
akan ditentukan. 
Mereka jang dipanggil. untuk diudji harus MEMBAWA 

IDJAZAH dan ANGKA2 RAPOR JANG ASLI. 

Surat2 lamaran jang TIDAK MEMENUHI sjarat2 terse- 

but diatas TIDAK AKAN DIPERHATIKAN. 

Djakarta, 15 Maret 1952. 
KEPALA STAF Pn UDARA 

kera 
s. SURYADARMA 
Komodor Udara. 

N
A
 
P
e
n
 

2. 

3. 

4 

5. 

3
 

  

     

  

| Kemiriredfo "174/8 Magelang 

    

ian ala Udara 

UDANG PERSEDIAAN TEKNIK UDARA 
: »Sebanjak 39 orang. 

AAN: 
ara Indonesia. 

tahun, 

sekureng kursogaja 155 cm. 

3 Ta tahun atau jang sedera- 

. 

ersedi Heran tentara dengan ikatan Aa seku- " 
rang-ku: gnja 5 (aa tahun salah den A 

NDIDIKAN: 
idikan ketentaraan. 

didikan, kerachlian (theorie).. 
6 BI 'T dikan di Djawatan (praktijk). 

5 (LEAN pe pendidikan harus TUNDUK pasa tata ters 
. tib akan | ana Bone Toba DITEMPAT jang 

h dinas. Setela us dari pendidikan di- 
Haa SERSAN UDARA. P " 

  

   

      
     

2 ha Nan en n LAMARAN TERTULIS 2 kepada Kopala. Sena Personalia M. B. A. U. Medan 
rdeka t No. 8 dengan disertai: 

, at hidup jang ditulis 

  

   

   

sendiri. 
dan, daftar angka? rapor klas jang 

8 Surat keterangan berbadan sehat dari dokter 

- ajaa Pot € Kena berkelakuan baik daa Pamong Pra-' 

in Lea koma tan asem dari Kepala Djawatan- "ajang me mereka jang sedang bekerdja pada salah satu 

TJATATAN: Distara surat Natan haru 
. nomer PENGUMUMAN INI. 4 diterangkan. V. Pendaftaran dibuka pada tanggal DIKELUARKAN pe- Ki Poipennn ag ini dan ditutup pada tanggal 15 April 1952. ha Jang MEMENUHI sjarat2 pada ajat H dan IY an dipilih dan diudji ditempat? jang akan ditentukan. Mereka jang dipanggil untuk diudji harus MEMBAWA La Bae dan Naa RAPOR JANG ASLI. 

amaran jang TIDAK MEMENUHI 3 
“but ae TIDAK AKAN: DIPERHATIKAN ta Aga 

Djakarta, 15 Maret 1952. 
KEPALA STAF Aa NAN UDARA 

    

patan kepada: pemuda2 Indonesia untuk : 

Sekolah. Menengah Per- - 

  

  

    

     

       

  

.SINGER SEWING MACHINE COMPANY 
Y 

x RENA 

Ss : 

sih satu-satunja mesin djahit jang telah mena 
Sekarang bisa dibeli “diseluruh kota jang terbesar di Indonesia. 

Persediahan masih terbates — KAKI dan TANGAN 
Pusat Perdinal untrk 

SINGER SEWING MACHINE COMPANY 
SETERAN 53 — TEL, 1800 — SEMARANG. 

# Tanda perniagaan dari The SINGER 

  

  

  

    

  

    

han udjian lebih dari 100 tahun. 

Diawa Tengah   
Manufacturing “Company. 

  

  

EL mi 

DIDJUAL LEKAS. 

»Satu Rumah Papan” 
di Karancs balong nr. 186. Pe-   Se SURYADARMA 

2 Om. m8 .K odor Udara.   
  
  

KOREk Ap TAP, ANCHOR, pun FINLAND 
Importir lungge N.V. Pudja. 

Kepatihan Barat 5 2 SEMARANG — Telf. 452—14833 
3 

1
 K
an

a 

  

OEI SIEN Poo dan Auarga 
: ( J. OE1) 

p.p.c. a/b M.S. Johan v. Oldenbarnevelt 27 Maart 1952. 

