
   

  

     

       
     

      

   
Pa mennmd Rp. 10.-— didalam Hota. 

   
1 Barat 11-20 Se 

ilp, rumah 1798 
isi 2087 Semarang, 

AN ar pa San KAN, 

  

    
   

  

  
   

       

   
   

  

R 4LANGAN POLITIK d 

a hari Sabtu, jakni utk 

      

   

2 Pa umumnja bela 

Bantan partai te- 

partai ketjil terdapat 
1 akan suatu za 

aka dapat men mibulkan mosi 
tidak perijaja. Lagipula menu 
rut keputusan? jang telah di 

ketahui, kedua partai koalisi 
jang besar - tidak menjetudjui 
persetudjuan MSA Dari kala 
ngan PIR dalam hal ini telah 
dinjatakan, bahwa soalnja bu- 
kan” hanja apakah kabinet 

|akan menjerahkan kembali 
mandatnja, akan tetapi jang 
penting ja Jah terutama kapan 
hal ini akan dilakukan. Kala- 
ngan2 PIR tersebut menjata- 

kan Pena hahwa soal 
“soal jang Tertentu jang masih 
“harus dipetjahkan, harus dise 

: lesaikan o'eh kabinet.jang se- 
karang ini. 

: Walaupun, djika kabinet dja 
“Go. tuh sebaga akibat tindakan 

| oposis', jang penting jalah un 
' tuk menjerahkan pembentu- 
| kan kabinet kepada pihak opo 

Sist maka dalam hal sekarang 
in! tidak terdapat suatu prece- 
dent. Walaupun andjuran PNI 

pandang sebagai suatu alasan 
untuk mpengemba ikan mandai, 

sean pmpman PNI ber- 

atuh, hal ini tidak boleh di- 
anggap sebagai disebabkan 

Pe PNI. 
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aa
 

1 terkemuka Masju- 
ti ra ju menjatakan 

'pendapatja 'bahwa djika kabi- 
| « net mengambil keputusan un 

tuk menjerahkan kembali man 
datnja, dengan demikian presi 
den mendapat lebih banjak ke 
leluasan untuk bergerak baik 
untuk menundjuk seorang for- 
matur baru, maupun untuk me 
nentukan dasar “bagi kab'nct 
'baru, karena ia tidak terikat. 

Atas pertanjaan, apakah de 
. ngan kele'uasan dalam menen 

| tukan dasar kabinet baru, di- 
maksudkan. Ken nEk. DD ben | 

« 
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kan: lebih landjut, bahwa ana 
daan pada dewasa ini t' dak se 

    

nazah radja George VI diletak- 

. nundjukkan kegiatan besar berhubung dgc k 

sanak, karena | 

3, bahwa didalam | 

rakjat Inggris sanan pa ke 

  

  
   karta peda hari Mi 

menolak prosedur penandata- 
eerse | A dan persetudjuannja ku sendiri 
ijurkan kepada Kabinet utk sean banan: Hana 

: Redaktur politik kita mengenai in    

kan Pertjobaan : 
i- | 8 Atom Di Australia, 

Inggeris akan mengada- 
kan pertjobaan dengan 
sendjata2 atomnja jang 
pertama dalam tahun ini 
di Australia, demikian di- 
umumkan pada Senin pa: 
gi di London... 

BENARKAH DINAS AGAMA 
ANGK. DARAT AKAN 
BUBAR? 

  

man Prawrawinats dalam per 
tanjaan tertulis jg. diadjukan 
nenaap. pemerintah menanja- 

kan, benarkah kabar jang ia 

dapat bahwa Dinas Agama da 
ri Staf Angkatan Darat akan 

d bubarkan. Dan djika benar 
kabar tersebut, apakah mendja 
di maksug pemerintah untuk 
membubarkan dinas tersebut 
begitu sadis ataukah akan di 

ganti dengan usaha la'n. 

“| Irian-Barati sebagai satu djalan 

“djuan MSA Talah “Kalitnet 

tg 16 Pebruari 1952, 
Fraksi PNI dalam DPR, 

  

(| Baru "sama, ria ' 
Indonesia, Sumber Lain 
Katakan Iodonesia Te- 

lah Setudju " 

-y UATU KEMUNGKINAN 
NS akan  terselenggaranja 
pemerentahan bersama se:menta 

|ra (Indonesia — Belanda atas 

pemetjahan gtas persoalan jg. 
telah tiga-talhun lamanja antiara   
sedang dlm pertimbangan. 

| mikian Reuter kabarkan dari 

n | Inggeris Akan Ada- 

5 "menrutu 

Anggauta parlemen R. Djer, 

dua bangsa ilu, kini menurut 
sumiber?2 kalangan Indonesia, 

Den Haag. 
Kalangan2 jang dekat dele- 

gasi Indones'a menurut Reuter 
mengakui, bahwa de'egasi In- 
Gonesia tejah 'mempertimbang 
kan jang demikian itu. Kare- 
na iniah maka delegasi Indo- 
nesia teah mengirimkan peru- 
tusan istimewa Mr. Moh. Ya- 
min ke Djakarta untuk menda 
patkan persetudjuan pemerin- 
tah Indonesia supaja" perundi- 
ngan dapat dilandjutkan atas 
dasar2 itu. Kalangan2 Indone- 
sia mengatakan, bahwa peme- 
untah Djakarta telah membe 
rikan persetudjuannja menge- 
nai hal jitu. Demikian kabar 
Reuter. (Antara). 

ini pun - telah . diberikan 
oleh Indones'a, dikabarkan pu 
la oleh “Radio-Nederland” jg. 
beritanja dimuat senapan 
1). «| 

| Hendak” Kabinet Mundu 

NI MORPENDAPAT, bhw (jatan 4 us 
Pre Sukiman Sunirio” el 

rahkan mandaatnja kepada Presiden. Dem 
Salju malam mengenai sikap PNI sekitar 1 
ambil didalam rapat Dewan Pimpinan PNI « 

nagin 1 djuga 

  

      

  

    
   

(Berita bahwa persetudjuan ! 

      

      
     
    

  

    

      
      
    
    
    
    
    
         

    
    

  

dan oleh Pa Dewan. Partai jang “berdiam di jakarta. I 

“Dam pengumuman jang di Sa 
| tanda tangan. O o-eh ket. umum | 

NI, Sidik Djojosukarto dan 
sekretaris djenderal PNI Ma- 
s'Sophiaan, g katakan: 

!& membenarkan tinda 
| “Luar Negeri: Su- 

  

tudjuan MSA Seperti jang te- 
lah gtanda tangani oleh Men 
teri Luar Negeri Subardjo dan 

3) menjatakan pengharga- 

kepada kabinet Sukiman—Su- 
wirjo, jane telah menolak Mu 

trol Act dari Amerika. 

lah diambil, setelah mende- 

kiran itar persoalan “MSA. . 
Demikian pengumuman PNI, 

tjepat krisis kabinei. 
Kalangan2 politik di Djakar- 

ta berpendapat, bahwa putusan | 
PNI tersebut diatas akan mem 
pertjepat timbulnja krisis kabi 
net sekarang. Diterangkannja, 

ini, krisis kabinet. bisa terdjadi 

sebelum interpelasi. Djody es di- 

tg. 25 Pebruari j.a.d., jaitu apa- 
bila sebelum itu P.M. Sukiman 
menjerahkan mandaat seluruh 
'kabinetnja kepada Presiden. - 

Sampai Sabtu malam belum 
dapat diketahui, bagaimana pan 
dangan P.M. Sukiman mengenai 
s'kap PNI ini. Sukiman kabar- 
nja masih sakit. 2 

: Menurut kalangan? politikitu | :   
WARTAWAN , PEMBANGUNAN ” PL: 
KENAKAN HUKUMAN BADAN SE. ! 
BULAN ATAU PEN Ka, 

leh, bekas pemimpin redaksi 
sPembangunan” ig kini mendadi 
pam'mpr umum Surat kabar terse- 

but dengan hukuman badan sebu! yal 

atau denda Rp. 300, Pada tg. 2/1 

51 Pembangunan” memuat artikel 

ig ditulis oleh Ibrahim Saleh ig se.| 

karang mendjadi pem'mpin redaksi 

sk. »Pembangunar" itu, ie antara 

lain berbunji sbb.: Dokter Murdja 

Di ig Kini katanja mendjadi Guber- 
nur Kalimantan ada'ah orang ic tak 
Iaku di Diawa dan pernah ditclak 
mentah2 d'i Djawa Timur”. Teha 
dap artike' jtw oleh Dr Murdian: d: 

lakukan tuntutan den a'fasan bahwa 
titisan itu mengh'na pegawai Pp 
mer'ntah. Sidang telah empat ka 
ditunda dan baru har' ini diputus. 
kan dengan putusan seperti tsb. d' 

  

atas Demikian berita ig diter'ma 
dari redaksi Pembangunan” Pon-   tarak. 
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Seruan Tawanan 
Amerika Harus Hentikan: Perang Im- 

| perialis Jang Memalukan Itu 
TAWANAN PERANG pasukan Perantjis serta pasu- 

kan sewaan Perantjis di Vietnam telah menjampaikan 

sura1 kepada para opsir serta tentara? penjerbu Amerika di 

. henda 

pada hari Saptu itu dapat d | 

ndapat, bahwa gjika kabinet | 

Korea, mengandjurkan kepada mereka supaja menghentikan 

perang aggresifnja Gan mengembalikan perdamaian di Korea 

dan Vietnam. Dalam surat tsb. dinja'akan, bahwa mereka tih. 

mengetahui tak afZanja keadilan pada perang, dalam mana me- 

reka telah Papan. utk ikut serta melawan rakja! Vietnam. 

Mereka djuga mengetahui, bhw 
' perang di Korea itu diadakan oleh Kita Sudah 

Tahu Terdulu 
Ruslan Abd.' Gani Tea- 
tang Bargas Jg Adakan 
Hubungan Dgn Sisa, 
Pemberontak RMS 

—y» ERHUBUNG DGN beri- 
ta2 dari Canberra, di- 

mana oleh Menteri Luar Negeri 
B. G. Casey disinggung adanja 
sebuah bargas dari Port Dar- 

ngan dga sisa2 RMS, maka atas 
pertanjaan wartawan, Sekdjen 
Kempen Ruslan Abdulgani me- 
nerangkan, bahwa berita2 ten-   2 

ng 
- 

dapat menyato agabe orang 

    

   

  

   

    

   

        

    

  

   
   

    
    
   

  

      
   

  

    

OTTO STRASSER DILARANG kem. | 
ALI KE DJERMAN. 

.. Pembesar2 Djerman Barat hari Ke 
mis ini Naa aa: bahwa Otto 

« membani tu Hitler menjusun 
ai Nazi, tidak akan di idzinkan 

ali " Ban Barat, Strasser 

“Kanada, dimana ja hidup da'am 
Aren | Pe Siak waktu ham. 
pr petiah 
pembesar t 

       

  

         

    
   
   

   
    

    

    
   
    

   

ig eye Stras. 
“kotnban ke Dierman de. 
membentuk partai sa. 

jap kaan ba baru di Bayar'a, 

s9 hendak 
ngan maksud 

iv telah memutuskan per. 
nja dengan Adolf Hit'er se. 

i ke Djerman dari 

tang adanja bargas jg memar 
— Psaki Tau 

Indonesia sudah lebih dulu sam: 
Ipai pada kita di Pusat sini. 

Ci bagian timur dari 

.Daam pada itu aktivitet jg 
1 | demikian terlihat djuga bera- 

sal rupanja dari Ir.an-Barat. 
Atas pertanjaan apakah tin- 
daksm2 pemerintah dalam hal 

ini, maka Sekretars Djende- 
ra! Kementerian, Penerangan 

mendjawab: Sementara ini 

kta 'ebih mengutamakan tin 
dakan jang sebi djaksana- -bi- 
djaksananja agar supaja sSua- 

sana perundingan di Den 
Haag dan suasana persahaba- 

tan dengan Austra'ia djangan   
ar  be'um dapat Sa 

sampa' keruh. Lebih dari ini 
de- 

mikian Sekretaris jenderal 

Kementerian Daan Rus- 

(lan Abdulgani, 
5 

wiz, jg hendak mentjari hubu- 

  

| sekelompok kaum kapitalis serta mo 
nopolis, jg menggunakan para opsir 
serta pradjurit2 bangsa Inggris dan 
Amerika sebagai umpan peluru. Rak 
jat Vietnam dan Korea mengadakan 
perdjoangan jg sama utk tudjuan jg 
adil, jalah kemerdekaan serta ke- 
gembiraan bagi kedua rakjat tsb. 
Rakjat Vietnam dan rakjat Korea 
pasti akan menang dalam perdjoa- 
ngannja dan kaum penjerbu imperia 
lis Perantjis maupun Amerika akan 
gagal dalam usahanja. 

Achirnja dalam surat tsb. mereka 
mengandjurkan kepada para opsir 
serta pradjurit Amerika di medan 
pertempuran Korea supaja member- 
hentikan perang jang memalukan itu 
dan menuntut supaja pasukan2 asing 
ditarik kembali dari Korea. Selain 
itu mereka berdjandji bersama2 dgn 
para tawanan perang Amerika di 
Korea untuk menuntut  ditariknja 
kembali pasukan? Amerika dan Pe- 
rantjis dari Timur Djauh dan selan 
djutnja mengembalikan . perdamaian 
di Korea dan Vietnam, 

(Antara—NCNA) 

  

SOB MINTA DITJABUT. 
Dalam sidangnja baru2 ini, 

DPRDS Kotabesar Bandjarma 
sn setelah berpendapat, bah- 
wa, wilajah kotabesar Bandjar 
masin sudah tjukup aman, ser 
ta untuk lebih menjesuaikan 
keadaan ketenteraman umum 
dan lebih mengisi djiwa peme- 
rintah daerah, mendesak kepa- 

da jang berwadjib supaja da- 
lam djangka waktu jang sing 
kat peraturan SOB di'ijabut 
dan d'njatakan tidak berlaku 
lagi terhadap wilajah kota be | 
sar Bandjarmasin, Si | 

s 

  

selandjutnja, ' kabinet Sukiman- 
Suwirjo, 2 tidak atas ke 

      

    

Ajatun w 

cs Gibstjarakaa NN jang 
kemudian oleh pihak pengusul 
in.erpelasi itu akan disusul dgn 
mosi tidak pertjaja,: jang dari 
sekarang sudah terbajang akan 
mendapat sokongan dari suara 
terbanjak didalam parlemen. Da 
lam hal belakangan ini PNI dan 
PIR jg sudah menjatakan tidak 
setudju, baik terhadap procedu- 
re penandatanganan, maupun 

terhadap 'tudjuan dan isi MSA 
iu, apabila usul - interpelasi 
Djody cs sampai disusul oleh 
mosi tidak pertjaja, akan su- 

kar berbuat lain daripada me- 
nee mosi tidak pertjaja 
ibu. : 

Sokongan lain2 pantai jg. 
tak setudju. 

