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Ameri adalah lebih unggul dari 
pa awat2 MIG buatan Sov- 
sa 

  

      

  

. rakjat Belgia: teruta- 
sebab selagi Belgia diamuk 

Baudoin enak enak berli 
n dari kiri ke kanan: Ra 

“Budoin dan pangeran Albert. 

        

   

  

   
   

     

                      

  
  

   

    

    
ari Russia 85 

Rondonuwu Dirun. 
Jumnja Parlemen Reses? 
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lan ini bisa" didjawab Ka i ludah an, , bila orang : mau Pp Ok kenalan Apt 
djarah, Pemerentahan jang tidak Sangat Laris! |disertai P.N.I. Sar Masjumi, - Tita 1 c tentu tidak akan bisa . berumur 580 Permintaan Untuk Pandan , 
Dengan demikian, kalau terdja 

Saksikan Pemereksaan 
'di krisis Kabinet karena diterima- 
nja mosi tersebut, maka dalam 

Hamid Akan Diundi 
bentukan baru, tentulah Masjumi SAMPAI HARI penutupan 'tgi. di NN Lana TT “Pebrtiari HE Kalian (juga akan memainkan peranan 

dalam Pemerentahan 
zonder Masjumi 'itu? 

Disinilah letaknia, menga 
P.N.I. sangat tidak ingin, Kalau: 
tidak boleh dikata takut terdjadi- 
nja ,Krisis Kabinet”. Tetapi di- 
samping itu, 
|Partai2 jang mempunjai. keingi- 
nan, supaja Wilopo lekas meletak- kan. portofolionja, terutama dari 
fihak2 jang meinginkan supaja In- 
donesia Jebih tiondong. kepada 
blok Amerika, karena meskipun 
Sampai sekarang Pemerintah Wilo 
po tidak tjondong kepada “blok: 
Rusia, tetapi dia djuga tidak tion 
-dong kepada bok Barat. 

Hanja kalau ada parta?2 lain idne sangat takut kepada diatuhnja Kas: 
binet Wilopo, ibaks itu bukannja 
fihak2 
hankan politik “bebas” sadja,. tetap 
fihak itu adalah P.K.IL sendiri. Ini 

ngan untuk diperbolehkan meng jang baru, 
hadiri" sidang pemeriksaan Sultan 
Hamid. Demikian  diurubitjara 
Kedjaksaan Agung Abdul Mutha 
lib Moro kepada » Antara”. 

Dinjatakan, bahwa diantara ka 
langan asing jang memadjukan su 
rat permintaan, ketjuali dari kedu 
taan Amerika seperti telah dika 
barkan, djuga tertjatat perminta- 

Ga 23 Prof. J. pa oa 
cesar Perguruan Tinggi 

Melbourne, Australia, jang kini 
sedang berada di Indonesia. Dju 
ga dari luar kota Djakarta diteri 
2 surat2 permintaan jang demi 
an. 6 

Akan diadakan wadian.   

    

   mur 
itu agtara Yan gpkansgike: 

mukakan usul supaja atjara pembi- 
tiaraan usul mosi Rondonuwu i dihapuskan dari atjara sebelum 
ses. Diantaran “ig tidak 
djui pembitjaraan usul 
donuwu itu sebelum 1 
keterangan? . 

,damtan “dari Ru 
diadakan perhubungan 

n     

    

    

   
nggap itu untuk waktu sekarang 

tidak urgent. (P.I. .Anota). 

  

  

     
       
   

Indonesia, | 

seluruh surat permintaan jang te 

Iha4 beberapa hari jang lalu telah ber 

“Ida, bahkan kabarnja telah menga 

"berada'di Djakarta: 

Oleh djurubitjara Kedjaksaan . Lie APU ! $ nampaknja gandjil, tetapi njata, kax Agung lebih djauh diterangkan. : : rena: 

Keluar ! 

ja Ialah Djasra/ 

: agl. Agung telah mentjatat 580 surat Satu "teka-teki, dapatkah "PNG: permintaan dari berbagai kala mempertahankan ' kedudukannja 3 

aan Thd Pantai RRT - 

  

tidak sedikit adanja | 
3g 

KR 

partai jaftg “ingin memperta- #4 
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   Pers | ndja. ) : 
taan Taiw 
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Bahwa Amerika seben 
“dalam persiapannja untuk mentjoba njaknja perbekalan dan 'alat2 perang Pada gambar ini: Dj. major W 

Am 

   

baru ini di- ,,hadiahkan” 

Angk. Laut Koumintang 

Peng 

| rangannja pada penutupan pere ob: “mngenai amanat presiden Rajendra 
"mpernjataan2, mengenai. blokade | Jainnja terang ialah : 
“dan penjelesaian.”: 

statement2 - presiden Kisenho- 

gaimanapun djuga artinja, ka- 
ta Nehru, tak perlu di-angsikau 
hahwa dari sudut psychologis 
Fernjataan? i 

fek2 j             ahwa karena permintaan untuk y Ian URU -&: meskipun Kabinet: iperbolehkan menghadiri “sidang | rn ! kan skiri?'intetapi melebihi batas djumtah jang | nun”, Ba ditetapkan, jakni 200 korsi, maka |da blok... Timur.   

b. untuk m 
binet jang,.. djan 

mengimbangi si 
Kabinet Wilopo : 
ri, andai kata Kab e 
nar-begar akan. djatuk 
terimanja mosi jtu, 
Sedangkan - Kabinet” 
(P.K.I. sudah dianggap 
gressief, karena “dalam pe 
binet jang sekarang 'ini, “kehidupan 
P.K.I. merasa - bisa “bernapas long- 
2ar, termasuk “lain-lain "organisasi 
kiri terutama. jang sama mengga- 
bungkan diri didalam Sobsi. 

oleh suatu panitia jang ditentu- 
kan, akan diadakaM undian dari 

  

   

      

    

  

   

  

    
   
   
   

i 

4d lah masuk itu. 
1 Sementara itu diperoleh Kabar, 

bahwa istri Sultan Hamid, sedjak 

ada di Djakarta dari negeri Belan 

dakan: pula hubungan dan berte 
mu.dengan suaminja dirumah pen 
djara Tjipinang.  Djuga pembela 
Sultan Hamid, Mr. Surjadi, telah 

  

menghapuskan 
mosi Wi 

      

      

  

   

  

    

Sa 

, 1 

  

pat. seperti. undang? pe 
umum, anggaran belandja, rentjana: 
undang? . .ketentaraan, peristiwa. 17 
Oktober dil. 

—. Soal penempatan 
kou itu menurut mr. Kasman 
kan, soal politik bebas... ......, 

£ 

duta di Mos- |. Siglisme I 
bu-f, PE -. 

1 djadi saal , h apakah, 
pena makak sekarang membuka .ke, LP ar Ka 

  

dutaan. disana denga engan tiepat2. 2 
Menurut  pendapatnja  urgenfie 

itustidak ada, karena di. Sovjet. Unic 
tidak ada kepentingan “Indonesia jg 
perlu diaruse SATA PA 1 “Ing 
Dalam bal-ini ia menerangkan,| ' nia jang terbagi sekarang ini,” bahwa Indonesia tidak mempunjaih —« 

hubungan dagang dengan Rusia, .se dangkan Aa itupun tidak ada'lberbunji: ,,Dalam Sosialis Interna- warga-negara Indonesia jg perlu dil: onal kita.telah menempuh jalan urus kepentingannja" ....« . “Jiang lama kearah mendirikan dasar. 
mama ( OrSANISASI jang kuat. Disegala. ba 

   

  

alis 1 
akan persatuan perlu 

biara anksud2 tudjuan 
ada antara 

   

    

  

  

£ m3 5 

100, Win 
Kekuatan Angk. Udara 

Amerika: Djumlah Pesa- 
watnja 19000 

ANGKATAN 1 
rika kini mempun 
demikian, Sa 
den ,,Republic Avia Mg Gada da3 “ 

ea Ea ji 2 'mokratis ini dapat suatu sumber ke 
oleh »Poor Richard, Ciu Pata Jang njata bagi rakjat2 du 
Papa TART AS | Databa 

an besar dari pasukan2 udara diuraikan sedjarah lahir ia ,kemb3 Arta or “tok diperlengkapi deng Odi Sosialis Internaslona! sudah ps pesaw. Babi marka Lieprang dunia ke-IT, jang dimulai ke Menurut . Peale, Amerika kini | kira pemimpin? Partai Buruh Ing mempunjai antara 17 009 dan gris mengadakan pertemuan? infor 19.009 pesawat terbang militer. mil dengan walkil2 Sosi dari Ie 

   

   
   
   

  (Werada dibawah kekuasaan Sovjet.  |serakan2 Sosialis telah timbul lebih. 
(kuat sesudah perang daripada tiap 
saat 'diwaktusjang lampau. Kami 
anggap sebagai satu hal jang sg- 
ngat penting artinja timbulnja par “|tai2 Sosialis jang kuat di Birma, 
India, Djepang, Malaya-dan Trndo- 

: nesia, Nan “diperkuatnja pengaruh. 
sialis terhadap benua? Asia dan | 

Angan Langkah2 jang telah di-| 
lambil untuk mentjapai kerdjasama 
jantara gerakan? Sosialis jang de- 
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diawal Pa.hegeri dlm Konperensi tahunan, Dalam tahun 1955 atau di-awal | Partai Buruh pada tahun 1944 ri 
tahun 1956, djika-tingkat-produks 
si jang sekarang tidak  berobah, 
angkatan udara, Amerika akan da 

London. Pada” bulan Mei tahun 
1946 telah diambil langkah psrta 

jing di Clacton kearah pevdirian| 
kembali Sosialis Internasional. De- 

ilisme Dunia 

Untuk Kelangsungan Hidupnja #'Pamilet ,,So- 
nterngsional" 

Lita 

SDALAN MATA PENDAH JLUAI    

   
1.kehidupannja.” Philipps jang djuga mendjadi ketua Sesi 
ional mengmbahkan bahwa ,suatu persamaan jang lebih 

dan keinsjafan jang 
partai2 Sosialis didunia ,apabila me |! reka ingin bersama? menjelamatkan 

F3 Kata-pendahulyan itu seterushja 

(hsian dunia, ketjuali dinegara2 jang va 

pamflet Partai Buruh Hah 
» 3 aa Ea nak, dengan mendadak — mendiad' 2 1945. Djurubitjara tes but, Dr, pendukung, . karena meskipan  adz 

Djadi, dengan dasar2 ini, meski 
pun mungkin. mosi -itu bisa goal” 
didalam. Parlemen, tetapi: ..goal” itu 
akan merupakan antjaman bagi 
P.KJL.,. karena, melihat duduknja per : para Ll tam Kan, « memang,, bisa. .menimbulkan i » : aa »bahaja”, sebab. berartisia akan ke. B3 ersatyuan hilangan skelonggaran bernapas Ma aa longgar” jang didapatnia—dari Pe- 
merintahan “Wilapo. Ba 
Dengan meneropong jai, bisa di- 

tarik kesimpulan, - bahwa “partai? jg 
sekarang sama menjatakan “akan 
amemberikan sokongan kepada mosi! 
tersebut “diatas, belum tentu mereka 
derdiri dari golongan2 jang kpro" 
kepada mesi itu “dalam “artian jang 
betul, tetapi sangat besar kemung- 
kinannja adalah djustrw terdiri “dari 

lebih mendalam |£Olongan? jang tidak ingin P.K.I. bisa mendapat kesempatan bernapas 
longgar, . sebagai jang sekarang di- 
“Jami, berkat progressiefnja Peme- 
rintahan Wilopo. Dengan lain per- 
kataan, dia. menikam P.K.f. dari 
belakangan, dengan melalui......... 
djatuhnja Kabinet, Wilopo..— 

Disaroping itu, ada pula fihak lain 
jang, sama ingin mendjatuhkna Ka- 
binet Wilopo, guna kepentingan par- 
tainja, jang tidak sadja berharap 
akan bisa, mendapatkan.,......, kur- 
si, tetapi djuga untuk mefaksana- 
kan, supaja dengan. tamatnja Kabi 
net Wilopo. bisa terbentuk Kabinet 
baru jang lebih tjondong ” kepada 
blok Barat, atau lebih betul dikata 
kan Amerika, dengan melalui atar 

| antuk sebuah pamflet berkepala 
larkan oleh Partai Buruh Inggris 
Morgan Philipps menjatakan bah 
persatuan untuk menjelamatkan 

Giri dalam badai? dan krisis? du- 

Akan Dibatal- 
kan? 