  

  

at : 
»De Leeuw” Edel Koffie 

Kwaliteitnja jang terpilih 
Koffiebranderij ,,DE LEKUW” — Djl. Mataram sa 

Nj. OEI HAK LEE 
Gg. Pinggir 69 

  
SUDAH SEDIA! 

SUDAH PEREIT!! 

Satu-satunja Buku Njanjian 
jang telah di idam-idamkan 

“STANDARD TANGBOEK" 
Lagu-lagun'a serba compieet 
untuk dinjanjikan dalam se: 
gala upatjara Kebaktian 
maupun Kagerakan Rohani. f 
Terisi 300 njanjian dan 

Koor2. | 
Harga sedjilid Bp. 16,56 
Framco. 

100 F5 
' tukkan: 

Pembangunan Rumah 
Geredja Tuhan. 

LEKAS FESAN dan di ser- | 
tai uangnja pada: 

LIE KONG YANG | 

  

diperun 

  

Pendapatan 

  

    

nawaran dengan surat tertutup 

kepada: R. Sumrapi d/a Asrama 
S.S.K. di Tjepiring Kendal. 

  

       | PERTJETAKAN 
dan CLICHE 

AL Da ma 

  

Didjual — Kosong 

RUMAH) 
TANAH) 

Keterangan: Harian iri 

3 No, 3/1578. 

dalam kota 

Adv. 
  
  

  

  

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

“SUARA MERDEKA" 

Ba mean an bana 

  

  

  

'sIoi Malam. PREMIERE! 
Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
Barbara Stanwyck — Wendell Corey 

'Thelma:Jordan“£ 
Metropole 5.-7.-9.. (seg. um.) 
Dean, iMARTIN . » 5. Jerry ,LEWIS 

Sk :WAR WITH, THE: TARMYS 

  

— 

  

,ORION" 5.-7.-9.- (17 tah) 
James 'Gagney — Virginia Mayo 

Doris/ Day — Gordon Mac Rae 

.WEST POINT2STORY, 
Djagalan 630—9.— (17 th.) 
Pilm 'R. R. T. jg.'dapat hadiah dalam 
»Pameran Pilm Internasional" Ke-VI 

»Pao.Mao Ni", 
“Wanita” Berambut Putih)? 

      

  

  KAP automatis — keadaan M 
     

     

   

  

   

   

    

    

      

  

    

  

3 HER Tove GO RIGHT 
Se Aa Jareapr 

  

        
— Sherry, dugaanmu menge- 

nai diriku salah....dan seka- 
rang aku membutuhkan sendja- 

— Pemuda dangan siapa 
aku akan kawin, akan di 

gantung! Hanja karena ti- 

Pu muslihat Spur Gaines. ta2ku, 

Djangan kamu pura2 be- — Tjobalah ambil kalau bes 
las kasihan kepadaku! rani! 

  

Tusi LL Ju 

  

F IL SNAP MY FnerRe 26 AGAIN, N 
JUMP YOU. 

YOUR GUNS THAT Bap?” : 
   Bisa lantas ganti nama, 

Didjual lekas 
MOBIL BUICK SUPER EIGHT CABRIOLET 

db 

OBIL dan MOTOR istimewa, 

. Keterangan: KARANGTENGAH No. 20 

Latihan Udjian Sedjarah Indoresia 
Puku tsb. penting untuk persiapan menempuh udjian masuk 
S.M.P. Harga Rp. 6.50, Ongkos kirim 104. 

Toko Buku Pak Roes 
Ta Tn Pa — Dj. NA — Ps. Djohar Scmarirg. 
  

mulai hari tai dikirla aomer 

-— Sekali lagi aku meng Silahkan segera Men eka 
gerakkan tanganku, an 

djing2ku akan menerkam 
kamu! Masih ingin ambil 
sendjatamu? 

— Tidak, terimakasih. 