Dijaga fraksi Masjumi, meng 
ingat putusan Dewan Pimpinan 
Masjumi jang tidak dapat 
mempertanggung - djawabkan 
penanda-tangan MSA itu akan 
menjckong mosi tidak pertjaja 
itu apalagi mengingat usul in 
terpelasi telah ditanda-tangani 
pula oleh AA. Achsien dari 
fraksi Masjumi. Dalam pada 
itu belum lagi terhitung djum- 
lah suara iang dengan pasti 
akan menjokong suatu  mosi 
tidak pertjaja sebagai akibat 
penanda-tanganan MSA jang 
akan diberikan oleh fraksi PKI. 
Murba, Partai Buruh, Front PSI 
dan anggota2 parlemen jang ti- 
dak berpartai. jang tidak menje 
tudjui penerimaan MSA. 

Dengan gambaran sepntas 

lalu ini sadja teranglah, bah 
wa apab'la usul interpe'asi Djo 
di cs sampai dibitjarakan o'eh 
parlemen dan kemudian disu- 
sul oleh suaty mos' tidak per- 
tjaja, seperti jang te'ah dike- 
mukakan kemungkinannja 
o'eh Mr. Djody Gondokusumo 

  

Di Makassar baru2 ini te- 

lah diadakan Kongres 

Rakjat Perijuangan Irian. 

Pada gambar: pemanda- 

ngan dalam kongres tadi. 

  

|bardju« — velah menanda-ta | 
| ngani pe djuan MSA: 

2) tidak enjetudjui .perse- 

'annja serta persetudjuannja || 

tual Defence Ass'istance Con- 4 

Putusan? tersebut diatas te “| 

ngarkan segala pertukaran fi 5 

Putusan PNI memper- 

bahwa dgn sikap PNI sekarang |- 

bitjarakan oleh parlemen pada | 

pa Aap 

  

| Tahun Ke vii mm No. 7 
Mann Sea aan LA aan en 

  

— Subardjo- 
M,Cochran 

       

    

  
          mengadakan 
     

    

  

    

na 

    

   
      
      
            
     

   

     

   
MSA jang mendjadikan hangat suasana dalam ka- 

pemerintahan Indonesia, agaknja tak memusing- 
pala menteri Subardjo. Dikediamannja baru2 ini 

: satu malam kesenian. 
ri Subardjo dan njonja tampak beramah-tamah dgn 

“Amerika Merle Cochran jang menghadliri pula pes- 

   
  

. 
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Gambar:   
(Ipphos). 

  

    
        

                 

   

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

   

   

      

   

     

   
     

    
        

0000 Kertas 
D 

   

   Ti er t aa "eendiodi' pada 
an pihak Utara atas Ko . 

rea." Untuk: pertama kalinja 
da,am sedjarah, agresi 'itu ti- 
dak sadja teah dihukum oleh 

3B, tetapi: organiaga 'inj te- 
1 1 menjediakan - manusia 

in “sendjata untuk menghada 
pi agresi tersebut. 

  

Suatu 

memperdjuangkarnja. Wa'au- 
pun dengan hasi!2 jang te'ah 
dtjapai ini, namun sada golo- 
ngan2 di Amerika Serikat, jg. 
menjatakan bahwa Amerika te 

jang berharga untuk 

lah menemui kegagalan dan 
bahwa Amerka teah mening- 
ga kan para sahabatnja, demi 
kian Truman. 
Ia mengandjurkan pada ha 

drin supaja memberantas ke- 
terangan2 jang datang gari lu 
ar.dan dalam negeri ini, kare 
na untuk mentjapai maksud 
tersebut maka seluruh tenaga 
haruslah dikoordinasikan. Bi- 
la PBB berhasil mentjiptakan 
dan me'akukan suatu rentja- 
na pengurangan persendjataan 
jang dapcot dipakai, maka da- 
patah digali sumber2. bahan 
makanan baru guna memper- 
tinggi tingkat penghidupan, de 
mikian Truman mengachiri pi- 
datonja. (Reuter). 

RENTJANA UNDANG2 UNTUK : 
MENGESJAHKAN PERDJANDJIAN/ 
PERSAHABATAN DENGAN IN: 
DIA PAKISTAN, BURMA DAN 
PILIPINA, 

Pemerintah telah menjampaikan 
kepada parlemen 4 rentjana  w 
dang2 unjuk mengesjahkan perdjan 
dajan maan Hem ye dengan 

    

  

India, Burma, Pakistan Pili 
pina. “ 1 

(PRN), kabinet Sukiman — 
Suwirjo tak akan mendapat so 
kongan dari parlemen, Demiki 
an ah gambaran krisis NgPinai 
Sukiman — Suwirjo sekarang 
in', menurut kejangana politik 
tadi, 

Sementara itu atas pertanja 
an “Antara” Sekretaris Djen 
deral PNI. Manai Pes uap 
bhw ia dapat Mn 
binet jang akan datang 
tuk sebagai suatu ca 

net, Tetapi, menurut Mani aa 
phiaan, menter 2 jang akan du 
duk dalam  kabimet baru 
itn hendaiknja djangan ditun 
djuk sadja oleh formateur me 
ankan harus ditundjuk sadja 
oleh formateur, melainkan ha 
rus Giadjukan 'oleh partai ma 
sing2.       (Ipphos) 

  
  

Lemba 90 Kai 
Kec 

  

   

  

tene 

  

Dada mem ntotebinegopatarin jasa 
“nur ia : 

datavinas K5 Gan 

  

  

Truman'Dan| PBB 
jagam!!PBB 'Bukannja Setjarik 

ALAM SUATU pidato jg diw'japkan presiden Truman 
: pada hari Minggu di ha dapan wakil? dari 100 perkum- 
pualan, jg berkumpul di Chicago dan diusahakan oleh perkum- 
Muna Amerika utk PBB, dikatakannja, bahwa ia mengan- 

- dung kejakinan bahwa PBB akan berhasil utk mentjiptakan 
keadilan dan menjelenggarakan perdamaian jg tetap. Ia meng- 
andjurkan pada hadirin utk melenjapkan salah pengertian ter- 
hadap PBB, dgn djalan mana maka akan tertjiptalah sumba- 

ngan jg terbesar TO geet Kane, jaitu perdamaian 

“ Lpasaa badju abu? dan dasi kha- 

1 Belaka 

Sd 

Memang Keran- 
diingan . Maa 

ETIKA DIADAKAN he- 

£ ning tjipta selama dua 

menit, sebagai penghormatan 
jg terachir bagi mendiang ra- 
dja, saorang pemuda jg berpa- 

ki berdjalan dgn enaknja di se 
pandjarg Fleet sireet, daerah 
surat kabar kota London. Dera» 
dan, bunji sepatunja menembus 
kesanjian alam, jg harja ter- 
putus2 karena suara tembakan 
tembakan penghormatan dan 
suara pukulan lontjeng Big Ben. 

Orang2 Inggris jg patuh me 
lakukan hening tjipta dgn. sa- 
ngat bersusah pajah menahan 

' pada tanggal 23 dan 24 Pebru 
| ar, untuk membiijarakan ma- 
| salah 

  ketenangannja, tstapi baru sa 
dja kedua menit itu berachir, 
maka serembongan manusia kl 
300 orang menjerang pemuda 
jg berdjalan kaki tsb. 

Ia dapat menjelamatkan diri 
nja disalah satu kantor surat 
kabar disana. Dengan di-iringi 
oleh dua belas orang agen poci: 
si jg dikelilingi oleh orang2. jg 
meluap-luap marahnja, pemu- 
da itu dibawa kekantor polisi 
Orang banjak meneriakkan ke 
amarahnja. Kata2 .,lemparkan | 
dia dlm. sungai Thames, lempar 
kan dia kebawah otobus”, ada 
lah kata2 jg paling lunak jg. 

an kepadania. 

Penting Hari Ini: Soal2 sekitar kabinet: 

PNI: komentar Djody dan spekulasi2 — PSI ber- 

tudjuan merdeka jg sempurna — Truman dan pia: 

Sam PBB — Satu rumah untuk setiap orang dil. 

erdeka Jz Sempurna 
Tudjuan Perdjoangan PS!: 

rus Dikembalikan Keperjajaannja 
Pada Diri sendiri 

APAT UMUM KONGRES Partai Sosialis Indonesia Je. 

R dilangsungkan kemaren 
Bandung mendapat perhatian besar, diantaranja djuga da- 

tang berdujun2 orang dari luar kota,sdjuga dgn menaiki truck 

dan kendaraan lain2?nja. Rapat 
satomo. Berbitjara pada rapat ini Murad, wakil Partai Sosia- 
lis Burma, Sumitro Djojohadi kusumo, . 
Bengkulu, Bali, Makassar dan 

Konperensi 
Perdamaian 
Di New Delhi Akan 
Diruodiagkan Soal2 Jg| 
Mengenai Timur-DOjauh: 

R ADIO PEKING menjiar- 
kan pada hari Minggu 

pagi, bahwa komperensi perda- 
matan jg akan diadakan di New 
Delhi, mengandung maksud utk 
menetjahkan antjaman perda- 
maian dunia dgn suatu venjele- 
saian jg adil terhadap masalah 
Djepang. 

Konperensi perdamaian ini 
akan diadakan di New Delhi 

iang bertalian dengan 
perdamaian di Timur Djauh. 
Penjjiar rad'o itu selandjutnja 
menjatakan, bahwa waki:2 Dje 
pang akan diundang dalam 

konperensi tersebut. (UP). 

BRN AKAN SELENGGARA- 
KAN PENDIDIKAN 500 
OBANG MANTRI HEWAN. 

Dari pihak Bro Rekonsiruk 

si Nasional. Inspeksi Sumatera 

Selatan, diperoeh keterangan 
bahwa BRN Pusat k'ni sedang 
merentjanakan pendidikan ku 
rang lebih 500 grang bekas pe 
Gjuang mendjadi menteri 'he- 
wan. Technis kursus2 ini akan | 
dipimpin oleh djawatan kehe- 
wanan. Untuk pertama kali 

pendid kan ini gkan dimu'aj di 

Palembang dengan mendidik 
105 orang bekas pedjuang. Se 
lama dalam kursus para pengi 
ikut kursus-masing2. akan me- 
nerima tundiangan sebanjak 

Rp. 250— sebu'an. Djawatan 
Sos'al akan menjediakan pula 
asrama pu'a untuk para pela- 

djar ini. 

AMERIKA TIDAK MENJETU 
DJUI ADANJA DJADJAHAN 
Di INDIA. 

Duta besar Amerika, Chesite' 
Bow'es, mengatakan hari Se- 
lasa bahwa Ameriks Serikat 
menentang adanja djadjahan 
asing d' India Selandjutnja 
Bowes menegaskan, bahwa 
bantuan Amerika kepada India 
Semata-mata supaja India da- 
pat melaksanakan rentjana 5 
tahunnja dan ,,eksperimen de- 

miokras' di India”. Berkenaan 
dengan itu parg penindjsu me- 
njatakan, bahwa itu adalah 
jang pertama kalinja seorang 
dip'omat Amer ka menentukan 
sikapnia da'am soal djadia- 
han asing di India, ja'tu dja- 

dj aa Perantjis dan Portu- 
4 

  

Tentara Russia 
Bukannja Tentara Kominis, Kata Dulles 
Pemimpin2 Kominis Selalu Kurang Pertjaja Dgn. 

OEN FOSTER DULLES 
bahwa tentara Rusia 

Dalam ngak pers Dulles 
wa hanja 345 

ra Komunis. Pernjataan ini tida 
dak berontak, tetapi pemimpin 

Senator Robert Taft jang 
mungkin akan mendjadi tjalon 
repub-ikein dalam pemiiihan 
pres den, malam Minggu me- 
ngatakan bahwa ia tidak me- 
njetudjui pasukan2 Amerika 
dikir.m ke Indo China dan men 
desak supaja bantuan Ameri- 
ka kepada Chiang Kai Shek 
diperbesar. k 
Dalam pidato kampanje pemi- 

lihan di Denver, Taft menjata 
kan bahwa djika ia dapat 
menghalangi, ia pastilah tidak 

Dul.es berpendapat, bahwa 
perlu diambl tndakan untuk 
menghentikan agressi di Ko- 
rea. Djika kaum Komunis dibi 
arkan merebut Korea, maka 
Djepang tentulah akan djadi 
Komunis. 

Atas pertanjaan apakah ia 
berpendapat bahwa pasukan2 
Kuomintang harus d'pakai ter 
hadap “tentara merah”, Dulles 
mendjawab: “Saja berpenda- 
pat hal ini kadang2 harus di 
pertimbangkan, tetapi hal ini 
(tidak perlu berarti saja hen- 
| dak mengatakan, bahwa pasu : 
kan2 Kuomintang itu harus 
menggempur daratan 'Tiong- 

    kok”, (Antara—UP). 

Kesetiaan Tentara? 

Komunis dan dianggap dapat merupakan sumber revolusi. 

dari pada rakjat Rusia ada orang Komunis. 
Dengan demikian bagi Rusia tidak mungkin mempunjai tenta- 

pertjaja dgn kesetiaan tentara nja, Gemikian Dulles. 

pada hari Sabtu menerangkan, 
adalah suatu organisasi Wdak 

salandjutnja mengatakan bah- 

k berarti teniara merah itu hen 
2 Komunis senantiasa kurang 

akan kirim pasukan2 Amerika 
ke Indo Cmna. Dkatakannja, 
ia tidak melihat “ada alasan 
mengapa Amerika jang mem- 
persendjatai Inggers dan Pe- 
rantjis di Asia, tidak harus 
mem'persendjatai pasukan2 “i 
onghoa jang sedia menggem- 

pur kaum Komunis. 
Taft berpendapat, bahwa 

maksud Stain pertama? ada- 
lah merebut Asia. Untuk men- 
tjegah suatu penjerbuan dl 

Asa Tenggara dan memperta- 
hankan rangkaian pulau? jang 
meindungi Amerika Serikat 
di Pasfik, adalah 'periu ban'u 
an ekenomi dan militer kevada 
Chiang Kai Shek d'perbesar, 
demikian Taft. 

Pada achirnja dikatakannjz, 
bahwa sembojan baru dari pre 

siden Truman agaknja “Pe- 
rang dengan tiada kemenang- 
an” dan menjatakan anggapan 
nja, bahwa Amerika harus ber 

usaha dengan keras untuk 
menghindarkan suatu pevera- 
ngan tetap' djika peperangan 

in' te'ah meletus maka segula 
usaha harus diarahkan untuk 
mentjapai kemenangan, de-   mikian Taft, 

Jb
 

   

   

   

   

  

     

   

  

    
    

          

     

    

      

    
   

                              

     

  

   
   
    

    

    

   

  

   
   
       

   

    

    
     

   
    

   
   

   

   

. 

andjuran 

S 

: Rakjat Ha-. 