. Taipeh Belum Berani 
“Ambil Sikap Thd Per- 
djandjian Sovjet-Tiong- 

aa kok 
ia : , dengan mempergunakan  mosi itu . DJURUBITJARA . pemerintah sebagai. alat, karena dalam perhi- 'Taipeh pada ..malam Rabu telah 'tungannia, “hanja dengan diterim: 

..Mosi Kedutaan di Moskow” itu 
sadja, jang akan bisa memaksa Ka- 
binet Wilopo djatuh. & i 

Djadinja, orang. tidak usah heran 
bahwa dalam. soal sekitar .Mosi Ke: 
dutaan di Moskow” itu banjak par 
tai-partai jang terkenal sangat dii: 

menjangkal dengan keras berita 
daerah jang mengatakan, bahwa 

pemerintah Tiongkok Nasipnalis | 
tidak lama tagi akan menjatakan 
hatalnja perdjardjian persahaha- 
tan Tiongkok/Sovjet jang ditan-: 
da-tangani - dalam bulan Agustus 

Shen Chang. Chuan, menerangkan 
kepada United Press, bahwa ten- 
tang soal ini belah diambil se- 
suatu keputusan jang pasti. Se- | 
(menfara itu dikabarkan pula, bah ' 
wa pihak kementerian Iuar negeri | 
Tiongkok Keomintang | kini se- 
dang mempetadiari segi2 tehnik 
dari pembatalan persetudjuan Yal 

idiantara jang mendjadi pendukuns 
itu terdiri dari. orang? nrogressi 
jang benar2 pro “kepada mo: 
tetapi ada jang . mempergu 
mosi itu sebagai alat untuk mene 
atur siasat dalam perdjuangan "poli 
tiknia. demikian keterangan seorens 
politikus besar jang tak mair disebut 
namanjar jang kini tengah beristira 

     

     

  

  

    

  

an? jang mendjadi dasar pem- 
bentuka tu, dan jang: dari 
susunannja semula untuk men- Hi 
tjegah peperangan sekarang 

kan peperangan. 

  

    

  

son, pada sa. malam menja- 
takan bahwa, 

djauh lebih. besar daripada keun- 
tungan2 militer jang mungkin 

kian itu. Fa 2 
Pearson jang memberi. ketera- 

ngan itu pada penutupan debat 
selama 4 hari oleh parlemen 
Canada mengenai politik luar 
negeri, selandjutnja  menjatakan 
bahwa “politik. baru Amerika. un- 
tuk .mendenetralisir Taiwan . se- 
djauh pengetahuan . pemerintah-. 
nja ialah suatu tindakan jang: 
stjondong . kearah usaha2. jang 
agressif”, Mengenai.biokade ter- 
-hadap RRT dikatakan - bahwa 
putusan mengenai tindakan blo- 
kade itu harus diambil oleh 
PBB, dan bukannja oleh suatu 
negara manapun djuga”. Pan 

Tentang . pemboman wilajah 
RRT, t Hi 7 wa politik Canada ialah berda- 
sarkan pada 
tindakan demikian itu dianggap 
»tidak bidjaksana”, ketjuali djika 
pemboman itu dipaksakan kepada 
pihak PBB oleh adanja perang 
total dari pihak RRT sendiri dan 
dari Chiang Kai “Shek berupa 
penjerbuan. terhadap: daratan 
Tiongkok. Pearson ' menambah- 
kan, bahwa mungkin sekali ti-' 
daklah akan bidjaksana bagi pi- 
hak PBB, djika anggota2nfa jg. 
sekarang sedang menindas agres- 
Si di Korea itu, akan memasuk- 
kan “dalam tugas mereka soal 
pemulihan ' pemerintahan Tiong- 
kok Nasionalis didaratan Tiong- 
kok. PELAT ATA OAT ta 

Angkatan laut Kwomintang 
akan “tetap | menghalang2i 

» "kapal? jg. hendak mema- 
L001 Suki pelabuhan RRT. 
Angkatan “laut “Tiongkok Na- 

sionalis akan tetap. menghalang2i 
setiap kapal jang “berada dipe- 
rairan 
usaha, hendak memasuki pelabu- 
han9 didaratan Tiongkok, dengan 
tidak memandang nasionalitetnja, 
demikian Shen ' Chuang  Huan, 
ijurubitjara pemerintah Kwomin. 
tang menjatakan di Taipeh dalam 

Reuter 1   fa serta segala sesuatu jang bertav hat kepada “Wartawan SUARA     pat mentjapai  tudjuannja jg ber 
maksud  mempunjai 143 ,,wing”: 
dengan djumlah pesawat terbang 
antara 25.090 dan 27.000. : 

Ditegaskannja, bahwa sekali-: 
pun Rusia .mempunjai djumlah pe 
sawat banjak lebih besar, namun 
mengenai mutunja pesawat2 Ame: 
rika lebih baik dari pada Rusia, 
demikianpun dengan mutu pener 
bang?-nja. 

Dikatakan, 
nja 8 model 

mikian a.l. pamflet tSb (Antara). 

KETUA MASIUMI  wilajah  Dja- 
wa Barat, Isa. Anshary. “menerang- 
kan supaja dewan pimpinan Masji. 
mi 
nja, jang menganggap bahwa masih 
ada soal jang lebih besar daripada 
soal sekitar pidato presiden di 
Amuntai baru2 ini. 
Menurut Isa Anshary soal itu ada- 

lah soal besar, dan merupakan prin- 

bahwa sekurang2- 
pesawat2 pemburu   

sara-AFP) 

Putusan DPP Masjumi - 

menindjau kembali “keputusan-. 

Han dengan itu. (Antara). MERDEKA. 

sip perdjuangan partai Masjumi, 
Sebagai . alasan dikemukekannja, 

bahwa putusan DPP Masjumi itu 
bertentangan dengan kejakinan hi- 

ran Islam ? 
dup adjaran Islam. 
Dan selainnja itu djuga bertenta- Bea enam, NN ana 

ngan dengan anggaran dasar Masju- Ken Ea “menudju kerealaa 
mi sendiri jang berbunji sbb.: Tu- Tank , 
djuari partai “ialah melaksanakan! Isa Anshary melihat bahwa seka: 
adjaran dan hukum Islam dalam ke-'rang ini ada tantangan (uitdaging) 

    

      

arnja dengan sungguh sungguh membantu Taiwan 

   

wer kini belum lagi ajelas, tetapi/ 

tentu mempunjai f 
Pn aa 8 

   

     

     

         

        

    

    

   

    

    

     

  

mendarat di RRT, ternjata dari ba- 
jg. diberikannja pada pihak Taiwan. 

illiam. Chase, ketua misi militer Amerika 
.di Taiwan sedang memereksa sebuah. alat pembidik meriam, jang baru 

nerika kepada Taiwan. 

Ae 
   

ernjataan lokkade 

Tetap Akan Menghalang:- 
Halangi "Kapal Jg Mau Masuk :Ke Tiongkok 

IRDANA MENTERI Tadia Shri Nehru pada hari Rebo telah me- ngeritik saran? untuk. mengadakan sblokade' terhadap” RRT. T.: Dalam kete- 
madjelis rendah India nie un dalam 

“mengatakan ' bahwa ?rasad,:-N 
terhadap RRT dan langkah2 senerti itu 

bukannja uutjapan2 jang menudju Ten perdamaian 
mn." Dikemukakan oleh Nebru adanja ,.kegelisahan jang 

“besar” di India dan hegara2 lainnja mengenai mperobahan2 jang ditim- 

  

| bulkan oleh politik Amerika di Timur Djauh”. , 
Dikatakan bahwa apa arti 

   

    

    

      

Kurang Adjar 
Se-Ekor Ardfing Dilem- 
parkan Dim Pengadjian 

| 0ON.LU: Muslimat 4 
BARU2 INI di Situbondo 

Udit 3 

  

     

          

   

  

   

"ab, “jang beraki NT. 
Muslimaat 12 mendjadi ' kor- 
bannja. Pada . Sudtu malam 

  

   

    

  

     
te- 

lah berobah mendjadi mendjalan- 

|. berbahaja - daripada memberi | 

Dalam. “itu... Menteri. Igar. 
negeri » sbester B8. bear 

    

mbahaja? dan kesu- |4 litan2” daripada suatu. blokade fi 
terhadap pantai RRT adalahli 

didapat , dengan tingakan demi- |: 

Pearson mengatakan bah- | 

endirian bahwal 

Tiongkok dan jang ber-. 

suatu interview eksklusif dengan 

Sementara itu AFP ' mewarta:' 

NW. Muslimaat mengadakan 
tablegh “dan pengadjian di 
mesdjid Situbondo. Diwaktu 
mereka sedang vasjik itu, tiba- 
Tiba dari luar “ada sebuah 
benda — terbungkus: kertas -di . 
Jemparkan ketengah2  anggo- 
ta N.U. Muslimaat itu. Dari 
bungkusan kertas itu keluar 
nan se-ekor andjing . -kerjil. 
Orang ribut. kian kemari, Ika- 
rena andjing . ketjil itu lari2 
diantara mereka. Tidak keta- 
huan siapa. ig melemparkan 
andjing uu, karena setelah 
melakukan perbuatan itu ru 
panja tjepdt2 melarikan diri. 

       

  

    

      

  
1 , —. 7 3 

pada hari Rabu menjatakan, bah- 

mintang hanja akan mengha- 
lang2i kapal2 jang terlibat dalam 
perdagangan dengan BE an 

Diduga, bahwa RRT tidak akan 
mengadakan tindakan? pembala- 
san untuk memblokkir Formosa, 
(Antara). 

    
KAA TI AKI 

tang sekitar keputusan? 
wir Muh 

dalam sidang madjelis tanwir 

Apabila mereka tidak mau me- 

ideologie Islam itu mereka akan di 

katakan, bahwa sampai pada wak 
tu  disllakannja sidang madjelis 
tanwir itu, anggota2- Muhamadijah 

itu partai jang tidak berdasarkan 
| Islam, asal masuknja didalam 'par 
“tai “jang tidak berdasarkan Islam 
itu menguntungkan dan tidak me 
rugikan Mubamadijah. Dalam ke- 
aidaan demikan ini memang tidak   kan dari Hongkong, hahwa beri 

ta2 jang “ diterima “dari Taipeh 

terhadap terlaksananja adjaran itu 
dalam  masjarakat negara R.I. Oleh 
pimpinan Masjumi hal jang. penting 
itu dianggap ketjil, Saja jakin "batu 
wa soal. ini, tidak akan dibiarkan 
oleh tiabang?  Masjumi diduerah. 
karena anggauta2 "DPP dipilih oleh 
muktamar dengan amanat, memin: 
pin perdjuangan ummat Islam ke 
arah tudjuan tsb, diatas”, demikian 

      
   
»Kon Bata 

Lembaga Kab 

yan Kunctan an Wetanesi 
Ke pm aa 22 LB ba MARAK Hai 

udajaan Indonesia 

vlastoh Genootkohan. 

noer 

    

   
   

djarang terdjadi utusan Muhama- 
Gijah jang dikirim. kedalam Masju 

Bertentangan Dgn Kejakinan Adja- 
Isa Anshary selandjutnia, jang, me- 
inambahkan pula, bahwa soal ini: 
adalah soal jang ,ernstig” dalam 
"Masjumi. 

Pada acbirnja ia menjatakan peng 
harapanaja, bahwa Gjika  sekivanja 
dewan pimpinan tidak dapat menrin- 
djaunja kembali, hendaknja dewan 
KN Masjumi menindjaunja kem- 
al, 

          

il iang dihadapi oleh Amerika Seri g a 

    

    

    

       

    
   

    
    

    

   
    

     

    

| Viet Nam: baru akan membawa 
(soal bara pula, jaitu soal perleng 
kapan dan soal kebutuhan m     

     
   

     
    

  

| Binus Tak 

  

     
     

  

   
John Foster Dulles, telah 

negeri senat bahwa Amerika tidak 
memberikan. djandji2 ig konkrit Ie- 

wa kapal2 Inggeris-dalam per-' 
djalanan Hongkong-Formosa ma- 

|sih tetap melalui selat Formosa. 
Ini adalah merupakan suatu tan-' 
da, bahwa kalangan? perkapalan | 
Inggeris menduga, bahwa Kwo-! 

   tan Ik    
Anggauta2 Muhammadijah Jz Men: 
djadi Anggauta Partai jg Tidak Se 
Ideologie Dgn Islam: Kata Mr Kasman 

MR. KASMAN, SINGODIMEDIO, anggauta Pengurus Besar Mu- hamadijah dan ketua perwakilan istirewa Muhamadijah di Djakarta, pada hari Rabu pagi telah memberikan pendjelasan kepada :pers.ten- 
jang telah diambil oleh sidang madjolis' tan- 

ijah seluruh Indonesia jang diadakan di Surakarta pada “tanggal 12 — 15 Pebruari jbl. (Harap mengenai berita keputusan Ini, ' batja dihalaman II. Red). Diterangkan oleh yar:, Kasmam, hahwa 
itu telah diputuskan, bahwa anggota2 Muhamadijah jang masuk sesuatu partai tidak berideologie Islam di- bjatakan merugikan perdjoangan Islam, 

silahkan meninggalkan partai tersebut: : 

hinggalkan partai jang. tflak her, 

keluarkan dari Muhamadijah. Di- 

Gi-idzinkan untuk memasuki sesua' 

  

   

  

3 

    Diisi 9 
IDENGAN BERITA2 “TERACEIR 

  

  
  

      

“|Eisenhower Lebih Pentingkan“Indo- 
China Dari Korea? 