Kepada Langganan Baru 
perkenalan sampai 1 April 1952 

nama dan alamat pada : 

Tatausaha ,,Suara Merdeka" 
Purwodinatan Barat 11/20 Tilpen 2087 Semarang 

    
  

  

, 

  

  

    

    

UP Koelit kasar boleh dipoles 
Bibir poeliet boleh diantji 
pa an holeh diljet? 

et Ten TE nacN "2 
pel Lee tan, 

t 

1. T 1 2 Toko SANG HAY 
2 oB . : Toko HAY TJIANG 
3, Toko TE TN | Toko TONG TJIANG 
4 Toko Obat DJIN SENGHO. 15. Toko FOE 
5 Toko ENG BO. 16 Toko NAM. 
6: Toko SIANG 17.yToko Obat TAY AN HO. 
7. Toko DJAJA 18 Toko PODJOK. 
8. Toko FAT. 19. Toko Obat ENG TAY HO 
9. Toko SENG MO. 20. Toko TJHIE FOENG. 

10 Toko BOAN LIONG. 21: Toko PANTES. 
11. Tcko JOE. 22 Toko PACIFIC 
  

berlaku hati2. 
an terdjadi dengan dirimu dikemudian 
akkan banjak rintangan. 

a tabeat dan peribadimu akan mene- 
. Periksalah djika kau, hendak memetjah- 

Seorang jang telah diperingatkan harus 
Djika kau tahu apa : 
hari, kau dapat 
Suatu penjelidika 
rangka n kehidupann 

   
   
    

     

    

  

kan kesulitan. Kirim 3 pertanjaan dgn disertai posiwissel 
Rp. 25. berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. 

M.S RB AH A T,  Ocouitist 
2 Seteran 1959 — Te. 1123 Semarang, 

MENERIMA: 

Reparasie & M 1 Di hi ) 
Memperbacu Masin2 Djahit dan ynamo dl. 

Service ditanggung memuzskan. 

Ketjepatan tempo-menurut keperluan langganan2. 
Ok..a08 PANTES. DI-GARANSIT PENUH! 
Selalu sedia: MASIN2 DJAHIT ,,SINGER” Baru/Lama, 

Teristimewa serie E.B. (sebl. pzrang.) 

DYNAMO serta alz'?2 mendjahit, 

  

  

  
  

  

CITY CONCERN CINEMAS —   
  

LUX INI MALAM D.M.B. Ju. 17 tahun) 3 
ST 9, — John Wayne — Robert Ryan : 
|Berbareng £& Grand ',,riying Leathernecks 
51542.15-.15 $ Color by Teehnicslor 
Mariae Aic-Dzvils ia Hot parsuit — Heibat —'Gemoar! 
  

Royal INI MALAM PREMIERE lu. 17 tahun) 
4.30-6.45-9.00 Maa Conde. .—“' Elvira Megan. 
Berbareng N. 2 Pp 1 
Roxy rince AI Is 

6.15 — 8.30 Bu fantasie filojang Mentereng dan terbesar ! 
Pedang Wasiat! — Kipas Wasiat — Saputangan “Wasiat 

Romance jang Mengagumkan! — Adjaib —— Heran! 

INORA 5-7-9.- Ini Malam D. M. B. Iu. 13 tahun) 

khony Guton » MASK Of .the | Avenger Anthony . Ouian 
The Return- The Revenge- The last love 3 'MONTE Ni 

Heibat — Gempar | 

    

  

Main tg 26 s/d 27 Maart”1952 
Djati 5 Tomi 90 Waraer Bros' 

1? 'Hamph BOGART — Aa Bag aa an 

  

  

LUKA SU BK LA LN LP 

  

Solo dj. 3-5-7-9 Tg, 25 Maart D.M.B. 

Tha Gentlemen From West Point 
trd GEORGE MONTGOMERY 

: Teks Indonesia 

ma Sa en Na na ega gi Aa” 

»NDRA" Solo Main tg. 27 s/d 20 

Penbun Pangan Na Na 

AA Lg Aa us un un us um ea 

Druk, VII No. 584/INI/A1718 

        

    