Ka 

  

di halaman pengopo kabupaten 

dipimpin oleh Subadio Sasiro- 

wakil2 dari 
terachir Sjahrir. 

Pembitjara Murad Yalam Kaka 
Sunda terutama menundjukkan hasil 
perdjuangan jang masi? serba belum 
sempurna, meskipun dalam beberapa : 
hal sudah menjatakan adanja negara 
merdeka, 

Wakil Partai Sosialis Burma, ja- 
itu anggauta Dewan Partai bagign « 
Penerangan dar Pendidikan, setelah 
menjatakan persamaan kepentingan 
rakjat Burma dan Irdonesia untuk 
memperbaiki nasibnja dan melawan 
imperialisme, menegaskan antara lain 

bahwa Partai Sosialis Burma tidak 
akan menerima perintah dari markas 

besar manapun atau tuan besar ma 
napun djuga.” 'Tentang ini oleh 
pembitjara dimaksudkan bahwa par 
tainja tidak akan mengikuti perintah 
politik dari manapun djuga, baik 
blok Amerika maupun blok Rusia. 
Rakjat Burma, menurut pembitjara, . 
sekarang terus berdjuang untuk ke 
merdekaan dan kebebasan bagi. ke 
pentingan rakjat terbanjak jang ter 
tindas. : 

Sumitro Djojohadikusumo menun- “ 
djukkan kegandjilan2 jang terdapat 
dal am bentuk susunan masjarakat 
sekarafg dan dalam ' perbandingan 
kekuatan ekonomi. Kegiatan produk 

Si sekarang ditentukan dan dipenga 
ruhi oleh pengaruh2 jg tidak teratur, 
demikian Sumitro jang mendjelaskan 
pula bahwa produksi “dalam lapa- 
ngan agraria ditudjukan untuk ke- 

pentingan negeri lain, pada hal. me 
nurut pendapatnja kegiatar produksi 
itu harus disesuaikan dengan pero 
bahan bentuk masjasakat jang me 
ngutamakan dasar kepentingan rak: - 

jat banjak. Pembitjarapun mengadjak 
menumbuhkan kegiatan transmigrasi 

untuk membangunkan daerah3ebaru 
jang tidak semata-mata hanjaj ber- 
sifat memindahkan orang. , 

s5 

Negara harus dja- 

di fondamen 
Mengenai kenegaraan Sumiiro 

antara lain? menjatakan, -bah- 
wa negara Ka Bhs djadi fon- 
damen dari kepentingan rakj : 
banjak, sedang sekarang “janet 
terasa itu adalah sebagai penin- 
Cas Gan penghisap tenaga rak- 
jav banjak. Achirnja ia meng: 
ancjurkan kepada ,,mereka jg 
sudah menjimpang” utk seger: 
kembali kepada tudjuan semula 
Gan menaruh kepertjajaan ke- 
pada kekuatan rakjat menudju 
kemerdekaan rakja'| jg sempur- 
na. # 53 

Sehabis 5 orang wakil2'dari d 
rah Atjeh, Bengkulu, Bali, Makasa 
dan Taruna, maka sebagai pemb: 
tjara terachir tampil kemuka Sutan 

Sjahrir. 
Pertama-tama Sjahrir mengenang. 

kan masa- mudanja ketika ia "mula 2 
buka mata” dikota Bandung 20. 
hun j.l. Setelah menirdjau- perdja- 

lanan perdjuangan selama 20 tahua,” 

Sjahrir “menjatakan bhw meski 
sekarang sudah merdeka, ia m 
melihat orang2 ig masih,tetap tida 
mendapat perbaikan dalam kehi du- 
pannja, 

Dikemukakan diuga pendorit 
rakjat sekarang jg diberbagai ts 
pat, berdju'a2 banjaknja, merasa hi 
dup terantjam djauh dari kebaha- 
giaan, terlantar djauh dari kenikma 
tan kemerdekaan. 1 

Kemudian Sjahrir memaparkan ta 
djuan dan usaha Partai Sosialis In- 
donesia utk mentjari djaminan? bagi 

rakjat. Tetapi, kata Sjahrir, ntuk 

itu kuntji penghabisan ada pada" 
rakjat sendiri. . Partainja menurut 
Sjahrir, mengadjak utk memusatkan 
perhatian dan tenaga rakjat untuk 
menudju kemerdekaan jg benar2 ba- 

gi rakjat, jaitu merdeka dari pendja 

djahan, merdeka dari kelaparan den 

merdeka dari ketakutan. 

Salam baru: More | 

ka Sempurna!? 
Setelah mengadjak supajas rakjam 

djangan putus asa dan hanja meme 
luk tangan, Sjahrir mengandjurkan 
supaja bergerak seperti dahulu utk 
merobah keadaan  masjarakat sekas. 
rang, bergiat memperbaiki nasib. 

Partainja, menurut Sjahrir, akan 
mengemukakan ' adjakan kepada pes 
merintah utk menjelenggarakan lebih 
dulu mana jg penting buat rakiat 
dan mentjari dialan jg lebih mudah 
utk memperbaiki ' nasib rakiat. Se- 
perti lain2nja, Sjahrir menutup pida 
tonia dgn seruan "merdeka sempur- 
na!” 

“Ag 

  

  

UTJAPAN TERIMAKASIH 
RATU ELIZABETH II KE- 
PADA PRESIDEN. 

Pres den Sukarno kemaren 
duu teah menerima kawat 
utjapan terima kasih dari Ra 
tu Kizabeth II dari Inggers 
sebagai balasan atas utjapan 
bela-sungkawa Presiden dgn. 
mangkatnja Radja George VI. 
Balasan Ratu Elizabeth IT itu 
ada'ah sbb.: “Perasaan s mpa 
ti jang Paduka njatakan kepa 
da kami atas nama Tuan dan 
rakjat Indonesia da'am waktu 
jang sedih ini sangat mengha- 
rukan kam' dan saja ingin me 
njampa'kan terima kasih atas 
pernjataan be a-sungkowa ' ig, 
sangat kami hargakan itu, Eli | 
cibetih" P 

   



   

  

   

  

     

  

     

    

    

   

    
    

Bana Neta Del St ea Kiiaagi sudah tidak bisa ditolong lagi! Kabi- 
“net Sukiman jg selama ini bisa disambung hidupnja dengan 

jalan ,,di-tambal-tambal” sadja, achir-achir ini karena makin 
' sengitnja serangan? jg ditudjukan kepadanja, agaknja sudah 
tklak akan bisa diselamatkan lagi: Bukannja sadja adpies PNI 

6 sebagai salah satu partai-kollaborasi dgn Masjumi dim kabinet, 
Ke In engandjurkan supaja kabinet baik mundur sadja, serta pi- 

pimpinan Masjumi jg sudah djelas ,,angkat-bahu" menja- 
takan tidak bisa tanggung djawab tentang tindakan Subardjo 

nengenai MSA, sendirinja menghilangkan sendi dan backing jg 
uat bagi kabinet utk bisa melandjutkan hidupnja: tapipun 

Gjuga antjaman mosi tidak-pertjaja dari Djody cs jg dibantu 
pula oleh kalangan jg sangat luas dalam parlemen, sudah me- 

pakan bajangan algodjo jg pada sa'atnja bisa menamatkan 
jat kabinet sekarang ini. Dus bagaimana djuga dibolak- 
, dari pelbagai sudut sudah banjak sekali tenaga anasir2 
dengan mudah bisa menggulingkan Sukiman—Suwirjo. 

5 — — — — Hanja sungguh bisa disesalkan bahwa datang- 
nja saat2 jg kritik bagi kabinet tadi, djustru bertepatan sekali 

sedang dilangsungkannja perundingan2 jg penting jg 
sedang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri, djuga dgn ke- 

aan jg serba ruwet mengenai keamanan didalam negeri. Per- 
: Tae Tes dan Uni, perundingan soal harga timah jg de- 

ja sebagai sumber dollar kita, tidak akan ber- 
anja krisis kabinet. 

3 — Tetapi apa boleh buat. Dari pada terus ,/door 
odderen”, terus-menerus djatuh-bangun terbentur pada satu 

1 esulitan ke jain kesulitan dgn zonder ada habis2nja, lebih baik 
riwajat kabinet sekarang ini segera tamat. Dan selekas- 

: diganti dgn satu kabinet nasional jg mempunjai dasar dan 
jg sangat Juas, jg sendirinja mendapat sokongan jang 
dari segenap golongan dan partai2 — dan jg achir- 

diharapkan bisa mampu menarik negara ini dari 
nak 3g nada bertubi-tubi itu!! 

MOSI TIDAK PERTJAJA. 
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Semarang ig terachir telah “diputus- 
kar mengambil tindakan sbb.: ang- 
gauta2 menanda-tangani mosi tidak 
perfjaja terhadap ketua, sdr. Roes- 
lam, jang mendjabat kepala Huisves- 
ting - Semarang. “Alasan2 mengadju- 
kan mosi ini ialah karena "sebagian 

besar dari 'putusan2 perumahan jg 
telah diambil oleh panitya, oleh ker 
tua tidak didjalankan. 

RAPAT SBPP SEMARANG. 
Rapat perwakilan SB Pelabuhan 

Perlajaran tjab. Semarang, 
kemaren mengenai tuntutan 
SBPP igl. 5 Djuk 1951 
kan: membenarkan ' pendirian 

kum 
   

    

    

“Tg. 42 OK. Sinar 
Utk Bn 42 OK. Sinar 

25-2 O.K. Sinar Tjandi utk 
414, Tg. 26-2 OK. Melati 

suma di RRI Semarang: Tg. 

   
  

   

  

Kap tegas terhadap  madjikan, se- 
. OK. na Ta To OK hingga tuntutan itu dapat 
Amba saikan. 

..— Ting di Balai Pradjurit 
a PIA RAPAT PANITIA MINI. 

: MUMLOON 
Besok pagi, tg. 19 Febr. djam 8.30 

dikamar 26 Gedung Papak akan di 
adakan rapat panitya minimumloon. 

KURSUS TEHNIK MOBIL. 
“Berhubung dengan besarnja-perha 

Jtian, maka mulai tg. 1 Maret akan 
z4 dibuka pula Kursus Tehnik-- Mobil 

ke-II di gedung S.R. Sekaju» Pendaf 
'taran pada “S.R. tsb. tiap hari djam 
5—7 sore, ketjuali hari Minggu. 

Ba naa djatuh 
52630 di Jogja. 
na nomer 75084 

AWAS PENIPU TILPUN. 
Karena sering terdjadi penukaran | 

ataw pengambilan pesawat tilpun jg 
ditempat para langganan oleh orang: 
orang jg mengaku pegawai" Kantor 
Tilpun, pada hal bukan, maka dipe 
ringatkan “kepada para langganan 
Supaja berhati-hati djika kedatangan 
orang2 jang mengaku pegawai Kan 
tor Tilpun hendak periksa pesawat, 
Sajogyanja minta dahulu diperlihat- 
kan legitimatiebewijs dan surat perin' 
tah jg-sjah dari Kantor Tilpun. 

SPEDA DAN. RADIO. 
Atas ketjakapan polisi seksi Diom- 

   

ng 15 Pebruari ig iatu di Ge. 
apak diadakan rapat antara 

..Propnsi Djawa Tengah den. 
Djawatan Propinsi untuk 

jatakan antara lain dua soal: 
1 Rentjana Panit'a Kemakmu.. 
Fa dan Koordinasi pemberi. 

antara Djapen Djawa Tengah. 
i dan dan djawatan2 serta DP.D. Propin. 

   

    

       

A GANNJA. 
Sabtu djam 13.00 siang, pa" 

aktu sedang berlangsung sidang” 
. Balja Umar, anggau'. 

     
   
    
    

    

dari GPII, telah diambil biang telah dapat dibeslah beberapa 
MM untuk diden ar ketera: Puluh speda tjurian dan radio Bin, 

ja. Sampai Ta ini Pn barang?2 itu kini berada di seksi tsb. 
ES Du Siapa2 ig merasa kehilangan dapat 

Umar belum kembali: apa' menitik barangnia di seksi itu. 
“alasan dari Penahan ini i belum 

BIS KOTA MEMUASKAN. 

  

a berdjalan sampai hari ini “ dapat 
dilihat pendjualan — kartjis 

'| baik. Dibandingkan dengan 
banjak terdjadinja korrupsi, 

". # bis-kota untuk umum terpaksa - di- 
|Ihapuskan, -hasil dapat dikata me- 

muaskan.  Djika dulu 20 rit setiap: 

waktu 

Rp90.—, maka kini tjatatan menun': 
# djukkan, dalam 8 rit per bis setiap 
hari menghasilkan 
Hari pertama hasil seluruhnja 
Rp 751,50, “hari kedua 
dan hari ketiga Rp 900.—: djadi' 

if rata2 sehari Rp 800.— ' Diharapkan: 
keadaan akan berdjalan terus demi- 

bel kian lantjar. Sementara itu . oleh 
DPD dikandung maksud, djika peri 

Ba Han Be djalanan terus berlangsung ' baik,: 
Nadira mungkin bulan muka akan diadakan' | pil 
Tjendrawasih 

ada' 

  

   
   
   

  

    

   

    
bis express” Djatingaleh — ' Pasar! 

ukisan 22.00 War- 0 dan djuga route Karangtem' 
re “program “esok ' pel jang kini berdjalan sampai Pete 

Oleh Tosse | 'rongan, akan Haa sampai! ! 

Bitsgsleh, « (    

  

hingga 

  

|ini telah mengesampingkan so 
al kedaulatan jang juridis, ka 
rena berkejakinan bahwa tia 
da gunanja lebih jandjut me- 
ngadakan perdebatan menge-   

“Dalam rapat Panitya Perumahan | 

nai hal jni, mengingat djarak 
| antara kedua pendirian. 

|” “Persoalan juridis dengan de 
mikiam djadi tidak  dising- 
gung-singgung. Selandjutnjja 
delegasi" Indonesia mendapat | 
kenjataan bahwa pemerintah | 
Belanda, pada saat sebelum di 

| adakan pemilihan2, tidak “Yagi 
$ dapat mengambil tindakan jg 
| definitif menudju suatu penje 
lesaian, mengingat djiga pro- 
gram jang mendjadi dasar ka- 
binet dewasa ini. 

Delegasi Indonesia hendak 
mengingatkan akan kenjataan 
inj dan oleh karena itu hendak 
mentjari djalan untuk menga- 
tasi djalan buntu jang terda 
pat dewasa inj dan mempergu 
nakan djangka waktu jg ada 

on?” yanti, untuk “mentjetak” 
saran “joint administration” 
itu dalam bentuk tukum dan 
membiasakan dunia politik di 
Nederlang dgn "pendapat ini. 

Soal ,,temporise- 
ring” d jadi pen- 

Ska ting. 