Hilangnja Djuga. Muang Thai—Birma Dan 
Indo-China Ma 

KALANGAN JANG 1 menjatakan pada malam Rabu, bahwa dipandang: dari segi strategi, presiden Fisen- hower menganggap peperangan di' Indo China Iebih - penting dari pada perang Korea, Dalam.hubungan ini kalangan tersebut selan- djutnja menjatakan, bahwa perdjalanan marsekal Alphonse Juin ke 
Indo China dan Timur Djauh oleh kalangan2 di Washington diikuti 
dengan penuh. perhatian. Dengan mengingat, bahwa perdana men. 
teri Perantjis, Rene. Mayer, dan menteri luar negeri Georges Bidault, 

ngan jang kompeten menganggap bukaunja tidak mungkin, bahwa 
Amerika Serikat akan memperbesar bantuannja kepada Perautjis 

  Kalangan. tsb. berpendapat, bhw 1 i Ca tiap2 usaha . kearah 'ini dari pihak M gn un R3 pemimpin2 Perantjis akan. disambut CI Tu Si oleh Washingtan dengan sympati js 
lebih besar dari ig sudah-sudah. Di ' 
ingatkannja, bahwa menurut djalan | 
fikiran pemerintah Republik, hilang ! 
nja Indo China akan membawa pi 3 : g 
la hilangnja gudang2 beras Muahg jp Ne Aan 

3 

PA US 
TC 1s Di 

    Honis Manusia 4 

  

That, Birma dan Indonesia, dan kes 
adaan “jg demikian “ini akan pula 
membahajakan India dan Pakistan. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa me 

nurut pendirian Amerika Serikat, js 
paling baik dalam "usaha ini “ialah 
menambah. djumlah pasukan2. Kiet 
Nam, jg akan berhadapan" dengan 
pasukan2 Ho Chi Minh, karena de 
ngan demikian sebagian dari pasu- 
kan2 Perantjis di Indo China ak 
dapat ditarik mundur untuk keper- 
luan lain. 

   
PADA hari Senen LL diamum 

kan di Albuguerguc (New Mexi- 
to, Amerika), bahwa dalam suatu 
lapisan tanah liat oleh para ahli 
ilmu manusia . telah diketemukan 
sebagian tulang jg diduga adalah 
tulang rusuk daripada — manusia- 
Foisom. Diduga, bahwa tulang ter 
sebut adalah sisa pertama daripa 
da manusia-Folsom jang pernah 
diketemukan. , 

Dalam tahun 1926 didekat kota 
Folsom (New Mexico) telah dike 
temukan tanda2 tempat-buru "ma 
nusia-Folsom, suatu: djenis manu 
sia prae-sedjarah, jang menurut 
taksiran telah mengembara didae 
rah ita 10.060 tahun jang lalu. 
Menurut dugaan manusia-Folsom 
itu hidup di New Mexico sebelum 
datangnja bangsa Indian. 

Tudjuan pertama dari 
kuadjungan Juin 

Menurut kalangan tadi, state- 
ment2 jang diberikan baru2 ini 
oleh bekas perdana menteri Peran 
tjis Paul Reynaud mengenai. soal 
pembentukan : kesatuan2 tentara 
Viet Nam baru, disambut dengan 
penuh perhatian di Washington. 

Dalam hubungan ini kalangan 
tersebut menduga, bahwa soal ini 
lah jang mungkin mendjadi tudju 
“in pertama dari kundjungan mar 

     
   

      

3 8 Ha Ba ya ad anthr seka? Juin ke Timur Djauh itu. t a (anthro i : " inepi “di . Kalangan Amerika pada umum ngan nja menjatakan kegembiraannja g tadi mene     
1 dalam pada itu 

sahwa manusi ? 
dikenal 

atas kundjungan Juin ke Korea. 
karena kalangan tsb. berpendapat, 
bahwa - .masalah2 jang dihadapi 
oleh Perantjis di Indo-China ada 
lah serupa sekali dengan masalah? 

£ 
  

  

    

  

katidi Korea. 
“Amertar ita orang di Waist 
ingfon sudah -menginsjafi, bahwa afi, 
pembentukan kesatuan? tentara 

    

  

ketemu 
t.dimana tek: 

tulang ru- 
Oom Hu. Ber 

ditarik 

     

  

riil “lainnja. Tentang hal ini kala 
ngan2 pemerintah di Washington 
nampak “bersedia ' memperbesar 
,dan mengintensifkan bantuannja. 

(Antara) 

| c Beri 
DjandjiApa2 
Menteri Juar 

    

       1 sta-Fois 
a iu telah 

   
     

Amerika, 
memberi 

kepastian-kepada panitia utusan Inar 

negeri 

  

   

pada atau' “menerimarnja dari nesa- 
ra2 “sekutunja selama ia mengada- 
kan perdjalanan di Eropa baru2 ini, 
demikian, diumumkan oleh panirye 
tsb. hari Selasa. 
Pengumuman itu dikeluarkan. sets 

lah mendengar “ keterangan Dudles 
dalam suatu pertemuan dengan pir 
tu tertutup. 

Selandjutnja" dikatakan, bahwa 
Dulles membitiarakan. diuga akik 1 
ukibat denetralisasi Taiwan, “tetap 
Ia Tidak mengemukakan: “pendirian 

Delegasi Pemuda 
Nasional 

Akan Dikirim Ke Wina 

Hak2 Pemuda 

SEBAGAIMANA perrah dika 
barkan, maka dari tel, 22 hingga 
27 Maret ja. di Wina akan di 
langsungkan Konneronsi Intorna- 

  

  Ninja mengenai soal tsb. (Antara). sional Pembelaan Hak? Pemuda s .Rej no Hat 2 : 
jang akan dikandjungi Oleh dcie 

4 gasi pemuda dari seluruh dina. B |. Dalam konperensi ini akan di 
bahas dan diperbintjangkan per 
Soalan2 jang mengenai hak2 pz 
muda, terntema dalam lapangan 
sosial, pendidikan dan kebudaja- 
an. 

  

Kena en be bo ben oven 

Djuga. pemuda. Indonesia akan 
mengirimkan: suatu delegasi nasio- 
nal jg terdiri dari Sdr2 D. Spe- 
parta dan Soebardi dari Pemuda W0- 
nokrat, Hamzah Soerjono dari Pe. 
muda “Rakjat, . Walujo dari Angka- 
tan Pemuda Pembangunan, Indone- 
sia (APPI), Bambang “Sipesih diri Pemuda Republik Kakjat Indonesia 
(PRRI), Utarip: dari Persatuan | Pes 
kas... Pedjuang Seluruh Ind one: (Perbepsi).: Kaonang dari ka 

| pendidikani dan Umar Said dari ka- langan wartawan muda, 

   

    
dan karenanja mereka diper 

  

   
    

  

    

5 Untuk dapat memberikan Ranib mi terdiri dari orang jang bukan Iran 48k udi 
dari Masjumi sehingga dapat meru ngan 
gikan Masjumi. Sebagaimana dike | Indo 
tahui, Muhamayijah adalah anc- | maka G Gisusun fa gota istimewa dari Masjumi. poran jg Tan hubungan de- ngan hak dan (kehidupan pemuda. 
Djumlah anggota 'Muhamadijah 1 1 

Delegasi Nasional, #hemuda ini akan 
jang mendjadi angzota sesuatu par 
tai jang tidak berdasarkan Islam | berangkat” pada permulaan — buton itu tidak lebih dari.196 dari ang | Maret jd. dari “Indonesia, demi. 

kian “dikabarkan oleh Panitya Ma- 
ota Muhamadijah seluruhnja. pi (Kk: 8 " “ai siGhal: Pembelasa Hak? Pemuda, 

antara sedjumlah: orang? it ada 
jang memasuki PNI, PSI, ada pu 
la jang mendjadi anggota PKT. Ni - 
Mengenai pendidikan agan oleh » : 5 

mr. Kasman dikatakan, bahwa si- E engembalian 

8 s “ Tanah Partikelir 
dang madjelis tanwir. menghendasi 

DENGAN. suara “bulat sidang 

pendidikan agama itu di-intensi- 
veer. Selandjutnja diputuskan su- 

pleno terbuka parlemen pada hari 
Rabu pagi felah menerima . baik 

paja stelsel pendidikan agama oleh 
pemerintah |di sekolah? negeri di- 

rantjangan undang2 tentang per 
njataan  perlunja beberapa tanah 

ganti dari. stelsel passip mendjadi 

partikelir dikembalikan mendjadi 

aktip 5 
Dengan demikian dimaksudkan 

tanah-negeri, 
Sidang dipimpin oleh Wakil 

nantinja pendidikan agama did'a 
dikan mata peladjaran jang tidak 

Ketua 11 Arudji Kartawinata dan 
dihadiri oleh 117 anggota, “Dari 

vacultatief. 
“Hal itu 

fihak pemerintah hadir menteri 
Balam negeri mr, Moch, Rvin, 

  

akan,  diperdjoangkan 
oleh anggota2 Muhamadijah jang 
ada di parlemen pada waktunia 

pendidi- membitjarakan undang? 

kan,       
     

Kalau Indo-China Hilang Akan Membawa Akibat 

mengetahui di Washington menjatakan pada 

pada achir bulan ini ditunggu kedatangannja di Washington, kala- 

dalam usaha mempertahankan Asia Tenggara terhadap komunisme, 

  

Untuk Ikut Rundingkan ' 

  

    

      

   

   

           
   

   

  

     
     

   
   

Ta 
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#£ 

     

  

    

  

   
    

    

   

  



    

      

Ikatan ..Djanda-Muda” | (aa 
Buah Usaha Lembaga Desa Di Pemalang 

  

  

  

DisiplinMohammadijah 
Anggautanja Dilarang Mendjadi Anggauta Partai 

Jg Tidak Se -Ideologie Dengan Islam 
PENGURUS BESAR Muhammadijah dalam sidang tanwirnja 

dengan para Konsulnja seluruh Indonesia pada tgl. 12 s/d 15 Fe 
bruari jl. di Solo, telah mengambil keputusan2 sbb.: 

I. Tanwir menerima dasar2 jang dibikin oleh Panitya menge 

| SUARA 1 
- £ : 

     
  
   

  

MERDEKA ||. 
       

   

       

      

   

       

      

   

   

                  

   

1 “ » : kan, bahwa kongres jg ke II akan £ 23 

TAHUN 1983. SURAKARTA. AAN Tak “ Idiadakan pada tanggal 5 s/d.8 SPEDA ragkap mendjadi hakim di' Penga- Ti naa terang Peran di ! 5 

: Menurut keterangan dari salah |-. Diperoleh kabar, bahwa djawatan Na perhitungan jang di- | April 1953 di Djakarta. Dalam kon-| Pada tg. 15 Pebruari 1953 kira2 dilan gp £ Kedus/Djepara, kar Pembetulan, KLATEN Tan 
8 seorang anggauta Panitya Hadji| pertanian di Solo bermaksud hendak umumkan oleh pemerintah daerah |gres imi akan dibitjarakan program |djam 14.00 di Djl. Bajeman depan (ae eng. ce, Kudus/Djepara Telah kami tulis bahwa sidang | "mm 3 

: Djawa-Tengah, telah diterangkan | membuat minuman anggur dari bu istimewa Jogjakarta, bahan maka- | pelaksanaan Nasionalisasi Perusa-| rumah Dr. -Soemaljo, Magelang, ter- F urangan tenaga hakim: Formatie DPRDS “hari. Sabit ji mejeat! Hi 

B bahwa ognkos untuk pergi Hadjil ah rambutan jang dapat membandi- | Nan jang diperlukan guna kepen- haan2 Listrik dan Gas, soal2 seki-|djadi ketjelakaan motor-sepeda. pama Tenun 1Datsada 2 hakim, Ge aan aan adat Gpkni Sl ke! R,M.I. DAN KORBAN 
Ri adalah Rp. 7000,— (tudjuh ribu ru-| ngi sari buah anggur jang tulen. tingan penduduk seluruh daerah |tar sosial/ekonomi dan consolidasi| Sdr. Oei Hok Liang, pemilih Per- hun 1952 hanja seorang hakim (R. Duftokn telah dikaluark si BANDJIR 

g piah). Dalam hal ini perlu diterang |-—- Baru2 ini pangeran Hadiwidjojo | #1sebug setahunnja paling, sedikit | Organisasi saga Pa na ai Pa naa anna I Berlari Uang tambankan SAN/ Op LA An Haa “para 
hi an, bahwa bagi orang2 jang pergi cz jera ia ten- y Oon. Lini mengendarai sepeda-motor datang| : : 7 : 5 rit beng ia Sya , 

5" Hadji Eakk seh Hitam Barat, 2 p nyacnpag “senen agar Perhitungan itu didasarkan atas | KERETA2 API BERDJALAN jdari djurusan Selatan menudju ke '2 hakim buat Peng. Negeri Kudus/ Hn bagi anggauta2 DPD aa jitu Mo Sape Pp 

2 (sangu2nja orang pergi Hadji) ka-f Walidyasana. Pertemuan ini jang di djumlah penduduk sebanjak LAGI. tia Utara. Tiba2 di depan rumah Dr. Djepara. ai u sedjak bulan Mei 1952. sari, Tjawas, DiiWiring dan Ba- 

rena dikapal telah tersedia. selenggarakan oleh Paheman (musi- | 1.910.000 djiwa jang masing2 tiap | | Menurut - pengumuman dari Soemaljo ada seorang anak jang puy RAKJAT INDONESIA |t 2 5 haris. Ta jat, maka PM.I Pakan Klaten 
: um) Radya Pustaka dihadiri antara |harinja membutuhkan zat tepung | Kepala Inspeksi HI Djawatan Ke- | menjabrang djalan. Oleh Sdr. Oci Me AK Penahan uang tab, sejaba ana menjediakan 350 t 

lain oleh wakil djawatan kebudaja |600 gram jang bisa didapat dari |reta Api, kereta-api- kilat Ban-|dieunakan rem dengan sekeraske-| » | Sea Laba Bere kanasanja diserahkan |gan obat-obatan. Na 

an di Jogjakarta dari kementerian |300 gram beras, dung—Surabaja pp dan kereta | asnja, akan tetapi sialnja motor-|. Dalam keputusan sidangnja, peng D. 
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2 EN Mean warga negara diberi hak atas enghidupan 5 ane beta rap nai Tafsir A.D. Muhammadijah. Selandjutaja Tanwir menjerahkan 

SMG., KEMIS 19 PEBR. 1953. jak bagi kemanusia'an dan fatsal 39 berbunji: miskin dan kepada Panitya, untuk menjempurnakan lebih landjut Tafsir A.D. 

: 2: anak terlantar dipelihara oleh San ikian keterangan jang te- Muhammadijah, dengan bahan2 jg dikemukakan didalam Sidang 

B 1 k Nai Bi lah diberikan oleh sdr. Abdoel Kaeni dari Inspeksi Sosial Djaw Tanwir dan lain-lainnja lagi, dan seterusnja disampaikan kpd. P.B. 
Lajaksanmt Tengah pada wartawan kita. Tn . 

su maan mama : ng 2 N Se TR i Kanan Na Be an mpnseridtohkan kepada 

Kanan Kn pa , Sa : 5 ada tg. S Mei 1952, Lembaga ,dja'an2 tangan, sep adjelis Tardjih supaja membatasi 
ae anna Kabar hal protes dan pernjataan tidak Setudju" ter- | Sosial Desa telah mulai dibentik la bikin renda, hukum2 jang Kiba soal perka- 

hadap pedato Presiden Sukarno di Amuntai, hingga kini masih dja- 
di pembitjaraan. Seperti biasa menimbulkan pro dan kontra. Le- 

pas dari hal pedato'itu sendiri, jang terhadapnja kita tidak hendak 

menjatakan sesuatu pendapat, kita hendak mensinjalir disini nafsu 

protes dikalangan kita jang begitu gampang menjala. : 

LE Dalam pataita, kita pudji dan sokong sikap De- 

wan Pimpinan Masjumi, jang diambil baru ini dalam sidang pleno- 

nja. Putjuk pimipnan Masjumi berpendapat, bahwa hal pedato Pre- 

siden jang menimbulkan protes itu tidak seharusnja diperpandjang 

  

di Pemalang, pada waktu mana 
diadakan pertemuan antara Pa- 

dari pada gerakan ini adalah Ke 

ti. Berkat berkembangnja kursus 

lam, 

dsb.-nja pi 
- Iketuai oleh sdr. - Suk 

mong  Pradja, Djawatan Sosial | mendapat pen, 
dan instansi jang berkepentingan, Isi 
sedangkan bang, mendjadi pen : 

'pala Kantor Sosial di Pemalang. |ini ac 
Ketua Panitia ada ditangan Bupa- 

  

   pula. Usaha 

   

   
an dari in- 

Lumbung patjeklik. 
ik -di Petarokan 

sebagai hasil dari pada 

pertanian dan digunakan utk mem- 
beri bantuan/pindjaman pada pendu 

  

   

  

di andung: G.: Georges- 
sedang 

  

mengutjapkan pidatc- 

Kalau Ulat Mengamuk 

winan. 
3. Rentjana U.U. Perkawinan di- 

kembalikan kepada Panitya — untuk 
disempurnakan, dan supaja sudah 
selesai dimadjukan. dalam Tanwir 
pada Mu'tamar jang akan datang. 
(4. Badan Pemusatan urusan Sub- 

sidi supaja terus bekerdja seperti jg. 
sudah-sudah' sedang ' kesulitan-kesuli- 

Selisih Faham 
Mengenai Moskow 
Menurut Sidik Tak Perlu 
Ganggu Kerdjasama PNI- 

Masjumi 

Sidik 
5 i 2 Tak “Jain. i bii snti 5 : ana ag aa Ns i tannja akan dipetjahkan bersama de- KETUA UMUM PNI, 

dan dibuat rame2. Masih banjak soal Jain, jang lebih penting dan sosial, maka achirnja di Pema- |duk jg. membutuhx dan sebagaian p Madielis Perwakilan | Djojosukarto berhubung dengan 

lebih mutlak untuk diperhatikan dan diperdjoangkan bersama pe- |jang dan Pekalongan dapat didiri- 1. banyro SN Usa Nang Na dan Madjelis Perwakilan | & aan Naela an na 

njelesaiannja. , Ta er 5 8 
Pe — — Dalam hubungan. ini perlu djuga dikemukakan si- 

kap Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, jang djuga memperli- 

hatkan pikiran jang luas dan perasaan jang tenang. Bahwa dianta- 

ranja, untuk. munggiadarkan salah mengerti dan akibat? jang tidak 

perlu, Pengurus H.M.I. akan mohon bertemu dengan Presiden un- 

tuk memperoleh pendjelasan. : 
— — — —— — Jang sudah pasti, dari seorang Islam jang besar iba- 

datnja, dan jang sangat patuh akan adjaran2 agama, sebagai Bung 
Karno itu, jang insjaf pula akan kedudukan dan kewadjibannja se- 

bagai Kepala Negara, tidak bisa diharap atau disangka adanja mak- 

sud jang bukan2, jang menjalahi tugas jang selalu ditunaikan se- 
baik-baiknja dalam perdjalanan2 jang telah diadakan, jaitu meng- 

gembleng?kan semangat persatuan, membangkit2kan tanggung-dja- 

wab rakjat akan keamanan dan mengobar?kan hasrat pembangu- 

nan disemua lapangan. 
Purba-sangka dan duga-kira, bahwa Presiden Su- 

karno hendak giat mentjampuri pertentangan ideologi jang hidup 
diantara rakjat, atau bahwa Presiden Sukarno sengadja hendak ,,me- 
ngadu-dombakan” golongan2 jang tak sama agamanja, adalah ter- 

ganda-stunt untuk pemilihan umum mendatang 

  

  

tjap 120, Magelang 100, Temang- 
gung 35, Purworedjo 50, Kebumen 
170, Wonosobo 50, Pati 40, Kudus 
75, Djepara 70, Rembang 90, Blora 

- Dalam pada itu lebih djauh dida- 
t kabar, atas keputusan Kongres 

jakarta 100 orang. 
: PAK TANI. 
Suatu buku peringatan dengan 

miliki oleh setiap orang, karena isi- 

nja, demikian pun berisi dengan 

DJAKARTA 
Seperti dikabarkan, oleh PSSI Pu- 

sat di Djakarta telah dipilih pelba- 

han ini akan diadakan pada tg. 15 
sampai pada 28 Maret 1953 di Dja- 
karta, : 
ONGKOS UTK PERGI HADJI 

  

Ez (pat 
|rang,»Ketua Dewan Partai Masjumi 

kalimat ,,Pak Tani” telah diterbit-| 

  

TJERAMAH MOH. NATSIR. 

Kemaren malam dengan bertem- 
dipendopo Kabupaten Sema- 

Moh. Natsir telah mengadakan tje- 

gara dikemukakan,  djikalau Peme- 

Orang? jang lemah ini harus di- 
pelihara demikian rupa sehingga da- 
pat hidup jang lajak dan kalau soal 

dilihat tentang satu rumah 
tangga, dimana tidak bisa terbebas 

adanja 

tidak dengan djalan membobol ka- 

pal. Dengan perbuatan demikian ini 

ada kemungkinan besar jang kapal 

tsb. akan tenggalam bersama se- 

hiburan dengan bertempat digedong 

maksudkan untuk memperingati ha- 

ikut meramaikan malam ini. 

SOLO 
  

WARNA WARTA DARI 

P.P.K. Dulu adalah mendjadi kebia- 

kan Lembaga Sosial Desa. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa diseluruh Djawa Tengah jang 
ada Lembaga Sosial Desa, jalah di 
Pemalang jang meliputi 216 desa, 
Pekalongan 544 desa, Kendal 
(Bodja), Purwodadi, Demak, Pati, 
Blora, Purbolinggo. Maksud dan 
tudjuan jang terutama ialah gera- 
kan gotong rojong,  tjinta-men- 
tjintai dan usaha bersama. 

Penindjauan kedaerah. 

Pada tg. 1! Pebruari 1953, oleh 
wakil Diawatan Bimbingan dan 
Perawatan Sosial di Jogia dan Ke- 
pala Inspeksi Sosial Djawa Te- 
ngah telah diadakan penindiauan 

nia dipikul oleh Lembaga Sosial 
Desa. : 

Didesa Petarokan (Pemalang), 
selainnja L.S.D. mempunjai lum- 
bung patjeklik, djuga mendirikan 
ikatan pemelihara'an djanda mu- 
da. Orang2 ini dipeladjari peker- 

ANGGOTA DEWAN pimpi- 
nan Nahdatul Ulama A.A. Ach-   

  

rakan dalam rapat Dewan Pimpi | 
nan N. U. akan tetapi hampir 

jakni Masjumi dan PNI ,,akan sa 
ling menjerang.” G : 

Sudah dapat dipastikan, bahwa 
PNI akan menjokong mosi ini se- 
dang Masjumi berpendapat, bahwa 

oleh PNI dan ditolak oleh Masju- 

padjak2 perseroan jg diterima baik     Achsien. 

  

BAHAN MAKANAN UNTUK. 

50 gram dja- 

'hidupannja Ik 38 anak. piatu. telah 

kedaerah Kares. Pekalongan. Jang: 

|ladjaran praktijk ini terutama diti 

dari Ketjamatan Petarokan ini me- 
ngenai pembentukan saluran air un 
tuk sawah patut diperhatikan dju 

ga oleh lain2 tempat. 
Kares. Pekalongan meliputi 76 Ke 

tjamatan dan masing2 daerah telah 
menerima sokongan dari Djwt. So- 

sial Rp. 500— atau djumlah so- 

kongan Rp. 38.000.—. Didesa dan 

daerah Warungasem, masjarakatnja 

desa telah menginsjafi dan menger 

ti tudjuan dari Djwt Sosial. Kini ke 

madjuannja telah meningkat sampai 

demikian rupa sehingga. Djwt Sosial 
hanja sekedar membantu sadja. Peng 

didjamin sendiri oleh desa. Keadaan 
jang dituturkan tsb ada lebih ma- 

dju tampaknja di Limpung. Rakjat 

berusaha bikin bata jang dikerdja 
kan setjara gotong rojong. Rakjat 

Selandjutnja mengenai soal pendi 

dikan dari sdr. Suwarso, Kepala 

Kanso Kab. Pemalang didapat kete 

rangan, setelah diadakannja kursus 

sosial, para bekas kursisten telah di 

beri peladjaran praktijk. Dalam pe 

tik beratkan ke djurusan sosial eko 

nomie didesa masing2, seperti keada 

22.635 .0rang. Itulah djumlah orang 

ini tertjatat pada achir tahun 1951 
dari djumblah penduduk 615.221 

orang. Kalau Kanso harus membe 

Selandjutnja “atas pertanjaan me: 
ngenai Lembaga Sosial Desa dikata 

ris. Lembaga Sosial mengambil tu- 
gas dalam soal: Pengadjaran dan 
pendidikan, penerangan dan  propa 
ganda, amal dan sokongan2 sosial, 
pemeliharaan sosial dalam lapangan: 

lah satu Ketjamatan telah dimulai 

menghidupkan sumber2” kemakmu- 

H.A. Pohon : Kelapa Habis Ribuan OnuUn Kel 
200 Gundul, Dimakan 

«KEBUN KELAPA sepandjang kiri-kanan djalan raja 
'wang-Pemangkat (Lk. 23 km) jang meliputi 2.000 ha, kini . teran- 

.tjam oleh serangan ulat jang tiap hari terus sadja meluas. Ulat2 ini, 

mulai dengan memakan daun sehingga 

-ning dan laju dan buahnja gugur sam al 
-jang diperoleh ,,Antara”, ternjata. penjakit ,arton 
sedjak bulan Djuni 1952, tetapi-baru kini 
pala pemerintah setempat. Laporan jang disam) 
“kabupaten Sambas ini diteruskan kepada .Kopr 
.watan Pertanian jang kemudian serentak mengambil tindakan. 

: Jajasan Kopra. -dan Djawatan 
Pertanian masing2 memberitahu- 
kan hal ini kepada pusatnja di 

      

Islamic Relief Com- 

Jg Berwadjib Di Bogor Hanja Beri Djandji Sadja? 

: : sepandjang kiri-kanan djalan raja Singka- 

nimbulkan sebangsa penjakit jang dinamakan ,,artona”, 

Pe Pan pohon mendjadi ku- : 
ur sama sekali. Menurut keterangan | jang memasuki partai jang tidak ber 

: ? itu telah ada 
ikan kepada ke- 

mpaikan kepada bupati 
Jajasan Kopra dan Dja- 

     
   

    

   

dirikan , Islamic Relief Committee 
Netherlands”  (panitya bantuan Is- 
lam di Nederland bagi korban ben- 
tjana alam oleh dewan Ummat Is- 
lam di pegeri Belanda bersama- 
sama dengan organisasi2 jang »e- 
'kerdja sama dengan dewan tersebut). 

Sebagai ketua kehormatan panitia 
tersebut telah dipilih mr. Susanto 

Di Laut Tiong- 
Ba Igo an 

pula direksi Jajasan Kopra Pusat 
Moh. Sata Bratamidjaja, bupati 
kabupaten Sambas, wakil Djawa 
'tan Pertanian dan kepala Jajasan 
Kopra Kalimantan Barat. 

Seminggu jang lalu serangan 
ulat ini baru terbatas hingga Sela 
kau dari Singkawang (Ik. 17 km), 

utara-dan-selatan. agar penjakit 

belah timur hanja terdapat sawah. 