“Apa jang hendak ditjapai ae 
da waktu ini, jalah pernjataan 
kesediaan “dari pihak Belamda, 
bahwa saran ini akan dipertim- 
bangkan dan dipersiapkan dgn. 
matang, agar seorang pemben- 
tuk kabinet baru, jg ada ke- 
mungkinannja akan  muntjul   

| 
tgl. 17 program pemerintah. 

waktu 3'hari bis kota mu |: 

berhasil |. 

bis-kota sehari hanja menghasilkan |” HB 

Lk. Rp 160. 

Rp 777,504: N 

nanti, . dapat mentjantumkan 
usul ini sebagai suatu fasal dim: 

Soal ,,temporisering” dengan 
memutus Iemikian memegang “peranan 

p3 penting dlm rentjana baru dari 
SBPP dan berdiri dibelakangnja da Gelegasi Indomesia itu. Telah di 
lam menjelesaikan tuntutannja, men- adjukan saran, bahwa pemerin 
desak pada P-4-pusat supaja bersi- tah Belanda dapat mengirimkan 

seorang utusan istimewa dgn 
disele- pangkat duta-besar ke. Indone- 

| sia, agar ia dim bulan2 jg akan 
datang bersama dgn kaum poli 
tisi Indonesia berusaha” men- 
tjari bentuk juridis dan politik, 
utk menjelesaikan sengketa po- 
litik jg terachir antara Indone- 
sia dan. Nederland dapat di- 
singkirkan. 

wu 

Delegasi Indonesia dim hal 

diantara sekarang dan pemilih | 

   peri Bana 
sekitar MSA itu dengan 
dakannja it akan menda    

    

Tentang kemung 

nja krisis kabinet dan 
nja, terutama dalam hu 
annja dengan perunding 
“kini sedang” berdjalan di 
Haag menga soal Un 

ian Barg Djody b 
krisis. Tubing » se 

/gu pulangnja delegasi Soep 
-mo. Kekuatan berunding d 
gasi Soepomo itu dikatakan 
nja sangat lemah djustru ka 
rena adanja kekeruhan suasa 

na pulitik dalam negari dewa 
sa. ini, Kedudukan dan kesang 
gugan untfk berunding dari 
delegasi Soepomo - akan men- 
djadi lebih Ke djika terda- 
pat perubahan 'dalam politik 
da'am negeri jang akan men- 
Gjernihkan keadaan jang ke- 
ruh itu. 

Bentuk kabinet baru jad, se 
| baiknja suatu “nationaal-zaken 

    

    

  

    
    

    
     

   
   

   

  

    

politik sekarang jang belum 
normaal dan siapa jang akan 
mendjsdj formateur kabinet: 
baru itu, menurut Mr. Djody 

terserah kepada Presiden, kare 
na hal ini mendjajdi hak prero' 

sud untuk memadjukan pem- 
bentuk kabinet “baru. ana 
an Mr. Diody. ' 

  

Delegasi Pia setelah 
kembaiinja mr. Yamin ih mu- 
lai kembali usahania mengenai 
Irian untuk menggerakkan ka 
langan politik di Nederland 
agar mereka membantu inisia- 

tif baru itu. Dalam hal ini ka 
um sosialis telah menjatakan 
reaksi jg sangat positif, akan 
tetapi mengenai partai2 lain 
belum dapat dikatakan banjak, 
hanja bahwa dikalangan Ka- 
tholik ada orang2 jang berpe 
ngaruh, iang suka mempertim 
bangkan inisiatif baru ini. Ke 
putuSan mengenai inisiatif baru 
akan diperoleh dalam minggu 

ru ini telah dikemukakan 
oleh Amerika ataupun suatu 
negara asing lainnja, dibantah 
dengan tegas oleh 21 dan 
delegasi Indonesia Ea 

    
  

KONPERENSI PHI 

Tanggal 22, 23 dai 24 jan 
akan datang di Djakarta 
lakan diadakan konperensi pa- 
ra kommissaris PHI seluruh 

Indonesia dengan Kementerian 
Agama. Utusan Semarang ja- 
lah sdr. S. N. Nasichoen. Dari 
Kementerian Agama sudah da 
pat dipastikan, tahun ini djum 
lah Ojak Hadji 14.000 
orang. 3 
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Acne 
“Dita ng “1004 PUAS 

BERANDA. 1 
. Terbikin dari bahan-bahan | 

mengandung ba- 
Ba Sela MIN,   

UDJIAN BAHASA Don 
SIA UNTUK GURU? 
ASING. 

Dari bagian Kursus2 Kemen- 
terian P.P.K. dikabarkan, ba- 
hwa “dalam bulan April Mei 

GSA 

1952 akam diadakan udjian ba- 
hasa Indonesia untuk guru? 
bangsa asing. Udjian diadakan 
dengan tjuma2. Udjian tulis di- 
adakan pada achir bulan April 
1952, -udjian lisan pada achir 
bulan Mei 1952. 

Tua Kembali “Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,.Empat Bintang” 
Tanggung 100197, tidak luntur. 

S0 HARGA: 
5 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual g ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
AMIRODIN - 

“Depan ME Padan 95A Solo, 
| Agen: GOELAM ps. Pabean 19 

Surabaja. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
. Semarang. 
  

ci : PSI Pa 

NM. Ss, 

TARI5 
Seteran 109, Teip. 1123 Smg. 
“Specialist untuk WASIR (Am- 

beier), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lan Penjakit. Obati 

buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nia. 

ZTONDER OPERATIE   Da again 0 
AN ka 
  apaan beli 

Diam bitjara: Pagi 9—12 
1 More dag 

: Kabinet 
1g :U Pul sngnja Dela- | 
land: Ksts D ody 

Jt  Djernihkan Keadaan 

apk MSA. 

Oo menerangkan kepada 
ASinja mengenai soal MSA 
dibitjarakan oleh pariemen pa- 

t je1askannja lagi, bahwa maksus 

  
   

lainkan 

depan. Bahwasanja saran ba- | 

Ikarta supaja   

AHAT 

WASIR dengan garantie sem-j   

  
,Anta- 

jang 

Ma ln 
tip. Lagi 
ETELAH GERAKAN 

I pembersihan oleh tente | 
ra Terhadap kaum pemberon- 
tak didaerah Bojolali kini sele- 

'sai, maka kaum grajak- mulai 
beraksi lagi. Pada tgl 4 Pebr. 
42 rumah didesa Watuman- 
ten telah dirampok habis2-an | 
oleh 89 orang bersendja:a Ha- 
sil perampokan agak besar an 

| tara lain perampok tadi berhi- 
sil menggondol 43 ekor sapi 
kepunjaan penduduk. Pada ma- 
lam iu djaga 3 orang pendu- 
duk desa Manggis telah diram 
pok oleh kurang lebih 10 orang 
bersendjata, jang berhasil mem 
bawa lari uang tunai sebanjak , 

3.590.— 
kabinet” mengingat konstelasi ap. Djuga seorang penduduk da 

ri desa Djaii mengalami nasib 
serupa. Perampokan disini dila 
'kukan oleh 5 orang bersendja- 
ta jang menembak mati pemi- 

Fan rumah tadi, ketika ia beru 

gatief Kepa'a Negara PRN ea ia meloloskan diri dari pin 
sendiri tidak mempunjai mak- mer 

Nana 
“perempuan tersebut tetap me- 

belakang unti meminta 
tolo: Na Meskipun majat 

ng malang tadi di 
kepada Jsterinja, 

nolak untuk  menjerahkan ba- 
Yang2 perhiasannja kepada ka 
wanan perampok jini. Baru Se 
telah mereka menganiaja perem 
puan tadi mereka dengan lelya 
isa dapat merampok barang2 
perhiasannja beserta sedjum- 
lah yang tunaj pula. 

Pada malam keesokan hari- 
Mia Seorang penduduk desa Ga 
ding telah dirampok oleh 3 
orang anggauta srajak jang 
berhasil menggondol yang tu- 
nai sebanjak Rp. 3000—. Gra 
jak2 tadi tidak bersendjata me 

bersendjatgkan tong- 
kat2 gan pisau. Pada tanggal 

  

   

y ANA HARI SABIU 
". fnsj telah 

mana ditandastangani oleh 

  

tjabutan' kembali ' 0g ng 
yah “diberikan kepada kabinet 
dibitjarakan" pala" bi 25 Febr. 

Kalangan? oposisi, pada hari 
| Sabtu telah menjatakan duga- 
jannja, bahwa. mungkin kabinet 
telah akan menjerahkan man- 
datja sebelum itu, Salah satu 
desas-desus '« mendjadi dasar 
daripada dugaan ini adalah, 

| bhw nteri lyar negeri telah 
Sirimkan seorang ' koerier 

ke PN bata guna membitjara   
Ingan Dewan Menteri. 

kan masalah Irian, dan untuk 
mentjari djalan  penjelesaian 
jg sedemikian ' rupa, sehingga 

'#keinginan2 Australia dilapang- 
an pertahanan tidak diabaikan. 
Desas-desus' itu ' selandjutnja 
menjatakan, ' bahwa ' menteri 
pertahanan karena itu telah me 
rasa dirinja dilampaui dan me 
rasa kurang senang, karena ma 
na katanja telah timbul pula 
Satu sumber ketegangan dikala 

"Penase- 
hat kementerian luar negeri, 
dr. Abu Hanifah-—bsrkenaar de 
ngan desas-desus itu bukan sa- 
dja menamakannja tidak be- 
nar, akan tetapi di"sa merupa 
kan suatu provokasi. 

Lepas dari desas-desus jang 
ternjata tidak benar 'ini, di-par 
.Jemer dan dikalangan partai2 
politik 'telah timbul pula sua- 
ra2 jg beranggapan, bahwa 
berhentinja kabinet itu bukan- 
lah merupakan suatu hal jang 
Hk mungkin, jaitu baik atas 
inisiatip sendiri maupun atas 
tekanan parjemen Didalam su 
atu pertjakapan dgn Pedoman 
mr. Assaat telah mengutjapkan 
usul, untuk menundjuk Sutan 
Sjahrir didalam bal'itu, untuk 
membentuk sebuah zakenkabi- 
ret. Mr. Assaat berpendapat,   

|   

bahwa mosi tidak pertjaia “ke- 
pada kabinet sebagai kelandju- 
tan dari usul interpellasi Djody 
CS:, seharusnja diterima oleh 
parlemen, dan dengan demiki- 

Lan kabinet Sukiman haruslsh 
meletakkan djabatannja. 

Pendirian Masjumi, menurut 
berita? pers adalah terbagi. 

KERETA-PENUMPANG 
Djam 10.30 hari Rebo jl. oleh 

| Menteri Perhubungan Ir. Dju- 
anda, telah ditanda-tangani 
kontrak pembelian 88 kereta- 
penumpang (kereta-api” an 

  

6 Pebruari seorang penduduk 
desa Slembi mendapat giliran 
nja. 15 Orang grajak berhasil 
“merampok barang2-dan perhia 
san2nja seharga Rp 2,500,— 
dan “selain dari ini djuga- 3 
€kor sapi miliknja dibawa lari 
pu'a. Setelah kawanan peram 
pok tadi me'arikan diri, kor- , 
ban perampokan tersebut ke- j 
mudian minta bantuan dan se 
gera kemudian seisi desa tadi 
menguber-uber kawanan pe 
rampok tersebut, jarig berha 
sil meloloskan diri akan teta 
pi terpaksa meninggalkan keti 
ga €kor sapi antara tadi. 

(Pia). 
  

BERITA PSIL. 

| Partai Sarekat Islam Indo- 
nesia tjab. Semarang dalam 
rapainja baru2 ini telah me-: 
mutuskan al. sbb: Minta dis- ' 
pensasi pada pusatnja di Dja- 

diketjualikan : 
dalam memperdjoangkan ideo- 

|logienja berhubung kepenti- 
ngan partai setempat. Menjo- 
kong, membenarkan dan me- 
ngawatkan statement dari LT 
pusat tentang tindakan mente- 
teri Agama mengenai guotum 
Djemaah Hadji dan mengenai 
hari Lebaran Islam. Minta di- 
berikan kesempatan menerima 
kongres wi'ajah untuk Dja- 
wa dan Madura di bulan Sep- 

:tember jad. Pengurus tjab. 
Smg. th. 1952 ialah: ketua 
Soebardi, wk. ketua Rosad, pe- 

| nulis 1 dan 2 Soetirto dan Soe 
' tigno, bendahara Umar, pem- 

pai 9 Pebr. Typhus abdomina: 

bantu2 Moh. Chusaeri, Fatoni 
dan Moechdher, pemimpin pan 

'du Salim dan bagian Sarekat 

PENJAKIT MENULAR. 

Tjatatan minggu tg. 3 sam- 

sisa 42 Yambah 6 sembuh 11 
mati 1, Paratyphus A. sisa 16 
sembuh 5, Para typhus C. sisa 
1 sembuh 1, Dysen''erie (bae) 
penjakit baru 1 Diphterie sisa 
6 tambah 1 sembuh 6, Penjakiti 
lumpuh kanak2 sisa 1 tambah 
SA 

Pengumuman 
DJAWATAN KERETA API 

1). Oleh Djawatan Kereta Api di Bandung akan didjual 23 
truck terdiri atas:: 

15 Chevrolet truck 3 ton 
3 Ford truck 3 ton Tahun konstruksi 
2 Dodge truck 3 ton antara 1942 
1 Mack truck 5 ton s/d 1946. 

1 Bedford truck 3 ton 
1 Mercedes  truckmotor 

truck2 mana oleh Djawatan telah diapkir. 
2). Kesempatan untuk melihat: 

Waktu: Pada hari Senin tg. 25-2-1952 s'b hari Kamis tg. 
28-2-1952 antara djam 10.00 hingga djam 13.00. 

Tempat: Di halaman Pusat Bengkel Motor Djawatan Ke- 
reta Api di Kebonkawung Bandung. 

2. Tjara penawaran: 
a) Tenawaran harus diadjukan setjara tertulis dalam 

sampul tertutup (verzegeld) dan dikirim kepada Ke- 
pala Djawatan Kereta Api Dinas Traksi Djl. Geredja 
No. 1, dung. 
Selambat-lambatn ja harus pada hari Senen tg. 3-3-52 
telah sudah diterima oleh Kepala Dinas tersebut. 

b) Penawaran harus diadjukan untuk masing2 trick ter- 
0. sendiri. 
c) Pendjualan dilakukan loco Bengkel Kebonkawung Ban- | 

dung dan barang2 harus sudah diambil didalam waktu | 
seminggu sesudahnja pembajaran. 