-' Untuk memotong tiap dahan 
(pelepah) kelapa jang : dimakan 
ulat tidak mungkin, karena. .ter   

       

  

ruh telah mengadjukan pertanja 
an apakah intah Inggris 
akan menjuruh kapal2-nja- -atau 
kapal2 negara2 sahabat ' berlajar 
dalam konpoi djika situasi men- 

Setelah diselidiki dengan teliti, ter   
lu dimiliki oleh tiap2 desa. 

# 

tjanakan untuk tahun 1953, hanja 

KONGRES S.B.L.G.I. DI 
DJAKARTA. 

PB. SBLGI di Jogja mengumum- 

(padi telah rusak. 

wa Tengah dan usul2. 

KETJELAKAAN MOTOR: 

sepeda membelok ke. kanan sehing- 

| Darat Indonesia (Sabprindo) wila | 

milihan pimpinan komissariat Dja | , 
. Mr. R. Sardjono Ketua Pengadilan 

Negeri Pati, oleh Kementerian Ke- 
hakiman telah ditundjuk untuk me- 

PEreeNJA  tjepat mungkin: perlengkapan. jg | 
Sima Ba dari Djakarta sedangkan . 

Jum. seorangpun “jang datang. 
Achirnja dari pihak Jajasan: Ko- 

'pra kita mendapat kabar, bahwa 
kini telah disediakan uang”sebe- 

  
kelihatan dua buah benda adjaib 

“kemudian menghilang dim awan. 

KUDUS. 

seragam. serta kuntji2 sepeda tsb., 

urus Pandu Rakjat Indonesia  Tja- 

5. Tindjauan Putusan — Madjelis 
Tanwir tentang Anggauta Muhama- 

dak berideologi Islam. 
Keputusan ini, telah dilaksanakan 

dengan segala kebidjaksanaan dan 
hasilnja ditindjau kembali. dengan 
seksama sedjak ' Sidang. Madijelis 
Tanwir di Djokjakarta th, '51, di 
Bandung th. '52 maka ternjata bah- 
wa adanja Anggauta2 Mumahadijah 

ideologi Islam, merugikan perdjoa- 
ngan Islam. Maka sidang Madielis 

Tanwir pada tg. 15 Pebruari 1953 
di Solo telah memutuskan: 

a) Anggauta2 Muhamadijah kalau 
hendak memasuki partai politik ha- 
nja di-idzinkan memasuki partai po- 
litik jang berideolggi Islam. 

b) Anggauta2 Muhamadijah jang 

akan memasuki atau telah mema- 
suki sesuatu organisasi jang menje- 

rupai partai jang tidak berideologi 
Islam, - supaja minta persetudjuan 

atau akan diambil keputusan pada 

dan oleh Madjelis perwakilan P.B. 
Muhainadijah Daerah. 

    

PSIS th. 1952/1953) dan Sisa PSIS. 
Seperti biasa, pertandingan ini akan 
dimulai-pada djam 16.30 sore. 

PERTANDINGAN AMAL 

laan- bulan «Maret 1953 
sbb.: 

atjaranja 

ROMBONGAN SUMATERA 
UTARA KE PON III. 

Panitya PON-IFI Sumatera Utara 
baru2 ini telah mengadakan sidang 

dah harus dilangsungkan pertandi- 

bang2 olahraga jg tertentu, sebagai 

da PON-III nanti, diharapkan sudah 
terbentuk achir bulan itu djuga.   
rapa pegawai jang semestinja di- 
berhentikan, oleh sidang  dipu- 
tuskan diterima kembali, dischors 

dijah jang memasuki Partai jang ti- 

sjumi dan PNI mengenai soai 
pembukaan kedutaan di Moskou, 
menerangkan kepada P.I.-Aneta, 

ganggu kerdja sama antara PNI 
dan Masjumi. 

PNI tetap pada pendiriannja 
akan meanjokong mosi Rondonu- 
wu tentang pembukaan kedutaan 
di Moskou, demikian Sidik. 

Mengenai amendemen Djaswa 
di jang telah diterima oleh parle 
men, atas R.U.U. padjak persero 
an, Sidik Djojosukarto menerang 
kan, bahwa amendemen ini ba 
rangkali mempersukar kedudukan 
dr. Sumitro dalam kabinet, tetapi 
ini menurut Sidik tidak usah me 
njukarkan kedudukan kabinet sen 
diri. Kalau fihak partai dr. Sumi 

1 : : Naa Ga Nana. diungan ini bermaksud untuk me- : BA 13 “3 5 i Td i j kwalifisir kabinet 
lalu tidak masuk akal dan sangat ditjari2, jang sendirinja memper- |,..? Ka ia ana “1 Nk masih memasuki partai jang tidak |tro. jang mengkwanfisir Ane 

lihatkan kosongnja Nan Sendan teluk. : : hat perkembangan/usaha sosial Rn na Pa Ba — Hi Ba Pn aa ana berideologi Islam, segera dipanggil |ini bukan kabinet koalisi, konsek 

— ——— HF Pjuga menimbulkan kesan, bahwa protes2 jang dinelbngai desa a.l. di. Kedungre- | na ian Apa rtinija sosial mittee Netherlands kedaerah ig mengalami “serangan | kembali, Kalau tidak berhasil, maka | wen kepada kwalifikasinja itu, 

mengandung purbasangka dan tuduhan2 itu, adalah tidak sewadjar 2 an Ken ana ah 2 Ki $ :  “Aingap ah 38 s S Isupaja keluar Mam Mugen, maka  terganggunja : kedudukan 

ia mani beranak : 22 , ar Im piatu jang dipelihara Ole i i in Sk AU : Au c) Anggauta Muhamadijah jang | Sumitro itu tidak usah pula men 

dan seolah ada hubungannja dengan reclame, dan atau propa- | desa itu sendiri, sedangkan beaia- | Kursus sosial. | Di Den Haag baru2 ini telah di-| ' Palam rombongan ini turut . : " # ganggu kabinet. 

Selandjutnja Sidik menerangkan, 
bahwa amendemen Djaswadi itu ti- 
dak menggangu anggaran belandja, 
karena jg sekarang ada itu baru ran 
tjangan undang2 anggaran belandja 
dan masih bisa diubah. Ja menerang 
kan, bahwa prinsipnja sumber peng 

& . ramah mengenai pelbagai soal pem- 'an tanah, djumlah penduduk, Ilahi: | Tirtoprodjo dan duta Iran. Dana tapi hingga hari ini diterima lapo | hasilan negara itu djangan diletak- 

PEMBAGIAN OVOTUM HA- bangunan Negara Perhatian 'terha- dan Maa Dari daftar peladja- | tersebut” akan memberi bantuan ke-jran bahwa. serangan ulat telah kan pada peak, tetapi harus di 

. DJi UTK. TIAP2 KABUPATEN | dap tjeramah ini tjukup besar: an- N Oo T k Ak ran praktijk ini telah dapat disimpul | pada korban2 bentjana alam di In-| sampai hingga Sinam, jaitu hanja tjari sumber ae atas pertanjaan 

Menurut Kementerian! Agamal|taranja tampak Gubernur Budiono, » a - an kan angka2 jang  mengundjukkan | donesia dan Iran dengan membeli 3 km. diluar kota Pemangkat. Me dimana bisa seapat Kapan lam 

R.I. penetapan pembagian guotum| Panglima Divisi Diponegoro, Resi- - k P mb adanja: fakir miskin/terlantar 17 fobat-obatan dari uang jang dapat (nurut keterangan2 jang diperoleh, itu, Sidik, mienerangkan: bahwa ini 

hadji untuk tiap2 Kabupaten sbb.:|den Milono dll. instansi. Tjeramah Lu ong - € MDU- 106 orang: Jatim piatu 2.509 orang: |dikumpulkannja — dengan  banfuan | ternjata satu2-nja usaha untuk.me PERTANDINGAN KEHOR bisa ditjari aa Maia aa da- 

Kota Besar Semarang 70, K.B. Su-|ini berlangsung Lk. 152 djam la- k Ke d t bisu 352 orang, tuli 1.093 orang: bu| Palang Merah Indonesia dan orga-| ngatasi serangan ulat ini ialah D 5 - ri perusahaan Era dan dengan 

rakarta 40 dan Kabupaten2 Sema-| manja. aan Kedutaan ta 1.330 orang: tjatjad badannja 1. |nisasi2 palang merah di Iran. - | dengan djalan menebang pohon2 5 (MATAN, Maag San, Lega Pa : 

na SA ara it 1 Ba an Mengenai soal ketenteraman ne- Moskow 145 orang atau djumlah seluruhnja " . -$ kelapa dibeberapa. bagian sebelah me Sa SE, pa Aang Bur P3 Natan Sa Ig 

/ 30, ak 120, Pekalo- i : , : 21 7 $ 

1g: 5 Pem: Tecal 2 . 8 Aa z , : : 9 “ 2 di 2 , : dion Semarang akan dilangsungkan | Sumitro. menitik beratkan penghasi- 

Dena Sana Telan ear - rintah ingin negara mendjadi aman Pendapat Pribadi Tn Tn agama Kalau Berlai ar tidak meluas, karena disebelah-ba | pertandingan kehormatan sepakbola |lan negara ftu pada padjak, karena 

: ten: KUE OREO , Purbof dan makmur, sumber kekuatan ini £ Kohsi tidak mampu untuk ben . aa h J rat terbatas dengan lautan dan se | antara Kes. Ta Chung Sze I (djuara |ternjata bahwa dgn mau diubahnja 

linggo 30, Bandjarnegara 20, Tjila-| terletak kepada orang2 jang lemah. . ACnsien tjapai kehidupan jang lajak. Angka - : . ahnj 
R-U.U.. padjak perseroan itu sadja, 
ia sudah geger. (Pia). 

  

: £ ini dapat tertjapaf, disitulah akan: sien, djuga mendjadi sekreta | ri sokongan kepada orang2 itu, milf... , : . A2 : 2g in Haa 

n, Maan 1, Sukohardjo 9 orang. | timbul suatu kekuatan raksasa un-'ris Sa Haa. mene |salnja seorang Rp. 25.— sebulanj 'Ka bala Inegeris Akan” an 2 naik dan tidak ada jg naga Ba .. 

epada ..Panita Penjaringan” dil tuk membuat negara kita mendjadi: rangkan, bahwa ia sendiri berda Kanso Pemalang harus mengeluar-f. AN pa ing eka erani memandjat. 5 Orion ogja, ung Hua 

masing2 Kabupaten dan Kota Be-| makmur dan aman. Selandjutnja di- sarkan pertimbangan2 prinsipil kan sokongan tiap. bulan Rp. 4605.|- Di-Konpoi ? - . Untuk melakukan . penjempro- Bandung dan Ta Chung 

sar, diharap segera mengadakan | djelaskan, tentang perlunja masiara- tidak setudju dengan rantjangan 875.— atau setahunnja Rp. 5 590.| “.... SER SN ak 3 :jtan belum mungkin, karena dja- Levi Sze Semarang. : 
undian dan meng Pan de-| kat mengadakan 2eiioango Dja- mosi  Rondonuwu cs. mengenai 500.— demikian sdr Suwarso.. SS i Th rak tingginja rata-rata 15. hingga “53 .—. na pernak 

Due ses engak seba Osan, beri jang, basik2 digtekn pembukaan, “kedutaan besar Gi |' "Menghidupkan “kemak-| Sa ae an la ana : 
1 Pe oto 3 cepada orang2, tetapi harus di-ing ah An Pn ag 0 Mt up E 2 . Ksi-J n Ke lah. 1 A : « 

bat-lambatnja tg. 5 Maret 1953. sa bian. anna soal ini perlu Moskou. ,,Soal ini belum dibitja|  — ' muran. $ : — djandjikan akan mengirimkan se | Chung Sze Semarang pada -permu- WHEN I GROW UP 

Film- tersebut diatas jang kini se- 

Panitia Hadji Pusat jang antara | 4 danja misalnja sadja kakus. fidak ada kemungkinan, wa | kata | rintah “dapat mempertim- niatan Pertanian. Daer | Tgl. 6-3253: Grion djuara. Jogja , ta 
lain memutuskan djumlah tjalon Ba ma pa Kn AA ea fraksi partai saja dalam parlemen an nan bembara: nina Ban ( bangkan untuk menjuruh: kap: Manan Pen Dacrah hanja '— Ta Chung Sze djuara Semarang. dang "diputar di Lux pantas sekali 

Diemaah Hadii tah 1953. J : Pa 'aka Tak 2 nata Aeili- GO atau uap aga P5 z5 “dapat menjediakan fonds sebesar Pj 73 553: Ch Hua Band mendapat perhatian istimewa dari 

“3 aa. yg Lia Ta 3 JSANgltanggung djawab terhadap sepak jakan menjokong mosi tsb. - | Sosial adalah bentuk gotong rojong. aja Raga apabila h jati Rp BEN Sa aa 2 Pn ung Hua Bandung (kalangan “orang tua” maupun anak2 

seluruhnja. untuk Indonesia adal terdjangnja. Selandjutnja mengenai , SteN selandjutnja mengatakan, bah | Yrenurur istilahnja Prof. Dr. P. J. perairan ' kok, djika  sera- “Dea: penialidikan Ilmu 7 “Aron — Yenja. muda jang malai mengindjak “usia 

14000 orang, maka dalam rapai iberi wa soal ini tentu akan ki kas 5 2 nasionalis ' Balai Penjelidikan Ilmu “Tum Tgl. 8-3253: Ta Chung Sze — | MuSa. Jang Pein! . 
ka alan Gal bah Da “Ikesabaran diberi perumpamaan satu Ps al mengaki- | Bouwman, lembaga sosial adalah | ngan dari fihal yOnaAnS “. 8 buh2-an Bogor j diberitahu- | Chung Hua Band , djadi pemuda dewasa. Tjinta kasih 

T Lg Pp Na 3 ahwa Ujawa| Nachoda jang naik di atas kapal. batkan perdebatan jang hangat di | bentuk kerdja sama dan bergaul hi kok & un fihak lainnja - terus Ykan telah mendjandjikan akan me Pa dina aa k i orang tua jang sering diselubungi 

aan Pe g 2 Nai o. Kalau Nachoda ini hendak meng-| dalam Pen dimana kedua | dup didalam mana mendjelma kehi sudja berlangsung. na an 2 input Liat “AN 21 - K Bi ehAn Mann Fa s Kn Tan 5 Moe: kekemekan "ebar Snoknja kelak” djadi 

& 3 Ht KA an bil air, tentunja ia akan meng- partai pemerinta : terbesar E ji H isato! : Lor rabolgi. i- partai bw S1 Pep Sea Anna re KU | i Sema- e : T 

tambah “dari Daerah Istimewa Jog- Betaua ae sak dari iba, terasa ENI al aa ea aa ul hr Saya Par Ipenjelidikan, tapi hingga kini be |rang. manusia utama jang patuh akan 
dasar2 disiplin hidup manusia dalam 

(Imasjarakat, sering keliru ditafsirkan 
oleh anak tadi, menganggap bahwa 
orang tuanja tak tjinta dan sebagai- 
nja.. Hal2 jang demikian pasti per- 

kan oleh sdr. Hasmosuwignjo, In-| isinja. Demiki Il. santap: - kini bel i « cesei j i i e2 Lara at Tebi ir Rp 10.000 ' nembantu | untuk membitjarakan beberapa soal. Saing 3 : : : 
ai : 10 njo, ja. Demikian a.l. santapan pem- kini belum waktunja untuk membu | kesehatan rakjat, melindungi kanak2 | giadi lebih buruk. 2S p 10.000 guna membantu : 1 pa s nah dialami oleh tiap2 keluarga jg 

spektur Djwt. Pertanian Djawa Te-|bangunan jang dituturkan. ka kedutaan besar di Moskou, de-|,,kaum wanita” kanakTt perempuan, Ford Reading mendjawab: ,.Apa membasmi ulat2 tadi dan djika | Mengenai rapat itu, ketua panitya,| hempunjai anak jang sudah akan 

ngah. Buku ini tertjitak atas kertas mikian Achsien. 5 melajani kepentingan2 golongan? jgliila situasi “di lebih. "Ikirang masih akan ditambah Iagi. |Sdr. T.Z. Anwar, menjatakan bah-| mengindjak alam kedew Fe 
jang halus dan berisi dengan gam- N $ : aa : £ bila situasi. mendjadi lebih buruk | “ : 23 2 Kue bada pertemuan debu Metal: diberi (PB UAK Ara ewasaan. c 

Ta asa aa MALAM HIBURAI Sebagaimana diketahui, kini su- | tertentu dari mereka jang mempu-| maka itu akan dipertimbangkan, | y ——- Pe pa 2 5 kurangan saling mengerti antara 

Tuai bal aa Hana peng IE Ama I “ 1 dah ada dua peristiwa, dimana ke- njai tjatjat2 djasmani atau rochani. akan tetapi dalam enam bulan: be : “uga Na “ : ga tugas pokok dari Palanak dan orang tua sering menje- 

dag ak Pp jang suda Pada tg. 27 Pebruari 1953, djam|dua partai pemerintah tsb. saling| Achirnja oleh sdr. Suwarso dikata- lakangan ini hanja sebelas kapat Benda Ad aib paniya. Sg babkan anak berbuat nekat, melari- 

silam sampai sekarang ini. 'Buku|19090, Chung Hua Ta Chung Sze|berlawanan, jakni mengenai mosi| kan dengan gerak gotong rojong rak e ai ita" (Reuter) p i J Selandjutnja — dinjatakan, bahwa kan diri dsb.: anak kurang menger- 

ini sangat faedah untuk dapat di-| Semarang akan mengadakan malam|Manai Sofiaan, jg diterima baik|jat disempurnakan dan “seperti disa yang CN “ 1 : Atas Palembang pada bulan April jg akan datang Su |) bahwa kekasaran itu djustru un- 
tuk kebaikan dirinja sendiri, sedang 

nja bukan sadia menggambarkan k 1 Fi sendiri - didjalan | mi dani 2 z i #kt baik Rp. 375.000 KERUGIAN Dia : ngan2 seleksi dikabupaten?. 3 
na teng: perkumpulannja — sendiri idjalan|mi dan jg lainnja mengenai usul 'dengan gerakkan membikin aik/ p: : : tas kota Palembang hari Se : $ | 'lorang tua kurang bidjaksana mene- 

perdjoangan Pak Tani pada umum-| Mataram. Malam hiburan ini di-jamandemen Djaswadi cs. mengenai| membangun “perumahan2 si miskin.| |. BANDJIR. lasa j.l. kira-kira pk. 14.00 telah Pertandingan2 seleksi untuk tja- Maa Panjang pendidikan bagi 

anaknja. 

rundingan?2 dan penindjauan jangl si :. slah diperoleh dal: ar: 1 tumi. re i dia kepada i k i duduk akibat ba jang Sai 3 : berenang, lomba sepeda dsb. akan ini : “Iadik 
i : Na aan 5 jang telah diperoleh dalam per-joleh PNI dan ditolak oleh Masjumi. jran desa, melatih kerdja kepada pafnjata kerugian penduduk akibat ban melajang dari arah selatan | “ 5 5 Thema inilah jang didjadikan da- 

berdasarkan pendidikan kepada rak- tandingan kompetisi PSIS, hinggi| Djika partai2 pemerintah atjapka|ra pemalas/miskin dengan memakai | djir di Tjakru, kabupaten . Djember menudju ke utara dengan ketita dilangsungkan setjara pusat di Men Ela When I Pa Up” jang 

at pada umumnja. Apa jang telah | jabang Olahraga kelas I, II dan III (li berselisihan faham mengenai pe-| sawahnja orang2 jang kaja, sawah |dalam minggu jbl. meliputi Rp. 375 tan jang besar. Benda itu keliha dan. Sebelum bulan Djuni, pertan-| kini sedang diputar di Lux: suatu 

Gikerdjakan oleh Pak Tani sebagai| telah merebut djuara dalam tahun|laksangan soal2 jg penting seperti | grantungan, tanah GG. dsb. Inilah 1000. Bandjir air sungai Tanggul me tannja londjong berkelip-kelip ber dingan2 seleksi harus sudah selesai, | jerita biasa jang dapat dihidupkan 

punak Pangan negara aa te-| 1952/1953. Kepada para angesan tadi, hal ini bukan sustu tandal usaha sosial jang boleh dikatakan ti (uap La Pan Sa terus me- #tarna putih. Kedua benda ini ber nan Mn jg Hn me-|oleh permainan jang kuat dari pe- 

jeraskan dengan angka. dih k kedatangannja — untut Jakan kekuatan kabinet”, demikian | dak perlu memakai beaja, tetapi per | nerus. Antara lain Ja. tanaman .... , # . wakul propinsi Sumatera ra pa- i ii i in- 
LATIHAN PSSI DI iharapkan atangani) 1 s : p 1 pl p Ya iring2-an dalam djarak jg djauh main ketjil Bobby Driscoll dan bin 

tang kenamaan Robert Preston. 

2 . Ke aka : 1. ma PET ta FA 3 2 3 keperluan pertanian hanja diper-j I : o h ci 1 D.,|tertutup tersebut dibitjarakan ten | menimbulkan activiteit dari para 

Nee aa Nan uan Sa ae 225522 z- HE E:8 oleh uang Rp. 400.000.—, maka |jah Djawa Tengah, jang akan di |sedang petji serta lentjana ” Pulisi| tang pemberhentian pegawai2 jg | Pemuda dalam lapangan bas 1 
adikah & Dim Memabang akan SAE za: S3 A5 - penambahan produksi jang diren- Fhadiri oleh utusan2 tjabang2 di- 2 Tn temkap” Pulisi Pan - tersangkut urusan pulisi. baik jg |rakatan $ 

arta, akar .—— . : a s bernama H. dikem- i 2 

sjarakat Pusat Kementerian P. P. 
dan K. Djakarta dan dari Bagian 
Pemuda Insjeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat Prop. Djateng Semarang. 

dindaksin - : : daerah Djawa Tengah. Konperen |"! ! sudah dan belum mendapat kepu activerinc i 
Suaka Te Dt anang pra mera angka paling tin » tsb an membitjarakan 'kepu | balikan. ikan dari Pengadilan Nespel Be Hrg Pedia Na 

dari kalangan jang berdekatan di gi o. : .. jtusan resnja di Bandung pa ana 1 erapa usul dari DPD banjak jg | muda Djawatan Pendidikan Ma- 

Semarang didapat kabar, jang lati- DJOK J A da beberapa bulan jang lalu, pe- MERANGKAP HAKIM tidak dibenarkan, sehingga Raba . aa regggg 

Mengingat adanja bandjir dibe 
C : gung, 200 gram gaplek dan 50 api tjepat Bandung—Jogja pp mu” 2 La alb ad i bera tem " 

saan bahwa tiap2 Hari Sati sore | gram ubi djalar. lai hari Selasa berdjalan lagi seba- San aa berdiri “dj Sina tab, Pa PUR BOLINGGO Taka an ar ag Na ae 

Pena . “io haggkn Tanpa menaire tata. cap ambang OA Pelisolen bagpua De Pakan pena Him die! Dengan Inka? disebelah telinga Sdr. Soenadi dari DPD: Pelindung Ae bentuk P itya kofban  bandjir 
STAR 1. SEMARAN : Ea an diiringi game | Maka bahan makanan jg banjak- Ska Imuman MU Gite kanan dan gigi2 rusak si korban di Sdr. Bupati. . Sedang Commissaris untuk mentjari sokongan — guna 

Pa Pn au AN Ia ang Teaist sana Opi ga-|nja 418.308 ton itu harus terdiri Pa oa KA Pee ngA Ka angkut ke Rumah Sakit Umum ,,Ti-|Sdr. Hariadi dan Basas Adnan. MEA LAHAT ar menolong korban bandjir, baik 

Diam 17.06 — Pembukaan: 17.05 
— Gending2 dolanan: 17.19 — Do 
ngengan kanak-kanak oleh Bu Ma 
ri: 17.30 — Pengumuman dan Be- 
rita Daerah, 17.45 — Tjiptaan De 
bussy: 18.00 — Hiburan Petang oleh 
O. K. Panorama: 18.30 — Pengadji 
an Adzan maghrib oleh Zen, 18.45 
— Hiburan Petang: 19.00 — Tan 
la waktu — Warta Berita, 1910 — 
bu Kota hari ini: 19.15 — Tin- 

Marta Berita: 20.05 — Siaran Peme 

  

melan ini dengan 2 orang penarinja | 

jang dinamakan Tjantang Balung se 

karang masih tetap dipelihara. Ga 

melan tersebut dikenal dengan na- 

ma Gamelan Sabtu karena dimain 

Ikan pada tiap2 hari Sabtu. 
-. Nona W. Rowland dari World 

Cguncil For Christian Education and 

Sunday School Organisation di New 

York jang sedang mengadakan pe 

nindjauan di Indonesia akan mengun pemerintah daerah harus menitik 

lah dibentuk sebuah panitya penjam 

dari 209.145 ton beras, 34.857.5 
'ton djagung, 139.430 ton gaplek 
dan 34.875.5 ton ubi djalar. Di- 
samping itu masih pula diperlu- 
kan tambahan bahan makanan jg. 
berisi zat putih telur dan lemak, 
jaitu kedele, katjang tanah, kela- 
pa, ikan dan daging. 

Untuk mentjapai djumlah ba- 
han makanan jang dibutuhkan itu 

  reta api tjepat Bandung—Bandjar 
pada hari Kemis petang jl. sudah 
diperbaiki, sehingga semua pe- 
numpang sekarang tidak usah lagi 
pindah kereta api didekat Wa- 
rungbandrek. , 

Seperti diketahui, kercta2 api 
kilat dan tjepat itu sudah sedjak 
hari Djum'at tidak berdjalan sam 
pai dan dari Bandung melainkan 

    
dar” 

KUDUS 
DIHUKUM 8 BULAN 

' Pengadilan Negeri di Kudus telah 
mendjatuhi hukuman pada K. selama 
8 bulan masuk kurungan, — karena 
pada bulan September 1952 .telah 

  

para.   
SIDANG PLENO  DPRDS 
Dalam sidang tgl. 14 telah d 

bitjarakan tentang rentjana . be 
grooting tahun 1953, tetapi ber 
hubung dengan adanja 

gi Daerah Otonoom, 

  
instruksi 

dari pemerintah Pusat, bahwa ba 
anggaran 

belandia buat tahun 1953 diku- 
rangi 4070, maka rentjana begroo 
(ting jang. telah diterimakan kepa 

:$, Pada nanti tgl. 8-3-1953 selama 
i(10 hari berturut2 di Purbolinggo 
- pakan diadakan activering Panti- 
- Pemuda. Program activering ter- 

sebut terdiri dari: 1. Tjeramah2, 
2. Penindjauan objecty 3. Hiburan 
4. Olahraga, 5. Pekerdjaan prak- 
tisch, “Tjeramah2 diikuti dengan 
discussie, antaranja: 1. Pertanian/ 
Perekonomian, 2. Tata Negara,   

diluar maupun dalam negeri. 