B-K Tg KEPALA DJAWATAN KERETA API. 

sbelum Tg 3 Kabinet te- 
pt 1 Diatuh 

|| Assaat Ingin Sjahrir Tampil Kemuka Dan Bertuk 
| sake abiner 

pa 
“Si dinjatakan di kal 

pariemen berkenaan dengan ke dudu 
1 orang berpendirian, bahwa interpelasi Diosiy cs. 

| Iasi 

Fraksi Progressif serta Partai Buruh boleh djadi mengand 
arti akan diadjukannja sebuah ihosi tidak pertjaja, Nun 

is | ka kini Pengurus Partai Murba 

| desa Bakalredjo jang telah ter- 

   

  

ag Mt 

gi banjak dugaan Ang speku- 
ang 1 di dan 
n kab lam pada 

inte 
BR dan 

  

anggota? Masjrmi, 

atau: pen- 
Stam jang per 
AN akan 

pelaksanaan pro: 
Interpofasi' ini 
Jad. 

Thiessen Di 
Australia? 

Menjediakan Perbeka- 
lan2 Utk Pemberontak 2 
RMS Jg. Kini Ada Di 

Iriaa? 

  

iii PNURUT KABAR2 jang dipero In 
kh dan jang belum bisa di 

dapat peresmiannja, jangan kanan 
bekas. kapyen Belanda Westerlli,g, tu 
Tank porret J. Thiessen, belum ia 
ma berselang telah disip jaltir berada     Gisuaju' tempa di Ausiralia. Thies 
se ana 3 (sedang 
anjar suatu #ruck Jang berisi 

pe engan barang?) “jg bei my 

Meskipun demikian, ““Dawki du 
gaay orang bahwa Thiessen sedang 
berusaha untuk mengadakan hubu 

5S” dan Grang2 fang bersimpati dgn 
gerakan "RMS “jang berada di 
Irian Barat "dan beberapa pWau dise 
be'ah. timur kepu! auan Maluku, Ke 

dengan adanja berita Reuter 
Canberra (Kustrlia), Kini” menjata 
kan 'bahwa di Port Darw,  teah 
berlabuh suatu bargas je telah men. 
tioba berhubungan dgn kaum. pem. 
berontak SRMS” (Abd. — Ant.). 

t KAPAL INDONESIA DITURUN 
/ KEAIR. 

Dengan dipersaks' kan oleh pembe 
sar2 Indoresia dan Mela hari Re. 

dari 

    
      

bo di Waterhuizen ' lah pe tapan n- | 
Ka," sebuah kapal umpang/ba 

rang kepunjaa, “dijawatah ' belelatan 
d' Djakarta. Kapal ini diberi nam 
Zamrud" Tan adala kapal Nata 
na jang selesai dari enam buah ka' 
pal ig kisi sedang dibuta d'pe'bacai 

PARTAI RAKJAT INDONESIA ” 
BERDIRI DI MARTAPURA 

Baru2 in: di'bukota kabupaten 
Ba-djarmasin. Martapura. telah di 
din kam Partai Rakiat Indonesia di 
ketvsi deh". M- Sillainas dibantu 
oleh sekretar's Dardie-Aliasan. 

ngan dengan bikas2 anggauta2 ,RMI | 

terargan2 @jatas ini kini atberkuat | Hua itu-di Indonesia. 

        

Berhubung penutupan kompetisi 
1951/'62, pada “hari IM npgu 24 Pepr 
1! bain SITI. Bpgrtaan akan dada. 
kan beberapa  ipartai pertanda! Kan, 
tennis demonstrasi, seka'jarv d berj. 
aa djuga TAnpa bed upiari kom. 
pet.si. 

Poris —— SSS. Ii. 
Kenaren sore di sapangan Kalisari 

diadakan pertandinyan pakbola per, 
sahabatan 'anrard “Kes. ris Tawan 
kes. SSS dani kesudahannja” 2-11 
untuk Poris. Dalam paNendihgan , ini. 

| terbit “insiden Ha vig segera dapat 
Ta "3 
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Kesydahan Ma an. sepakbola,    ks 

di Djakarta pada minggu jl. 
Setia 3a-00Hercules 2 i    

   
      

   

   0 

        Hongkong 
Lee Wai Tong 3g. sed 

  

lan April 2han 'mengu urkan 
keberangkatan “sampai ““bula 
Djuni, demikian dipereleh kabar 
dari pengurus UMS jg akan me 
njelenggarakan pertandingan2 
Nan Hua itu diseluruh Indone- 
sia. Kabar pengunduran kedata 
ngan regu Nan Hua itu diteri- 

   

      
       
        

    

     

    

   

      

    

    

          

   

   
   

        

   

  

    
   

   
      

    

    

   
   

    

      

ng 
han banana partandingan2 Nan 2 

'Sedgman-Clark. .dijaren 
ra double Asia 

Pertandingan tennis finale double 
laki-laki hari Sabtu.jl. di “Colombo' 

dimenangkan oleh - pasangan Sedf- 
man/Clark dgn 3—6, 6—1, 11—9, 
6—4 dari pasangan Tony Mottram?: 

      

           

  

       
wetf Groningen “utk Ta tsb." 

Geoff Paish. Single wanita dimfhang 
kan oleh Doris Hart dgn 6—4, ba 
dari Shirley Fry.     

          

   Joe Walcott-Ezzard N 

Charles 
AFP kabafkan, bihwa Joe Wal- 

cott telah menerima tantangan dari 
Ezzard Charles untuk mengadakan 
pertandingan merebut. kedjuaraan di | 
bylan Djuni ja:d:, dimana belum. di 
tetapkan ditempatnja. 

    

         

       
      

     

       
        
        

(Aneka Dj jawa Tengah | 

    

    
        
        

  

010. 
Mutasi Pembngokadia : 

Dari sumber resmi didapat . 

jo Bupati Sukohardjo kini telah 
dipindah ke Solo mendjabat se 
bagai Bupati ter beschikking 
pada Kantor Karesidenan Sura- 
karta. 

Sebagai Bupati Kepala Dae- 
rah Kabupaten Sukohardjo ba 
ru, jg mengganti Brotosunarjo 
tih ditetapkan Abutajik, Patih 
Blora. 

  
Mutasi Wartawan. 

/ Pimpinan Redaksi Harian 
sDwiwarna” jang terbit di So- 
lo, jang dulu dipegang oleh re 
kan Subekti, kini telah diganti 
dan dipegang oleh rekan Har- 
joso, sedang 'wakilnja ditetap- 
kan rekan Norman Sjahli. 

Pergantian Pimpinan Redak- 
Si tsb. adalah karena rekan Su- 
bekti telah mengundurkan diri 
sbg. pimpinan Redaksi: 

Adapun Direksi »,Dwiwarna” 
kini dipegang oleh 4 orang, ja- 
lah Subekti Pimpinan Umum 
dan Pimpinan Redaksi Dwi. 
warna” lama, Sahlan Adisapu- 
tro, Sumokartiko, dan Bam- 
bang Waskito. 

Pengurus Partai Murba 
baru. 

Setelah mengalami keruwe- 
tan2 sementara waktu jl., ma- 

Tjabang Surakarta telah dapat 
disusun kembali, Pengurus Ba 
ru tsb. terdiri atas: Ketua: Su- 

keterangan, bahwa Brotosunar | 

    angka2 itu tan gampal 59 
imadrasah, 9169 murid dan 248 
guru. Madrasah2 itu sebahagi- 
an besar terdapat di ketjama 
tan: Surih dan Susukan. na 
pun sebab2-nja kemunduran 
jalah oleh karena terpengaruh 
propaganda dari fihak ' pembe- 
rontak banjak guru jang men- 
djadi takut dan sama melarikan 
Giri, sehingga banjak - madra- 
sah terpaksa ditutup 

Oleh Djawatan: Pendidikan 
Agama bersama dengan : Pa- 
mong-Pradja dan Penerangan 
telah diadakan pertemuan? al. 
di Getasan, Pedjaten dan Pabe 
lan dengan rakjat dan pamong 
desanja, agar rasa' takut dari 
orang2 itu dapat Me 

JOGJA. ) Fi 
Persiapan memba- 
.ngun pabrik gula 
oleh tni 2ao. 
nesia. 

Atas inisiatief Dewan Ekonomi 
Indonesia di Jogjakarta sedang “da 
lam - persiapan penjelenggaraannja 
Untuk mendirikan sebuah Dapur gu 
la setjara besar-besaran: . 
njak modal jang akan ian be rogeh 

e apa tan an na imi” “belum 
apa etahui 14 sudah 

pasti imlah, bahwa Na Ya “akan 
dipakai itu 1001” terdiri dari “mo 
dal bangsa Indonesia Lebih landjat 
dapat dikabarkan,” “bahwa “usaha 
mendirikan pabrik “gUlay didaerah 
Jogjakarta ini“ atas' per timbangan 
kebutuhan rakjat Tn Jogia 
chususnja dan daerah2 lain pada 
umumnja. Sep 

   
    
    
          

  

       
      

     
        

         

          
         
        
          

           

          
       
       

       

        

         

      
       
       

       
        
     
    
       
         
          

        
       
         

   

  

      

       

     
    
              

      

    
       

   
        
        marno, Wakil Ketua: Sarosa, 

Sekretaris: Sularso. Bendaha. 
ra: Tan Sioe Thoen. Oleh Pe- 
ngurus Baru itu diterangkan, 
bahwa M.G. Pane kini” “tidak 
laci mewakil Partai Murba di- 
dalam DPRDS Kota Besar Su- 
rakarta' 

SALATIGA. 
Pertolongan pada 

pengungsi. 

Oleh Daan Sosial an Ka 

berikan pertolongan | 

beras 4 ton pada rakjat didae 

rah ketjamatan Suruh dan 
Sukan, jang telah kembali dari 

pengungsian kerumahnja. ma- 

sing2. Selandjutnja oleh pak 

wodono Tenggaran 'telah di- 

usahakan “dari 'krediet-tani 
uang sedjumlah Rp. 8.000 utk. 
sekedar memberi pertolongan 
uang tunai pada bapak tani di 

belakang dalam mengerdjakan 
sawahnja, berhubung ' dengan 
d'tinggalnja pergi. mengungsi 
hari2 il Berkat xegiatan Pa- 
mong-Pradja dengan instansi2 
lain keadaan didesa-desa lam- 
bat-laun 'mendjadi baik lagi. 

Kemunduran madreSah2. 
Menurut keterangan dari Dja 

watan Pendidikan Agama di Sa 
latiga banjaknja madrasah dim 
wilajiah kabupaten Semarang 
sebelum. terdjadi pemberonta- 
kan. ex-bataljon 426 ada 75   Idan 336 guru, Pada saat ini 
madrasah dengan 12174 murid   
  

Dewan memar 5 

han daerah Jogja- 

karta belum ah 
terbentuk. 

Perundingan? dim. dewan Sa 
perwakilan rakjat daerah Jo- 
gjakarta tentang susunan de- 
wan pemerintahan daerah sam 

         
       
        
        

          

       
      
       pai kini belum maa Ta 

silkan sesuatu apa. ra- 

pat ig 
   

    ini tidak “ditjapai . 
an, Pihak Masj     jumi tetap me- 
nuntut tiga kursi didal: de- Tatana “at dhan 

         

      wan pemerin! 
kan PNI berpendapat, b: 
dua kursi sudah tiukup untuk 
Masjumi. Orang | apat, 
bahwa masalah ini hanja da- 
pat diselesaikan dengan tjam- 
Bar Na Haa 2 3 
sa : 

            

        
        
       
        

      
       
        

       
       
      Diperoleh kabar, bahwa berte- 

patan dengan hari Angkatan Udara 2 
Republik Indonesia  (AURI) pada 1 
tanggal 9 Avril jad didekat stasiun 
lapangan terbang Maguwo Jogjakar- 
ta akan didirikan sebuah patung bu: 
rung garuda buah” tangan pemahkt 
wanita Nii. Tjokrosuharto: Patung. 
tsb dimaksudkan sebagai kenand- 
kenangan pengorbanan para "pahla- 
wan AURI jg. telah gugur dalam, 
mempertahankan negara, Patung bu 
rung garuda itu jang memakan biaja 
Ik. Rp: 50.000-—, 'akan dipasang dta- 
tas dasar jang "dibuat dari beton is, 
tingginja 10 meter, 

        

  

      
         
         
     
            

      

La
ga
 

a
e
 

BE
LA
 

Bea
n 
e
a
 

aa
 

Ha k
t
a
 

3 
SG

 
K
m
 

ea
 T

ap
a 

Pn
 

se
na

 
Sm

a 
j
a
r



    

  

K .mer 
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- tara pengertian pengembalian | 

    

Laksamana 
“ Cooke 

en Hasutan Utk Serbu 
RRT Dg» Pasukan 

   

Cbisng 

terh2 pe: (SAMANA — Charles 
Darrow Kakan Tj Cooke dari angkatan 

bahwa, "itu adalah suat' laut Amerika pada hari Saptu 
3 menerangkan dj Bangkok, bhw. 

1 ,,Muang Thai dan bagian lain- 
sja dari Asia Tenggara harus 

elverrbantu negara? utk menjo- 
kong penjerbuan pasukan? 

is) ongkok Nasionalis terhadap 
daratan Tiongkok”. Dikatakan- 
pja, bahwa inilah djalan terbaik 

Harus sama? Hn dutk mentjegah suatu agressi 
jui) Kom komunis di kemudian hari di 

djutnji “meneh Hanan per ia menjo : ie men ata n w 

tangkan, Pena 4 Naa SidarI kong Kh siasat djenderal Dou 
Ra hari Saptu pih Utatagias | MacArthur di Korea. 
telah, kan, bahwa (Antara-AFP). 

a bersedia menjetudjui 3. 
Ter jang ditja'onkan o'eh 

Han Gee PE aus ARMADA 4 NEGARA BARAT AKAN 
Sadja spRLatin BERSAMA 

PBB djuga menjetudjuti 
tjaon2 mereka tadi. 3 

Seperti diketahui, panitia : 
Da netral ini akan terdii 

  

   
   

lumnja ja telah mendapat 
| kuasaan untuk menolak ik 

    

   
sa 

   

Diumumkan pada hari Kemis, bah- 
fa. antara tgi 26 Februari dan 5 

faret akan dilakukan latihan ber. 
sama jang terbesar dj Laut Tengah, 

ikut serta sa- 
tuan? argkatan laut Amerika Seri- 

kat Inggris, Perantjis dan Ktatia. 