PEKALONGAN 
SERUAN DPD. 

DPD kota besar Pekalongan da- 
lam pengumumannja baru2 ini me- 
njerukan agar semua papan? rekla 
me dan clides dalam pertundjukan2 
bioskop ditulis dengan huruf latin,   Yarta — Si : makanan diantaranja padi-benga- Hap 2 wanita pedagang rokok, .se- (tunda pembitjaraannja sambil me |an/ Kebudajaan/ Pendidikan. disukai asal sadja besarnja tidak 

2015, ant Ian ai Nama Agama Fakih Usman de wan ubi-kaju, ubi djalar, katjang MAGELANG banjak 400 bt., dan ,,mendenda” Sa aan, Aan begroo|  Activering sematjam diatas da- anggi Hare dg maan Ta 

2100 — “Berita Bahasa Djawa: (ngan Hamka beberapa hari jl berada tanah dan kedele jang baik hasil- Rp. 150,—. Ketika tertangkap ter- te Hola - Naa de- |lam kwartaal pertama th. 1953 di seperti ,,batikkerij” di Ba nan 

21.15 — Santiswaran oleh Karawi-'di Solo berhubung dengan diadakan | VA, Rentjana ' itu bisa terlaksana ABPRINDO Gn ya. POTA MANA TONNJANA PA Sid “ FE Sem fa adakan di 6 tempat diseluruh In- | pembatikan weverij” di di pertar 1 

tan Studio: 22.00 — Warta Berita: Inja konperensi konsulat Muhamma | sepenuhnja apabila biaja jang di-| KONPERENSI S DO (Negara dan sedjumlah kuntji sepe- 5 Tengah “ta djam 09.30 | donesia, antaranja Djawa Tengah Hat: »restaue Un da di ja LP pas 

2210 —- Tindjauan atjiara esok ha dijah seluruh Indonesia. Selain dari | periukan sebanjak Rp. 157.500 Pada tanggal 22 Ska ui | men prergkiak bawaan mboaeN tepat No bagan Mt PIDO TP, ka mendapat satu tempat, jalah di (kan dsbnja. Tidak Ao utkan “9 

ri 22.15 — Pudjaan alam Nusanta| mereka berada pula mr. Kasman siltersedia. Karena disebabkan oleh | Magelang akan diadakan konpe | Seprember). rena membitjarakan kepegawaian. | Purbolinggo. nja sanctie2 bagi mereka jang mb 

ra oleh Tossema: 23.00 — Tutup, ngodimedjo. 

  

penghematan uang negara, untuk 

  

rensi Serekat Buruh Perikanan 

  

Hakim telah menjita itu pakaian 

. 

Hadlir 18 anggauta. Dalam rapat Maksud activering jalah untuk 

  

langgarnja, 

bahwa soal ini tidak perlu meng. 

    

: $ i : : : Ba : ny 2 a : ra kukan mpasan dan meng: : Ea 5 : 

.jauan Mingguan ekonomi: 19.30) djungi Solo djuga. Mn “gd beratkan usahanja pada perluasan | hanja sampai dan dimulai di "Fa- NN lai Tiatt Nepita dari Dis. da masing2 anggauta DPRDS Ku |3. Olahraga, 4. Kesehatan, 5. Pe-| '€tapi bila dirasa perlu boleh ditu i 
-— Tepatkah......... ? 20.00 — Sari' kundjungannja ini maka di Solo 1?  bembibitan dari 'matjam2 bahan sikmalaja. Pemerasan dilakukan terha-| SUS Gianggap tidak ada, dan di |nempatan tenaga dan 6. Ketuhan- lis dibawahnja dengan huruf jang i 

 



  

Penduduk kota Effingham saban ! gara bagian Nilinois, Amerika, rasa terijengang dengan g 
pendaftaran tjatjah djiwa &: 
kota tsb. 

Menurut angka2 Sinta daftar 
tjatjah djiwa tersebut, dalagi kota | 

wanita 
jang menikah, 0733 
laki2 jang menikah. I 
daftaran itu tidak « 6 sa di 
manakah suami ketu wanita 
tersebut ?. 

PENGADIAN B Boonville : 
diana (Amerika), dalam Na 
pada hari 1 | mengambil keten 
- bah anak berhak menun 

ut penggan kerugian atas luka2 
jg dideritanja sebelum ia lahir... 

Ketentuan ini diambil dalam | 
suatu perkars, dimana orang tua 

   

  

itus terdapat 1733 Ia 

    

seorang anak jang berumur 2 ta! 
hun menuntut pengganti kerugian | 
sebesar 50.000 dollar dari seorang | 
pengendara truck, jang menubruk | 
mobil mereka sewaktu anak itu -5 

   

  

s UNTUK SESUATU 
3. Ha untuk berhenti”, 

— no, Mononutu dan Teaaa 

# 

  

Hukuman Rosen- 
berg Ditangguh- 

kan Kagi 
MAHKAMAH apel Amerika 

Serikat hari Selasa” meajetuu 
untak mengurungkan pelaksanaa 
hukuman mati atas suam 
kaus sampai tgl. 30 0 Mat 

        

belam lahir. Anak itu menurut pe CM 
njelidikKan menderita 
schudding sebagai 
kan itu. 

»shersen- | 
akibat tubru- 

x$ 

  

Sengadja Na | 
Tidak? 

Djagung Tjampur Gelas 
Kedapatan Didjual - 

Beberapa waktu jg lalu pihak po- 
lisi melakukan pembeslahan atas se 
djumlah  djagung. kisar (beras dja-| 
gung) jg didjual oleh beberapa toko 
di Mempawah -dan Pontianak, kare- 
na ternjata djagung itu bertjampur 
KATJA. Sesudah itu baru2 ini pi- 
hak polisi Sambas pun dapat ' pula 
menemukan pendjualan djagung ki- 
” bertjampur  katja dipasar Sam- 
»as. 

Belum diketahui apakah  pertjam- 
puran katja dalam djagung itu di 
lakukan dengan sengadja dan dit 
djual kepada umum, tapi pihak poli 

jatas diri mereka kepada Nata. 
mah tertinggi federal Amerika Se 
kat. Tadinja telah 
bhw. pelaksanaan hukuman mati 
(ita akan berlaku dalam minggu 
antara tel. 9 sampai 16 Maret jg 
akan datang. (AFP) . 
  ? apaan 
Pain hari Senen, Aaja Eisen- 
hower telah menjampaikan kepada 

senat rentjananja untuk mengangkar 

njonja Clare Booth Luce. selaku 

dutabesar di Italia. Dipilihhja njo- 
nja Luce itu untuk djabatan terse- 

but telah menimbulkan ketjaman- | 

ketjaman dikalangan-kalangan or- 

Iganisasi - Protestan . dan — Katolik. 

Kalangar2 keagamaan tersebut ber- 

tanja apakah njonjah Luce — jang 

beberapa tahun berselang masuk 
agama Katolik — selain mendjabat 

dutabesar untuk Italia djuga akan 

"bertindak selaku wakil diplomatik 
Amerika untuk Vatikan, baik setjara   si telah bertindak dan melakukan? 

pemeriksaan atas diri tiap2 pendjual 
djazunk kisar, dan dimana2 telah di 
tempelkan peringatan2 “kepada pen- 
duduk. 

  

»terang-terangan | maupun  setjara 

samar-samar”. Nj. Buce adalah isteri 

dari penerbit Henry Luce dari ,,Time 

dan Life”. Pada gambar: nj. Kuce 

dan suaminja. 

    

  
  

Bukannja Barang Aneh 
Komentar ,,Persatuan Islam” Atas Pidato Presiden 

Di Amuntai | 

Bung Karno” Sering Lupa Kedudukannja Sbg 
L- sh 

Kepala Negara..... 
BERHUBUNG DENGAN adanja pertanjaan2 mengenai sikap 

Djama'ah Persatuan Islam terhadap pedato presid en di Amuntai, 
jang telah menimbulkan reaksi jang sangat luas dalam masjarakat, 
maka Pengurus Besar ,,Persatuan Islam” dalam statementnja jang 
ditandatangani oleh ketua Fachruddin Alkhahiri dan sekertaris Sa- 
leh Djajadikarta, menjatakan bahwa: M. Isa Anshary jang telah 
mempelopori mengirim nota protesnja kepada pemerintah adalah 
anggota P.B. Persatuan Islam, dan langkah jang diambilnja tidaklah 
diluar sagu dan pe 

Pemberontakan 
Di Yunan 

Kebenaran Ataukah : 
Hanja Isapan Djempol 

3 Taiwan ? 

ORANG2 Tionghoa bersendja. 
ta pada awal bulan ini telah mem. 
berontak dibarat- 
hadap pembesar2 : Mereka 
berhasil menguasai 8 daerah, de- 
mikian laporan dinas rahasia 
Tiongkok Nasionalis hari Rebo. 

Kantor pekabaran Tatao, teror 
pet kementerian pertahanan gi 
kok Nasionalis mewartakan, 
wa ksum pemberontak telah men 
duduki tempat2 penting didaerah | 
Cha'e, Fubaj, . 

   

reka telah menduduki pula bebe 
rapa daerah penting di Kian- 
cheng, Szemao, Ningkiang dan | 
Liushun. 

Propinsi Yunan terletak diselatan | 
Tiongkok diperbatasan Birma. 

Kantor pekabaran Tatao mene- 
rangkan, bahwa kaum pemberontak | 
berhasil merebut kekuasaan di-dae-l 
rah2 tsb. setelah  terdjadi rentetan 
pemberontakan setempat. 

Letnan djenderal Chang Yi Ting, 
djurubitjara kementerian pertahanan 
di Taipeh, menerangkan tidak me- 
ngetahul tentang pemberontakan ter 
sebut. Ia menolak membenarkan 
atau menjangkal berita tsb. 

Menurut kantor pekabaran Tatao, | 
kaum pemberontak mempunjai per- 
sendjataan kuat dan sedikitnja 2.000 
diantaranja mendapat latihan baik. 

Tatao tidak menerangkan dari 
mana berita itu didapatnja, begitu 
pula siapa jg memimpin kaum pem 

(Yunan ter | 

m | ialah bahw 

Manchiao dan | 
Dhuanyeh sedang selandjutnja me (ba 

rsetudjuan P.B. Persatuan Islam. 

Persatuan Islam sebagai anggota 
istimewa dari Partai Masjumi, meng 
hendaki bahwa tiap2 tindakan poli- 
tis seharusnja diambil oleh D.P.P. 

Masjumi. 

Dim pada itu Isa Anshary adalah 
figuur politik, dan tindakan Persatuan 
Islam disalurkan djuga kepada Isa 
Anshary. Diterangkan  selandjutnja 
bahwa mengenai isi pedato presiden 
Sukarno, bagi mereka bukan barang 
|jang aneh dan mengedjutkan. 

Kejakinan pribadi Bung Karno su 
dah lama diketahui oleh persatuan 

rang belum berubah. 
Akan teta ani, jang  disajangkannja 

a Bung Karno didalam 
'perdjalanan beliau seringkali lupa 
jakan kedudukannja sebagai Kepala 
Naat, 

Kepribadian Bung Karno suka mem 

wa pandangan sendiri, tindjauan 
dan pendapat sendiri, sampai kepa- 
da faham politik nasiorial sendiri, 
kedalam pakaian Kepala Negara, se 

(hingga sulit untuk dipertanggung- 
djawabkan. e 

'Seterusnja Mbak Islam menja 
takan kegembiraannja melihat bang- 
kitnja organisasi2 Islam dengan re- 
aksi jang Spontan menentang isi pe- 
dato presiden itu. Persatuan terse- 
but pertjaja bahwa peristiwa ini 
mendjadi ,,hikmah-llahijah” — bagi 
ummat Islam Indonesia dalam me- 
neruskan perdjuangan melaksanakan 

adjaran dan hukum Islam dalam 
masjarakat dan negara Republik In- 
donesia. Achirnja kepada seluruh 
alim-ulama, Muballighin dan — Mu- 
ballighat, Persatuan Islam menjeru- 
kan, supaja lebih mempergiat pene- 
rangan2 kepada ummat, menghi- 
langkan pengertian2 jang salah dan 
keliru terhadap tjita2 kenegaraan jg. 
kita perdjuangkan, demikian state-   berontak tsb. (U.P.—Aneta). 

... 

  

ment tersebut, Aa ae akh 

  

Idiselesaikan 
ru kalau itu berhasil, maka Indone 

Asia akan 

.antara: Angkatan. Perang dan 

| sendjata atoom 

tadi dari dahulu, jang sampai seka- 

bangsa jang berdjoang sebetulnja tiada 
kata Presiden Sukarno 

: "meresmikan gedung Sekolah Staf dan Koman O £ 
"5 |. »Grba Wiyata Yuddha” didjalan Papandajan, Bandung, 

Ba agro 20 sak ea aa Ti ajor Oonel Bam y 
oleh atase2 militer luar Ba dan pedjabat2 Sa ea 

       
   

0 Ai 

  

    

   
Presiden Sukai eka | 

nja itu menjatakany bahwa ba 
Indonesia, djiga para. | perwir 
menghadapi 
al, ig berat dan sulit, dan jg harus 

dan dipetjahkan: 

memiliki negard dan su- 
masjarakat. jg ditjita2kannja. 