     

   
6 negara dan akan bertiji Salam mana akan 

aa mengadakan. penilikan dan : 
ngawasan atas berlakun 

peretakan maa utk 2 

  

   

      

    

     

      
   

   

  

    

    

2 

tia negara2 netralt 
legasi AB 5 

1 Dan pembesar2 Are srika me 
ngatakan, bahwa mereka tidak 

iju tergesa-gesa akan melan- 
jutkan .perundingan ini, 

Tg siatif selamdjutnja tersera 
kepada pihak Irdonesia sendiri. 
t-npber Indonesia mengatakan, 
hwa instruksi 
n diterimanja itu, mungkin 
ena kesukaran2 jg timbul 

ja Jang kr 3 pinta : 1 1 Kag Ma Bian sa 
8. Pasta aan dgn. sikap ig. ti 

”. perajandjian. & 3 age njetud gi tindakan Menteri 
sendjata : 9 Luar Ne I : . geri ndonesia, Mr. Su 
Tan sa! Sea an sera konpe ibardjo, jg menanda: tangani 
tara kedua be'ah : AN setudjuan untuk bantuan mi 

liter dan ekonomi Amerika. Te 
dengan djalan k ai € itapi tidak ada tandanja, bahwa 
ne La “Ikesulitan?2 itu akan merintangi 

ma nd em | erundingan Tn timah ini. 

kan penje'esaian 
rac setjara an dan 
sebagainja. 5 

  

  

   
    
    

    

   
   

  

   

    

   

    

   

    

  

  
ha inden baliwa se- 

ai Karan pengangkut Ameri- 

   

  

   

  

   
   
    

    

     

    

    

Na 3 " € imbawa bagian per djuka: Jenar. on Trpool, Mer - 

pa La , ama dari 20.000 ton timah jg. 

: PB: Ika ual Inggris kepada Ameri- 

menurut persetudjuan jg. 

Hibuat oleh ChurchiN baru? ini. 

Harganja 1.18 dollar 3 pon, 

3 Singapura, jg berarti 

IM (121 dollar. satu Del. dipasar 

ik |kew York. Demikian UP dari 

a ya suatu vaccine anti polio (pe 
it lumpuh anak2) akan 

t diadakan dalam . wak- 

    

| besar dari em te et “dua tahun jang -akanj 
dang dihabiskan oleh pen D Ja 8 demikian dinjatakam 

Pala mengenai perbedaan? an direktur kesehatan, Dr. 
. Southwood, dim koperen 

am Kesehatan dan Peme   

dan | 

jg terlambat 

  

Pakt Nega- 
ta2 Arab   

      

   
   

et, Keamauga Bersama 

9 74 senpi “di Cairo 
menan 

nan bersama dan NN an ya, 
ncmi negara? Arab. Dengan pe 

nanda tanganan paki tsb oleh 
Jordan ini, waka semua angzo- 

ta Lembaga Arab telair semua 
menanda ' tanganinja. Anggota? 
Lembaga'Arab ini adalah Mesir, 
Saudi Arabia, Syria, Libanon, 
Irag Yaman Gan Libanon. Pakt 
ini mulai berlaku setelah parle- 
men? pegara2 anggoli menge- 
sjahkannja. 

Tiga parlemen telah merati- 
| fisirnja, ja'ni parlemen2 Mesir 
Syria dan Libanon. Penanda- 

tanganan o'eh Jordan ini ter- 

persekutuan tadi. | 
Kenjataan jini o'eh kalangan2 
jang. memperhatikannja diang 

tiap persetudjuan baru jang 
mungkin tertjapai antara Ing 
gris dan Mesir. mengenai per- 
tahanan Timur Tengah akan 
bersifat renijana 'pertahanan 
regional jang akan meliputi se 
mua anggota pact Arab terse 
sut. (Ant — Reuter). 

  

TRUMAN MASIH BELUM 
AMBIL KEPUTUSAN. 

Presiden Truman hari Kemis 
menerangkan kepada pers bah-   

1 

  . (repatriation) dan penjerahan ' 
(transfer) tawanan2 Peak 1 

- 

   

an Obat2an ' Nasional - di 
laide, (Australia). 

tam — "jang dari segenap pen 

| Karachi guna menghadiri kon 

| Turki Afghanistan, Iran dan 

| ri djuga oleh bekas Mufti Jeru: 

'menghadirinja. 

Wa ia masih belun mengambil 

keputusan mengenai oa ikut 

atau tidak dim pemilihan presi 
den jg akan dafang. aa 
nja, bahwa soal tsb adalah sa- 

ngat sulit, tetapi djika Bai 
san Hu sudah diambilnja, akan 
diumumkanrja dlm sebuah sta- 
tement. 

  

Timah Kita 
sa Rundingan Ditunda Sampai Mirgg 

Ini: Amerika Tidak Tergesa-Gesa 
| Apa Jg Akan Dilakukan Delegasi Kita Kalau USA | 

Tetap Menawar 1.18 Dollar Per Pon? 

EMBESAR-PEMBESAR ngan dan Amerika di 

, Washington menerangkan epada 
“malam, bahwa perundingan tentang timah akan diland jutkan 
minggu ini. Perundingan ini tadinja terhenti hari Rebo 

: “jbl, atas permintaan utusan? Indonesia jang diketuai oleh 
— Ir. Darmawan Mangunkusumo, sebab mereka hendak menung 
“ga instruksi dari pemerintahnja Menurut sumber jang boleh 
| dipertjaja, mereka meminta petundjuk ke Djakarta, apa jang 

we pl “harus diperbuatnja, bila Amerika Serikat berkeras tidak mau 
| 'membajar lebih dari 1.18 dollar. satu pe timah Indonesia. 

pers hari Djum'at 

$$ 

Kesulitan2” 
Dunia Islam 
PEEDANA Menteri Pa- 

Kwaja Nazimud 
din. pada hari Djum'at mene- 
rangkan, bahwa kesulitang jg. 
dewasa ini sedang dihadapi oleh 
dunia Islam telah memaksakan 
ummat IsJjam untuk memikir- 
kan membentuk suatu kesatu 
an Islam dan berusaha untuk 
mengatasi Pon jang” mengha 
langi gerakan itu | men 
teri Ba ep Denanai 
itu berkenaan dengan aa 
kaan konperensi para ulama Is 
lam — , Ehtifal el Ulama el Is- 

  

  

Gjuru dunia telah berkumpuj di 

perensi itu. 

Selain daripada ulama2 dari 
Mesir, Syria, India, Yaman 

Algeria, konperensi itu dihadi 

zalem, Hadji Amin el Huseni. 
Kedutaan besar Rusia di Kara 
chi memberitahukan kepada 
konperensi bahwa dua orang | 
u'ama Rusia iang semula ber ' 

  
gap sebagai tanda, bahwa tiap : 

y demi 

1sing2 3x 3 M sebuah ruang | 

  
t 

  

  maksud menghadiri komperensi 
itu telah perhalangan unjuk | 

Dalam konpe- j 
renSi itu akan dibitjarakan so ' 
a'2 persatuan Islam, ilmu hu- 
kum Isam, pembentukan sua 

tu lembaga untuk penjelidikan 
ilmu pengetahuan dan kemung 
'kinan untuk membentuk suatu | 

'"fonds amal bersama” (abitul 
amal). (Reuter). 

  

   
ruangan MN an 

  

an kediaman | heru n 3x4) 

sebuah ruangan dapur beruku | 

  

Iran 2 x 11», sebuah k: 

  

(mandi dan kamar ketjil ienel 

sama ukurannja dan achirnja 
| sebuah - ruangan terbuka ber- 
ukuran 2 x 6 Tang Site ber 
atap. 1 

Harga rumah jang demiki 
an itu jalah kurang "ebih Rp 

5499,—, akan tetapi harga ini | 
hanja berlaku untuk pesanan 

banjak dari pem, 
pemerintah-lah jang menurut 
Wendapat irma Yersebut ha- 
rus bertindax sebagai peranta 

ra dalam membagi2kan rumah 
rumah jni. Harga sebuah ru- | 
mah semaftjam itu un'uk pihak 
partikelir jberdjumalah Rp 

499,— akan tetapi da'am hal 

peszinanj majka pesanan Jari | 

pemerintahlah jang mendapat 
prioritet .& 

Firma tersebut berpangkal 
' pada pendapat, bahwa perum 
| han rakjai: (rumah S—L.) ha 

djadi setahun lebih sesudah re ' 
gara2 anggota lainnja menan ' 

: da-tangani 

rus dibuat dengan harga jang 

kepada lapisan masiarakat jg 

terbesar harus memberikan ke | 

sempatan untuk maknae! Tu 

mahnja sendiri. 

Tahan 2 

Rumah? ini harus dibuat se 

kian rupa hingga meme- 

nan sjarst2 kesehatan, sedang 

kan bahan2 pembangunan jang 

dinekai harus hisa tahan 6 

tahun. Hal ini telah mendiadi 

mungkin. dengan Ma 

kan »welmanis seermethod un 

tuk mana  finmma Van Gataah 

mempunjai sebuah instalasi jg 

modein dan lengkap. sehingga 

tidak perlu dipakai kaju djati 

lagi” akan tetapi dapat diper- 

gunakan Gdjenis kaju ig. lebih 

"murah, jg dgn. tjara jg. dise- 

but diatas itu dapat didjadikan 
tahan rajap dan tahan busuk, 
Beaja pemasangan listerik dan 
air ledeng : untuk sebuah rumah 

2 (pemerintah berdjumlah Rp 300, 
dan untuk pihak partikelir 
Rp. 500,--. Harga2 ini dgn se 
ngadja ditetapkan diluar har- 

ga standar, karena kebanjakan 
daripada rumah2 ini akan diba 
ngunkan disuatu tempat ig be- 
lam ada aliran listerik atau air 
fedeng-nja 

Lebih mudah dari 

harga sepeda motor 
Dinding2 rumah S—L sudah 

"Selesai djika meninggalkan ru 
jangan paberik dan p' angu- 
nan rumah itu tid ik membutuh 
kan ebih- banjak daripada be 
berapa djam. Dengan mendahu 
lui pengangkutan dari paberik 
ke tempat pembangunan, satu 
anggi 
cadassen dan Sdinding2 bagian 

be Tah: Dijika ditindjan dengan nis fihak polisi solo nibia 
maka harga Sebuah ru- jah "menangkap 39 c ea, 

mah kevun pan sendiri lebih 
Kania daripada harga sebuah 
S202ter atau sepeda motor: 

Dan untuk memberi kesem- 
batan kepada Setian orang mem 
buniaji rumah sendiri, maka pe 
merintah dapat misajhja dgn 
melalui Bank Rakjat memberi 
kan pindjaman?2, tidak dengan 
wakitu pengangsuran 18 bulan, : 
seperti biasa, akan tetapi 2. 
nja 5 tahun, cetiap Grang. 
mau bekerdja. dapat me Sa 
kan hutang sebesar Rp. 5500,-- 
Dergan demikian soal peruma- 
han “jang sangat mendesak pa 
Ca waktu ini, dapat diselesai- 
kan dengan memuaskan dan da | 
lam waktu jang pendek pula. 
aa 

  

GERAKAN2. NASIONALI 
AFRIKA UTARA Tn n1. 

Delapan gerakan2 nasionalis : 
di Afrika Utara pada hari. Se- 
min flelah memutuskan untuk 
an an diri mendjadi 

#TrOfit kesatuan dan ger 
Afrika Utara”. Sr 

  

  

  

  

  Iaksanaan dari rentjana perbaikan naga 
kerti, antara lain dipendjara Tjipinang 
pada waktu 2 tertentu diberikan pendidi- 
kepada para tahanan dan tawanan. Gam- 
ktu Dr. M ustopo memberikan peladjaran 

i 

peaka banjak sekali anggauta? 

“telah keterangan 

parhatikan. Diantaranja: 

Sudijono Djojoprajitno 

|karona | 

  
95 tahu un. 

pertama. 

Pe 

  

(Ipphos). 

“Djangan Harap 
Bantuan Inggris! 

  

Djika Amerika: Hendaki Meluasnja Pe 
rang Korea 'Kebenua Asis3 
Presiden Dawan Perdagangan Ingeris 

Kata Beka- 

EKAS PRESIDEN Dewan Perdagangan Inggris, Harold 
- Wilson, jg kini mendjadi anggota sajap-kiri Partai Bu- 

ae vada Saptu malam menjatakan di Coventry, Inggris, bhw 

2 j       

  

Paasan 

dil beberapa hari jg lalu ini orang telah mendengar ,,pernja 
Ana Due ” oleh orang2 terkemuka Ame- 

h ester Dulles, penasehat kementerian luar ne 
“dan TN Bobert Taft, kedua 

tam? ma nan je akan mula 

'Demonstrasi2 

Di Tunisia 
WanitaLemparkas Bom, 
Kota Ujadi Sanji, Taog- 
kapan2 Didjalaakar 

uisia pada hari Djum'at 
tzlah melempari 4 butir bom 
pada tempat kediaman residen 
djenderal Perantjis Jean de 
Hauteclogue di Tunis. Seorang 

25 agen polisi jg sedang berkawal 
mendapat luka? Gan sebuah pe- 
au radio di ruang pendjaga- 

“ig lelaknja 4 meter dari pin ' 
suk telah rusak. Fihak po 

segera mengadakan Lan 
Lah Magan tempat. kediaman ra- 
dn Gjenderal. Sementara itu 
Tn ea #engela 

'. 

ika, itu djuga su- 

ta 

     

   

   

, karena djalan2 raja 
Ta kan ' orang. Salah se: 

orang demonstran, ng Wa 
nita, ig setu “bz a dili- 
puti darah : ee petjahan2 

  

bom, terpaksa" diangkut keru- 
mah sakit. Kaum Hekbatbtan 
sebagian besar terdiri dari wa 
nita. S 'polisi terpaksa | ekali 
melepaskan 
an "membubarkan kaum de- 
monstran. Dikabarkan, bahwa 
tidak ada Isi korban2. Naa 
Sehari sebelumnja kedja 
atas beberapa arang d 
ig tidak menjukat Mg pen 

   

      

  

'jadjahan Perantiis terus ' mo 
nerus, telah berusaha membom 
sebuah garage di Kairun. M: 
suinja itu gagal dan hanja me: 
njebabkan kebakaran 5 ji 

Dikabarkan bahwa: 
sia utara telah timbul behera- 

    

terlehih duju dibuat pa kebakaran, tapi 5 banjak 
men mbulkan ks: 1g “Dj Tr- 

    

ditjurigai.. Pemoggkan “8. cp 
rintahkan pada har: Dirnat 

otas 'perinizh  partar s3 siong! 
Neo Destour ternjata tidak dja 
di Para pemimpinnja telah di ' 
tangkap. : 

Di Gabes diselatan Tunisia 
dan di Tunisia tengah telah. di 

. adakan djam inajam. 

  

| 

  

»MATA2 AMERIKA” DIHUKUM 
MATI 

Pengadilan tentata Katw'ce di Po, 
landia telah mendjatuhkan ' huku. 
men mati” atas. tiga orang ,.mata2 
Kn setelan. diadakan proces. 

  

| Menteri Perekonomian dan ' 
Perindustrian Pilipina jg. 
pada waktu ini sedang 
berkundjung ke Indonesia, 
tampak. pula. menghadiri 
malam. kesenian jang di- 
adakan oleh menteri Luar 
Negeri Subardjo dikedia- ' 
mannja. Gambar: Menteri 
Subardjo dgn njonja se- 

|# dang bertjakap2 dgn ta- 
munja. (Tpphos) 

  
  

«
C
 

Pernjataan-pernjataan pem- 
Mae pena Amerika itu, 

mikian Wilson, memperlihat 
wi adanja bahaja sungguh? 
akan kemungkinan  diper 
luasnja perang Korea kebagi- 
an2 lain dari benua Asia, dan 

rentang suatu maksud untuk 

menggunakan .  : (pasukan2) 
AUM DEMONSIRAN Tu | Chang Kai Shek terhadap da- | 

ratan Tiongkok. 

Hendaknja mendjadi kewa- 
djiban varlemen Inggeris dan 
terutama gerakan partai Bu- 
ruh, untuk menegaskan bah- 
wa andaikata Suatu bagian pen 
dapa: umum Amerika meng- 
hendaki diperluasnja. daerah 
-pertempuran di Asia, maka 
| mereka tidak ver'u mengharap 
bahwa kita akan » membantu 
mereka 'demikian Wilson. 

(Antara—AFP). 

Orang? Indone- 
sia DiMindanao 
Bagaimana Sikap Pili- 

pira Nanti? 

Wana, DARI BERBA- 

GAT departemen peme- 
tintahan Filipina Minggu ini 
'@kan mengadakan rapat di Ma 
Da dgn maksud akan mentjo- 
ba merumuskan satu politik ter 

Ihadap kira2 4000 orang Indone- 
sia jg kini diam Gi Mindanao, 
Filipina Selatan. Demikian di- 
kabarkan oleh UP dari Manila. 
Komisaris Imigrasi Filipina, Vin   

SS Toni Rp 

   

'cente- de la Cruz, menerangkan 
a. pers, bahwa pemerintah 
a- akan memeriksa bera- | 

pakah banjaknja otang Indone- ' 
sia 32 tidak mempunjai surat 

Selandjutnja ia menerang- 
kan, bahwa orang2 Indonesia 

“tt datang di Mindanau sebe- 
Tum perang, selama perang dan 
seitabis, perang, dan kini belum 
5 ea ditentukan berapakah jg 
tidak mempunjai surat ketera- 
ngan imigrasi. dam siapa2kah 

nonagnya. Wakil2 jg akan be- 
rapat . minggu ini, kata de Ja 

“Nek, adalah dari Kementerian 
Luar Negeri, Angkatan Laut 
dan Djawitan Rahasia Militer, 
Mereka semata-mata akan mem 
beibintjangkan soal kaum pe- 
rantau Indonesia dan politik pe 
merintah Filipina terhadap ma 

: salah ini, 

AN ma 
Ss Taiwan 

Nanga, Pa im 
Shek di sebuah mo Chiang 

angk. laut Tiongkok Nasioua- 
lis di bagian selatan pulau For 
mosa. na Hedding jg. 

: disertai oleh 8 orang opsir staf- 
nja pada hari Djun'at tiba di 
Taipeh dan dua djam kemudian 

Imenudju ke Formosa Selatan. 

Walaupun kundjungan lak- 
samana Hedding ke Formosa 
itu diselubungi oleh suasana 
rahasia namun par penin- 
djau asing di Taipeh berpenda 
pat, bahwa maksud kundjung- 

If annja jang tiba? itu ialah utk 
mengadakan tukar pikiran de- 
ngan pembesar2 Tiongkok Na- 
'Sionalis mengenai soal2 jang 
bertalian dengan kemungkinan   
akan dihapuskannja “netralisa, | 
Si" (oleh angkatam laut Ameri 

.ka) di Selat Formosa, (Antara 
Of TA 

  

mengatakan gembira, bahwa 

muka pengadilan, dan setjara lutju 
ia mengharapkan hendaknja 
nanti anggauta parlemen itu. 
memang ada bukti jang sam 

karang masih ditahan oleh 
saan Agung, jaitu katja-matar 
tawa). Ia bertanja, mengapa 

pan di Djawa “Timur jang 
didasarkan HIR kemudian diubah 
didasarkan SOB. Kemudian ia peri 
ngatkan pemerintah, bahwa jg hen 
dak. merobohkan pena ternjata 
pihak jang sama sek kali tidak disar 19- 

ka2 oleh pemerintah dan dalam hal 
ini ia mer djurkan s parle- 
men meminta pertanggungan djawab 

pemerintah jang menurzs pendapat 
pembitjara sudah lengah. 

dialah 
karena 

pai se 

Kedjak 
ja (ter 

tangka 

tadinja 

   

    

Isha Ansari (Masjumi) ber- 
pendapat, bahwa tidak sa- 
dja “rakjat mendjadi kor- 
ban dari laporan? palsu, te 

Itapi pun pemerintah sendiri ka 
rena turun deradjatnja di mata 
rakjat. Pembitjara menjindir, 

bahwa djika keadaan terus me- 
Inarus begini, maka pemerentah- | 
lah nantinja jg akan dikatakan 

sebagai. pemberontak di masa 
datang. Ia menagih djandji PM 

' dulu uik mengoreksi “alat? ne- 
|gara jg telah “bersalah dlm hal 
lini. Pembitjara bertanja sudah 
(kah diadakan koreksi fu dan 
(hukuman js setimpal, tahukah 

'atau tidak Tenan pemerentah, 

bahwa: dim kalangan ala'Pnja 

ada js anti kemerdekaan, Gan 

apakah vemerentah tidak tahu 

bahwa laporan? jg disalipaikan 

kepada pemerintah timbul 
dari rasa dendam kesumat dari 
alai? ifa terhadap lawan poli- 
tiknja? 

    
Abulhajat (Buruh) meminta supaja 

memberi keterangan tentang pemerik 
san jang dilakukan terhadap taha- 
nan2, sebab menurut pengetahuan 

nja, banjak tahanan? itu ditanjai 

  

soal2 jang sama sekali tidak bersang 

kut-paut dengan aksi2 

ara. Dgn 

merobohkan 
pedas pembitjara me- 

kini ternjata ter-      

rdjadinja pemberontakan Dengan te 

itu rakjat menderita Haa tangan pe 

merintah berlumur dengan darah 

serta air mata. 

Nur El Ibrahimy (Ma 

seperti Isha Anshary me 
3 al tapi 

dji P.M. un mengoreksi 

   

  

i) pun 

gih djan 
alat-alat 

    

    pemerintah bersalah dan. mem 

beri hukuman jg seti impal. 

S. Djojoprajitno  (Murba) 

menjatakan tidak adilnja peme 

rintah dalam penindjauan soal 

| kekatjauan hanja dari satu su 

| dut sadja, jaiu sudut oppssisi, 

| padahal ternjata jang mau me 

|robokkan negara adajah Batal 

ion 426 menanjakan apa tinda 

kan pem. terhadap orang2 

jang turut tjampur dan apa be 

nar keterangan jang didapatnja 

bahwa ada secrang menteri jg 

turut tjampur dan apa tindakan 

pemerintah djika keterangan 

  
dir, bahwa kata2 ,,bantuan dari 

kalangan asing tertentu” bisa 
dikenakan djuga terhadap MSA 
Ia meminta pembebasan se- 

lah dan mengadakan ,perdamai | 

jongan utuk menghadapi impe 
rialisme dan memperdjuangkan : 
Irian Barat. 

Para anggauta parle- 

men belum puas dgn. 
keterangan peme- | 

S| rintah 

Mr. Sunarjo (PNI) “berpendapat, 
bahwa keadaan mengenai tahanan 

razzia Agustus itu kini sudah me- 
lampaui fase polisionil dan mengha 
dapi fase justisionil dan mengharap 
kan supaja jang bersalah diadili se 
baik2-nja dngan mendapat pembe-   |ra, kita sekarang tidak boleh lagi 

| meng-interneer, meng-externeer atau ! 

mengasingkan  (verbannen) 

negara, karena tindakan? serupa i'u 
berdasar pada exorbitante rechten 
didjaman kolonial. " Pembitjara “me 
ngemukakan, bahwa dgn penahanan 
jang lama itu, tidak sadja jg ditahan 
menderita," tetapi “djuga sanak Ka 
arganja, terlepas dari pada kenjat 
an apakah jang ditahan itu 3 
ag tidak salah. Berhubung dengan 
tu Mr. Sunarjo meminta tidak sadja 
meihan Agustus dibebaskan, tetapi 
pun 'tahanan2 sebelum itu, misalnja 
penahanan: Saleh Ulmar jang sudah 
2 tahin lamanja.  Ultjapan. ini oleh 

Sunarjo tidak sadja ditudjukan ke- 
pada 'P.M. dan Wakil PM., tetapi 
djiuga kepada Menteri Kehakiman, 

Sianw Giok Tjan (tidak-berpartai) 
menanjakan arti politik-polisio- 
nil dan fatsal mana dari kitab hukum 
jang mana jg "memberi ' kekuasaan 

| kepada pemerintah untuk menahan 
orang atas dasar ' politik-polisionil 
|itu. Penolakan Mahkamah Agung 

1 anne permintaan Djaksa Agung 

untuk memperpandjang penahanan, 

apa 

itu betul. Pembitjara menjit- | 

mua tahanan jang tidak bersa : 

1 warga 

Bagaimana Korek- 
si Pemerentah? 

Anggauta2 Parlemen Mengemukakan Pe 
mandangan2 Atas "Keterangan Pemeren 

| tah Mengensi Raz2ia Agustus 
Un P Grang Me oran 1 Tersangku: Dim Soal 

Pemberoni takan? a 

ban AH PEMERINTAH menjampsikan keterangannja 
3 pada parlemen mengenai razzia Agustus jg Pe am ibu, 

langan jg terkena oleh tindakan rarzia tadi,» menjatakan naa 
painja masing? di suatu penman 

tadi diberikan. Dari pelbagai pembitjaraan is 
dikemukakan itu, kita sengadja hanja pilih sementara 
tjara jg mengemukakan pendapat jg penting dan ai dl Tg 

(Murba) ! 
ada! 

bukti2, jang akan mengakibatkan di | 
hadapkannja anggauta parlemen ke ' 

  
! Fidak akan menutup lagi 

'pemantjar televisi di rumah sa 

'habatnja, kedua?rja telah me- 

  
  
f 

an nasional” antara semua £0 ' penangkapan anggauta parlemen ig 

-men, karena anggauta parlemen me 
|Murut pembitjara sedjadjar martabat 
|nja dengan menteri. 

laan setjukupnja. Menurut pembifja| men. Pembitjara menjatakan, ja 
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& 

parlemen terlebih-lebih dari ka- 

dangan umum jg diadakan se- 

  

I- ARIAN2 SOV8ET ,Izves- 
tia” dan Pravda” pada ha' 

ri Saptu memuat berita dari 
SATU KALIMAT sadja jang 
terdiri dari 9 (sembilan) buah 
perkataan tentang pemakaman 

Radja George VI dari Inggeris 

dengan tidak disertai komentar 
atau gambar2?. (Ant, ZUP). 

Peaa KELUARGA An 
berkabung karena ke- 

matian salah seorang anggota- 
oja akan terpaksa menggali los 
bang kuburan sendiri karena 
mulai pada hari Saptu kaum 
buruh penggali lobang - kubu- 
ran di Glasgow (Inggris) telah 
mulai mogok dalam usahanja 
menuntut kenaikan upah, Ka- 

um pemogok jang terdiri dari 
60 orang Ku mulai mogok se- 
telah menggalikan lobang? ku 

iburan jang telah dipesan utk. 
hari Saptu. Akan tetapi Ten 

'o- 

bang2 itu setelah upatjara pe- 
makaman selesai, karena pe- 
rintah mogok resminja berla- 
ku setelah pekerdjaan pengga- 
lian itu selesai. 

1 UAN CASTLE beserta 
. isterinja jg menjaksikan 

upatjara pemakaman mendiang 
radja Inggris dgn perantaraan 

ninggal dunia. Ketika kereta 
Gjenazah berangkat, tiba2 tuan 
Castle telah diserang penjakit 
Gjantung jg menjebabkan ke- 
matiannja seketika itu djuga, 

Istrinja jg hendak “3 
pertolongan, kemudian telah dja 
tuh pula dan meninggal seketi- 
ka itu pula. 1 

  

man uan 

  

menurut pembitjara, tidaklah membe . 
ri alasan kepada Djaksa Agung 
untuk memakai sjarat? dalam 1 

bebaskan para tahanan itu, dan oleh 
karena itu pembitjara bertanja, atas 
dasar apa para tahanan itu masih 
huisarrest atau stadsarrest. Pembi 
ra menanjakan tentang penahanan 
Djawa Timur jang diubah dari dasar 
HIR mendjadi dasar SOB jang 
tega surut. “menga pembitjara 

    alam 1 perbara atau wa 
Kon tetapi pada suatu ,,vers La 

blijfplaats” jang menurut pembitjara » 
tidak perlu jang ditahan itu dipisah 
Ten dari keluarganja. Achirnja peri 
bitjara memberi saran djanganlah 
hendaknja tindakan2 militer Belanda 
dalam menangkapi orang2 Republik 
dulu ditiru. 

(tidak 
permintaan 3 

Mr. Iwa Kusumasumantri 
berpartai)  menjetudjui 
Mr. Sunarjo dan: menerangkan, bah 
wa ada tahanan jang sampai “kini 
sudah 4 tahun belum dibebaskan, 
dan pembitjara pun menjetudjui pen 
dirian Siauw Giok Tjan tentang po 
litik-polisionil beleid, dan menurut 
pembitjara keadaan? pintjang seperti 
sekarang itu djustru karena tidak 

'adanja pengertian jg djelas antara 
politik-polisionil beleid dan soal2 
kriminil. : 

Sutardjo Kartohadikusumo (BIR) 
menjesalkan sekali mengenai  tjara2 

menurut pembitjara djauh sekali ber 
beda dengan tjara2 didjaman kolo- 

| nial. Menurut Sutardjo,. pemerintah 
(kolonial dulu tahu benar2 akan ke 
dudukan seorang anggauta Volks- 
raad, jang belum boleh dibandingkan 

| dengan. kedudukan anggauta parle- 

Ia  tjeritak: 
betapa sopan santunnja pemerintah 
kolonial dulu memeriksa pembitja 5 
pada ketika ia tersangkut dalam sa- 
lah suatu perkara politik. Su 2 
achirnja bertanja, siapa jang b SA 
gung djawab atas tindakan jang 
gegabah terhadap anggauta2 p 1 

kedudukan pemerintah. tergan' 
pada aa atas pertanjaan it 

Surbtaka" terachir, Njonja Mu-, 
digdo (PK. I.) bertanja apakah, 
untuk tiap-tiap tahanan Agustus itu 
sudah diterima surat perpandjangan, 
penahanan dari ketua 'pengadilan ig 
bersangkutan, dan bolehkah pemerin 
tah menahan orang Atas .kepertjaja, 
an”, bahwa ia salah, tetapi tidak 
atas bukti-bukti jang njata. Pembitja, 
ra menjatakan, menerima tawaran jg 
diadjukan P.M. dalam, pembitjaraan, 
interpelasi. Tan P6 Gwan, untuk 
memeriksa proces-verbaal2, dan ber- 
tanja kapan pembitjara dan beberapa, 
anggauta parlemen lainnja dapat da. 
tang untuk mempeladjari proces. 
verbaal2 itu, untuk mengetahui apa- 
kah tidak berat sebelah keterangan2, 
jang diterima oleh kedjaksaan2 tsb.,, 
dan djuga. diterangkan, bahwa: pem, ' 
bitjara untuk pemeriksaan itu. pur 
bersedia membentuk. panitia dari ko, 
langan parlemen jang bekerdja se- 
keras2:nja supaja soal tahanan ini, 
diselesaikan, siapa jang salah diadju,   kan kedepan pengadilan, siapa jang, 
benar dibebaskan,   
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Tjutjian terpelihara 
halus bagi tangan 

busahnja banjak 
beratnja tetap 

    

“ Dalam air-busah TJAP TANGAN Gutjian tahan lama!” 

    

   

  

  

    
Ha layeNa Kis Demangan 
“Kota Besar Surakarta 

: 2 No. 1 
Pengurus Kas Pembangunan Kota Besar Surakarta mem- 

permaklumkan, bahwa besuk pada bulan Maret j.a.d. Peruma- 
han Rakjat Gremet akan selesai dan akan didjual kepada 
Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kota Surakarta, 
dengan tunai atau beli sewa. 

|. Bagi jang akgw membeli sewa diwadjibkan membajar wang 
uulaan paling sedikit 2070 dari harga rumah jang akan di- 
Sisanja harus diangsur dalam waktu paling lama 20 tahuh. 
Rumah2 tersebut adalah seperti berikut: 

    
P3 

    

   
   

   

    

1lbuah TYPE I harga Rp. 26.000,— 
A3 2 ” ” 1 », ” 23.000,— 

-. 10 ” ” A ”, ” 20.000,— 

Te NA 8 I3000— 
sana » 20.500,— (dengan tamba- 

han tembok ha- 
laman muka). 

“Harga? tersebut sudah termasuk harga tanah. Jang ingin 
eli supaja mendaftarkan di Kantor Kas Pembangunan 

Surakarta: (Saudara Tjondrodiprodjo Kantor Ba- 
 Djawatan Pekerdjaan Umum Kota Besar Surakar- 

1 ran akan ditutup pada tanggal 15 Maret 1952. 
gi jang ingin. membeli rumah ang akan dibuat lagi, 

an angsuran, dipersilahkan mendaftarkan untuk menabung 
ntor tersebut. 

“Keterangan lebih landjut dapat diminta di Kantor Kas 
bangunan Balai Kota Surakarta. 

: Surakarta, 15 Februari 1952. 

Pengurus Kas Pembangunan Kota Besar Ska. 
Ketua: 

Wali — Kota: . 
t.d.t. 

(MUHAMMAD SALEH) 

   

            

   

   

ita2 Dalam Neger, 
“ANGGOTA ,SDN” 
TEKAN 

: 

| 
  

t Resmi. 

R. AGUNG ROCBMAT 
dengan # 

! R. rr. MURWATI Menurut Japoran resmi, sedjak tg. Semarang, 15 Februari 1952. Djanuari hingga sekarang telah 
2 51 orang anggauta pasukan S. 

NN. dari .Barisan Sakit Hati”, jg 
rapa waktu jl. telah melarikan 
dari tempat penampungan Pa- 

1, menjerahkan diri dgn tidak 
at kepada Pamongpradja Sin 
ut dan kepada tentara Batal- 

di Sindanglaut (Tjirebon). 
tang sebab2 mereka menjerah, se 
ng masih “dalam penjelidikan. 

dugaan, bahwa sebab2-nja 
menjerahkan diri itu antara 

karena tindakan tegas dari alat 
kekuasaan pemerintah dan kare 
Judukan mereka terdjepit anta 

- golongan jang bersendjata, 
tentara dan gerombolan DI. 

Telah kembali ke Hadlirat 
Tuhan jang Maha Esa, pada 
tg. 5 Febr. 1952, pada djam1 
malam, dg tenang Istrisaja 

S. POERWOATMODJI 
dalam umur 41 th. 

Kepada Tuan2, Saudara2 dar 
teman sedjawat jang telah 
menjumbangkan fikiran, te- 
naga, harta, karangan bunga, 
sampai penguburan djenazah, 
kami mengutjapkan diperba- 
njak terima kasih. . 
Terutama kepada Tn. - R. 

7. NN Soedjati dan teman sedjawa. 

SEN KUA Pa PURG Mang telah memberikan perto- Bae au $ ba longan diwaktu deritaan dan 
5 2Dari daftar surat putusan Menteri. Mdirawat di Rumah Sakit kami -P.K. kita kutip antara Jain: 

Mr. Dr. E. van Konijnenburg, di-' 
" GIA di Djakarta, disamping : 

inja jang tsb. diatas, untuk , 
ntara diangkat sebagai Dosen 

r biasa dalam mata peladjaran 
drijisorganisatie” pada Fakulteit 

'eknik di Bandung. | 
- Mistar Soerjaatmadja untuk 

ra diangkat sebagai Assisten 
iasa pada Fakulteit Kedokteran 
an di Bogor untuk memberi 

a peladjaran Ilmu Bacteriologie. 
3. Moh. Mansjur, diangkat seba 

ii Dosen luar biasa untuk memberi 
eladjaran Ilmu Chirurg, dan Opera 
ada Na Kedokteran Hewan 

perbanjak terima kasih. Atas 
kebaikan budi, kami merasz 
ta'dapat membalas, baik dg 
kata, atau dg. apapun djuga. 
Kami mohon kepada Tuhar 
Janr Maha Esa, semoga 
Tuhan memberikan karunia- 
nja jang seimbang dg. kebai- 
kan budi Tw. dan Sdr.2. 

Jang berduka tjita: 
Keluarga: : 
Poerwoatmodjo, Purwodadi. 
S. Roekajah, Purwodadi. 
Ds. B. Prohowinoto, Salatiga 
M. Karsidi, Purworedjo. 
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Aa Pama aus 

RALAT. Ne in al 

muman D.K.A. pasan, 

oa ini tg. 14-2-52 ada ke-j 

salahan: : 5 
Djam berangkat dari Tjiamis 
k.a. 20 

seharusnja djam 12.15. 
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Telah Bertunangan dengan: 

  
mengutjapkan sekali lagi ci H 

  

    

JRER « & 

   
DENGAN   

    

     

  

Lahir dengan selamat se- 
| diahtera: 

Fadjari Lucia 
di @ueen Charlotte Maternity , 
Hospital, London W. 6 l 
14 Djanuari 1952: djam 6.30 
pagi. 

Mr. NUGROHO 
sekeluarga 

12 St, Leonards Terrace 
London S.W. 3. . 

( Terima Reparasi 
— MESIN DJAHIT 
MESIN TULIS 
DYNAMO 

Istimewa: 

dg. gambar ,,SINGER” 
precies ASLI. 

4 

Radio ,,MASCOTTE“ Seteran (Duwet) No. 26 — SEMARANG — Tilp. No. 1948 
Service - dealer dari: 

PHILIPS - ERRES - N.S.F. - MULLARD - MINERVA 
Toko dibuka: 

Djam 9 sampai 13 
: Tai 18.30 

Hari SAPTU 9 » 13 
Hari MINGGU dan BESAR tutup. 
Harap para langganan maklum adanja. 

  

| masi bisa Dapar 
“LL DARI PERSELIAAN 

IN.V. Toko ,Kauw" “DI. DEMAK 5 TILP. 2176-1550 SEMARANG 

Bikin BARU mesin LAMA 

i 
Sedia: Mesin Djahit Baru/Lama i 

Medja Cabinet — 4 latji. ! 

Toko INDRA“: 
Dj. Mataram 482 — Semarang. 
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ale IA Br 

dari “mi   Ank 

Kapur. St 
Nut 

SEDAN MINOR   
INDUCEMENT 

OVER Pleno Ss MENteebe US Mena eh ai Pe Aa 

    
    

    
   

        

| PERT/ETAKAN 
dan CLICHE 

      
   
     ! 

   LIJNE RASTER CLICHE 
STEMPEL KARET.SLDE || 

dan ONTWERPEN 

IMPORTLERSI 

    

   
   

   

      

    
   

     
   

  

Minat! 
adalah berkat besar lingkarnja serta, sedikit 

“Sa tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan 
mudah sadja meluntjur diatas semua djalan2 
jang tidak rata. 
'Lain dari pada itu, menghilangkan pula 
getaran2, jang mendatar, hal mana daja- 
penarik dan daja-kemudi mobil Tuan tidak 
dikalahkan olehnja. 

Vt Lee, banjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

    

    

Po Aa na 
- 2 R L bat Ya : Na bni Aing da ga 

Trusted 'byaMotkersrforrover eventy Yours, | 

Scott's Emulsion 
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Setan Oa 

NI netra 
AN er EN Tea 

        

  

  
             

      

    
    

  

   

     

JACOBSON MAN DEN ERG 8 Co NY: 

  

      

  

  

          

   

  

  

  

ma 
7# MENAMBAH AER TETE SERTA E TETAP KELIHATAN MUDA). 3 5 

Ker tb” Toko opaT venvootscip: THIAN SENG TEK" Ba ab KANANNYA Utan 

  

Bisa dapat diantero tempat dan Toko-toko. Djuga bisa dapat beli di: 
Toko Obat HWAY AN TONG, Semarang. Toko AURORA, Surabaja. 

SEA aa pn LA 

Kursus Tehnik ,,UTA M A" 
Kampung SEKAJU Semarang, 

Mulai i MARET 1952 terima Peladjar ba t JR. TEHNIK bagaian MOBIL jang ke IL. BL eonorankan Katerangan dapat diminta pada PENGURUS setiap hari ker- dja djam 17—20 di Gedung Sekolah Rakjat Sekaju. 

      

  

  

  

| 

|     'GOOD/YEAR 
Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, : 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW ! 
dar semuz IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 1 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

2 B-GY-5201 1 
  

essner, Henerta 
antor Gubernur| - 4 

r di Surabaja, 
an ps. Hoofd- 
Fakulteit Ke- | 

, 1 

| 

) 3 
| 7 

Ia 

ofsommer, untuk se 
seb: Hoofdbe- 

In KING FEATUNES   
  

Roy Rogers 465 
SMOKIN' MESA/ HEILL TRY TO FOLLOW ME N 
AS LONG As Ea Ap IVE KIDPNAPPED 23 

Hi Y, 

   

   

  

t , A 5 

- (ma 1 

4 1 aa sg 

et am . 

Co NDICATE, ine, WORLD RIGHTS REKERVED 

    

        

IF I CAN SCALE THIS CLIFF, 
MAYBE I CAN SURPRISE 
ROCKJAW AND OX FROM 
BEHIND AND RESCUE TWO- 
SHADOW AND TUFTY£ 

  

     

    

    

ai 6 g 5 # Bai 4 " ag 5 ing — tidak dapat membiarkan Zeb Bolton langsung masuk Djika aku dapat masuk Smoki 
Smoking IMosa dan disana menghadapi Rockjaw! Ia akan terus mengi. Mesa dengan nak dari tempat ini, kuti aku, selama ia masih mengira aku telah mentjuri anaknfa. mungkin. aku dapat menjerang 

Roekjaw dan Ox darj belakang dan 
dapat menjelamatkan Two-Shadow 
dan Tufty, 

@G
 

  

       
   

  

INI MALAM DM. B. | 
MEN Bea Ga DS (17 tah.) 
Spencer Tracy — Katharine Hepburn pA DAMRI Be Gam Lelaki) 

»ORION" 5.7.9. (13th. 
Bing Crosby — Nancy Olson : 

, Mr, Music” 
: Metropote 5... de (13 th.) 

»Rokinsan Grusog Ot. Glipner Island” 
DEEL il (TAMAT) 

Ini Malam PENGABISAN : 
»Djagalan" 7. 9, (17 th.) 

e Kwang Huang He 

»MeiKwie Hua Khay' 
Besok malam 6 30-8.30 (13 th.| 
»Robinson Crusce Of 

Clipper Island” Deel. II | 

STOP THROWIN' LEAD, BOLTON/ 
IF YOU HIT ME YoulLL NEVER 

FIND YOUR SON 7 

    

o— 

— Berhentilah menembaki aku,   Zeb Bolton!! Djika aku kena pe. 
lurumu, selamanja tak akan da. i 
pat kamu menemukan anakmu 
kembali!t :   r 

    

    
       

    

  

Ama 

    

AKAN DSEWAKAN" 
pada penawar, jang tawainnja paling tinggi 

f . . 17 

' Perusahaan , Pasir dan Batu Simongan 
compleet lengan karorhja berikut inventaris, 
terletak Ji Bulu 44/4/Semarang, mulai tg. 1 Juli '52. 

Penawar(2) diminta maskan harga tawaran dengan su- 
rat pada: — 

N.V. BANKVIG. /OEI TIONG HAM 
urwodinatan wajt IN/25, Semarang. 

Paling lambat pada tg. 2#Flebruari 1952. 
Untuk laen2 keterangan abat diperoleh di kantor tsb. 

wi Aa 
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acne CITY CONCERN CINEMAS sasa 
KK Gaga Tom Yitika hi Malam Premiere fu. seg. um.) 
Lex BAXTER 

3 j Virginia HUSTON st arzan' S Per 1 TI" 
GRAND 5.—7.—9.— Ii Malam D.M-B. (a17 th) 
Audie Murphy Wenda Hendrit —e@ Burl Ives 

.S jerr a America's Tranbadour. dalam 
TECHNICULOR 

INORA 5.—7.—9.— IniMalam D. M. B, (13 tah.) 
Paul Henreid — Karin tooth TECHNICOLOR 

,Last Of The Buccaneers" 
(ROYAL 5.—7—.9.— Tinggal Ini malam & Besok (17 tb.) 

nOutrage Of The Orient" ir 
Guerrillas 

Roxy 7. 9.— lai Malam D. M. B. (17 tahun) 

»Yuan Tze Fel Chian Hsieh' 
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Tam In. 

   

  

   

ab) « “ pPeRpPExBI : - 
Yg SOLO, 18 Feb. s/d 20 Feb. '52 

diam: 

Ta ana 

5 — 
2 maa 

         

        The “Spider and the- Fly i 
ERIC PORTMAN Spivnage Film 
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Dj. 3I— 5— 7 
M.G M.'s Technicolor 

- 

FS SOLO | 

»YAiesield Follies 
9 (Gadis2 Ziegfeld) 
Dengan 1001 Bintang. 1eks Indon, — Bid 

- aa en, 
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(17 tahun) 
Turhan Bey 

| The Spiritualist 
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