Dalam pada itu diperingatkannja, 
bahwa  hanja bangsa, jg sanggub || 
mengatasi segala tugas dan soal2 
itulah, bisa hidup langsung. 

Disebutnja kemudian tiga 

sunan 

kesuli- 

'(a) kesulitan2 jg inhaerent dengan | 
tingkat perdjoangan kita, jg belum 
selesai itu, baik dalam lapangan po 
litik maupun dalam lapangan so-' 
sial: (b) halangan2 jg datang dari : 

njakit dalam tubuh - bangsa Indone- 
sia sendiri, incluis dalam Angkatan 
Perang. 

Mengenai penjakit itu ditegaskan- 
jaja lebih djauh, bahwa bangsa Indo 
nesia dihinggapi penjakit pantja-cri- 

sis, jaitu krisis-moreel, krisis politik, 
ig merupakan kegontjangan keper- 
tjajaan kepada demokrasi sbg suatu 
tiang negara, krisis berpikir dan me 
nindjau, jaitu cynisme, tjara berpi- 
kir atau menindjau jg tidak berda- 
sarkan lagi realiteit2 jg sehat, krisis 
dalam alat2 kekuasaan negara, jg 
berputar kepada persoalan apakah 
salat2 itu bisa mengatasi tjatjat?nja 
sehingga bisa ditjintai lagi oleh rak 
jat dan bisa merasakan 'diri lagi se 
bagian dari rakjat, dan achirnja kri- 
sis gezag. Inilah semua harus di 
atasi, kata Sukarno, untuk  mentja- 
pai tjita2 negara nasional, jg dida- 
lamnja terdapat satu Angkatan Pe- 
rang, jg sepenuhnja nasional, dari 
rakjat untuk rakjat: Angkatan  Pe- 
rang Nasional jg bermutu tinggi 
dan jg memberi kepuasan kepada 
rakjat Indonesia. 

Untuk mentjapai mutu-tinggi itu 
maka Grha Wiyata Yuddha merupa 
kan tempat untuk penjempurnaan, 
bukan sadja penjempurnaan untuk 
waktu dekat tapi djuga untuk wak- 
tu djauh j.a.d., sebab Angkatan Pe- 
rang harus bertudjuan menambah 
kesempurnaan seterusnja. Sekolah 
Staf dan Komando Angkatan Darat 
itulah tempat untuk  memetjahkan 
soal2 jg kita hadapi sekarang. 
Dalam menguraikan . asal Angka- 

tan Perang, Presiden menerangkan 
bahwa Angkatan . Perang itu, teru- 
tama Angkatan Daratnja, timbul 
dari charibaan rakjat dan harus 
kembali lagi kepada rakjat. 

Diberikannja peringatan, supaja 
djangan- ada tindakan2 jg memung- 
kinkan terdjadinja perpisahan anta- 
ya Angkatan Perang itu dan rakjat. 

Kata Presiden: sPernah ada in- 
struksi. jg berdjiwa memisah?kan 

jat “itu, jaitu instruksi jg menimbul- 
kan tjuriga rakjat, padahal Angka- 
tan Perang itu adalah darah-daging 
rakjat itu sendiri”. 

Sebagai tjontoh dikemukakan oleh 
Presiden, bahwa tjara menggeledah 
orang dan tukang roda, sebagaima- 
na dikemukakan" dalam instruksi 
itu, lambat-laun akan menimbulkan 
tjuriga dari rakjat. 
«Demikian antara lain pidato Pre- 

. | siden. 

: Iyan FLEET SETUDJUI PE- 
MAKAIAN MERIAM ATOM 
2 DI KOREA. 
Kapten James Holton, adjudan 

djenderal dari djenderal Var 
Fleet menerangkan, bahwa djen- 
deral van Fleet berpendapat, bah 
wa meriam atoom akan dapat di- 

sung terus. 
Ia berkata, bahwa djenderal 

Van Fleet beranggapan bahwa 
ini akan mentje- 

gah bertambahnja korban manu- 
sia pada fihak serikat. Jang di- 
maksudkan oleh djenderal Van 
Fleet ini ialah meriam dari 28 cm 
jang ternjata dapat dipergunakan 
untuk melepaskan granat? atoom. 

TAWANAN PERANG GAN- 
“ TUNG DIRI DI CHEJU 
Seorang tawaran perang Tiong- 

hoa telah diketemukan menggantung 
diri dalam barak No. 8 di Cheju, de 
mikian diberitakan oleh komando 
PBB hari Rebo. 
Berita2 pertama mengatakan, kor 

ban 'itu dibunuh oleh kawan2nja. 

Tetapi kini penjelidikan lebih lan- 
djut masih sedang dilakukan. 
  

Alangkah hebatnja tabrakan bis dgn 

mobil seperti jg. terlukis dalam gam- 
bar ini. Kedjadian ini telah terlang 
sung di Madrid. Sebuah bis besar 

mendjatuhi taxi jang ketjil. Untung 
tak-ada korban manusia seorangpun. 

Hanja 5 penumpang bis mendapat 

luka2 enteng. 

pelbagai tucas dam so- 

Ba- 

tan jg merupakan halangan2, jaitu | 

  

    

      

   

  

   

   United Pres lebin djauh mem 

tik di Moskow umumnja berpen 
dapat, bahwa kundiu 
terutama bersifat kundjun 

Ormatan. Menon sendiri ti- | 
dak bersedia menerangkan apa 
telah dibitjarakan dengan Stalin. 

    

Kalingan2 Tain sementara 'itu 
berpendapat, bahwa Stalin “dan   

luar dan (c) halangan jg berupa pe-' 

pakai dengan hasil2 baik, selama | 
impasse di Korea masih 'berlang- 

'Menon teiah berbitjara mengenai 
masalah Tiongkok dan Korea dan 
“mungkin pula, atjara pembitjara- 
jan hanja terbatas pada soal2 ke 
pentingan bersama antara India 
dan Rusia. Para diplomat jg ber 
pengalaman dalam pada itu me 
ngingatkan kepada pertemuan jg 
telah diadakan dahulu antara duta 
besar India jang mendahului Me 
non, jakni Sarvapalli Radhakrish 
nan, dengan Stalin dan ' bahwa 
dugaan2 mengenai ' 'pembitjaraan 
antara kedua orang terachir ini 
telah disangkal oleh kedua fihak. 

Rhee Tak Botah 
Bantuan Taiwan 

Lebih Baik Taiwan Tolong 
Diri Sendiri Sadja.... 

Presiden Korea Selatan, Syng- 
man Rhee menerangkan hari Se 
Jasa, bahwa Korea Selatan tidak 
menghendaki turut sertanja satu- 
an2 tentara Tiongkok nasionalis 
dalam pertempuran2 di Korea. Ia 
menegaskan, bahwa Tiongkok na 
sionalis harus melant sera 
ngan2-nja terhadap daratan Tiong 
kok itu dari Taiwan sadja, apabi 
Ia mereka memang sungguh2 
mempunj2i rentjana untuk meng 
hantam komunisme. ,,Tiongkok 
nasionalis harus mentjoba meno 
long sendiri sebelum mereka men 
tioba menolong orang lain,” demi 
kian Syngman Rhee. ,.Kita toch 
berdjoang melawan satu musuh. 

| Kami tidak menghendaki timbul 
nia perang saudara antara orang2 
Tionghoa di Korea.” 

Presiden "Rhee seiandjutnja ber 
kata, bahwa Tiongkok. nasionalis: 
harus berusaha dahulu dengan 
apa jang mereka miliki sekarang 
sebelum mereka minta tolong lebih: 
oanjak lagi dari Amerika Serikat. 
Ia menerangkan bahwa . Amerika: 
Serikat telah memberikan kapal2:| 
perang dan pesawat terbang. /.ke' 
Chiang Kai Shek, agar Tiongkok 
nasionalis mengadakan sesuatu 
aksi terhadap daratan Tiongkok. 
»Eisenhower. telah mendjalankan 
apa jang telah  didjandjikannja, 
dan sekarang Tiongkok nasionalis 
harus memenuhi bagian mereka,” 
demikian kata Syngman Rhee da, 
lam suatu interyiu dengan UP. 

Pia) 

Penjaksian 
N, Lord 

Bantan Hak2 Manu- 
sia Telah Tertjantum Dlm 

UUD Indonesia 

NJONJA Oswald Batels Lord, 
pengganti dari njonja Eleanor. 
Roosevelt sebagai wakil! Amerika 
Serikat pada panitya PBB urusan 
hak2 manusia pada hari Senen 
menerangkan di Washington, bah 
wa pernjataan tentang hak2 ma 
nusia jang dikeluarkan oleh PBB 
itu tertjantum pula dalam undang 
undang dasar Indonesia. Kekua- 
tan dan kemerdekaan dari Indone 
sia serta perdamaian jg terdapat 
didalam negara itu antara lain 
Se oleh adanja kegiatan2 
politik, ekonomi dan sosial, demi 
kian katanja lebih landjut. 3 

Utjapan ini dikemukakan ' dalam 
suatu pertemuan dari bagian wanita 
dari sidang nasional dari umat. Kris 
ten dan Jahudi jg diselenggarakan 
di Amerika Serikat. Dalam pertemu 
an itu ia memudji pekerdjaan PBB. 
Ia mengemukakan bahwa dunia ti- 
dak akan dapat madju apabila tidak 
ada suatu organisasi dunia jg dapat 
mengatasi persoalan2 jg dihadapi 
oleh dunia sekarang ini. PBB seka- 
rang dapat mendjalankan pekerdja- 

   

   
beritakan, bahwa korps diploma | 

. Tuduhan Pedas United 
-Oleh: Malcolm. Johnson: 

oleh partai Nasional 

   

  

trauss, pemimpin 

nja oleh kor en ini, bahwa 

an memasuki rumah2 penduduk 

Haa orang tua tidak lagi mempu- 
njai kemerdekaan untuk memilih Ke 
sekolah mana mereka ingin mema- 
sukkan anaknja. 

.»Usaha2 jg membahajakan telah 
didjalankan untuk hak- memilih da- 

ri golongan penduduk jg sangat be 
sar djumlahnja dengan tjara diluar 
peraturan2 hukum. 

»Berbagai undang? telah dibikin 
untuk memberikan kekuasaan hu- 
kum kepada para menteri dan go- 
longan . bureaukrat, 
ngat membahajakan. 

Dalam penegasannja bahwa Par- 
tai Nasional adalah ,:pro-Hitler” di 
masa perang dunia jg lampau, 
Strauss menjatakan: 

hirkan dengan tekad untuk mengu- 
sahakan agar golongan rakjat Afri- 
ka Selatan jg berbahasa Afrika me 
megang kekuasaan atas golongan 
rakjat jg lain2nja. : 
,Sebagaimana dinjatakan oleh Dr. 

Malan dim suatu pidatonja di Gra- 
dock ditahun 1940: ,,Kerdja-sama 
antara dua golongan rakjat (Inggris 
dan Afrika) tlh gagal. Sekarang ting 
gal lagi satu djalan jg masih terbu- 
ka, jaitu  djalan -menudju tertjapai- 
nja kekuasaan bangsa Afrika”. (Ig 
dimaksud | dengan bangsa Afrika di 

Afrika Selatan ialah golongan kulit- 
putih jg sudah perban ada d: 
Afrika Selatan). z 

Strauss sudah lama | dintik seba- 
gai anggota parlemen Afrika Sela: 
tan dan- boleh dapat dipastikan, ba- 
hwa apabila nanti United Party 
memperoleh kemenangan dalam pe: 
milihan« umum bulan April dia 
akan dipilih mendjadi perdana men 
teri. 
ra jg berkantor dibeberapa 
di Johannesburg. 

Berbeda dengan paham Partai Na 
sional,. Strauss menegaskan, bahwa 
United -Partai ingin Afrika Selatan 

tempat 

Bangsa2 Gitilik, dari. s 
Malan 

  

tangga Afrika Sate, Strauss men 
djawab: “.. : 

5 Nan aan ' memandang 
BB s jang penting un 

tuk m | perdamaian, tapi 
'djenderal Smuts "menolak badan 
itu mentjampuri urusan dalam ne 
geri Afrika Selatan-seperti djuga 

diperlihatkan oleh Dr. :. Malan pa 
da waktu in“ 

— Akan “tetapi 'antjaman. untuk 
menarik serta tidak mau turut da 

    

lam perdebatan2 jang - diadakan 
oleh PBB, menurut pandangan 
saja, adalah suatu tragiek. 

Uni Afrika seharusnja mem- 
pertahankan politik dan segala 
tindakan2-nja dimuka  sidang2 
PBB dan mempergunakan badan 
itu, sebagaimana alm. djenderal 
Smuts. mempergunakannja, seba 
gai front. untuk : memaparkan 
opini dunia mengenai masalah ke 
dudukan demokrasi barat di Afri 
ka. ” 

Djadi dari - Strauss | diperoleh 
pendjelasan2 sebagaimana telah 
ditegaskan oleh pemimpin2  Uni- 
ted Party lainnja, bahwa dia sa 
ngat setudju dengan Dr. Malan 
mengenai pembitjaraan masalah 
Afrika Selatan disidang PBB, dan 
bahwa dia, se se djug: A 'halnja 
dgn an | Malan, akan 
menolak. komika "PBB untuk da- 

djari soal perbedaan kulit .itu. 
Pemimpin2. pemerintahan par 

tai Nasional ' Peak: mengutjap- 

  

djutkan duitas dada itu bajakak ia da- 
pat mengatasi masalah2 'perdamai- 
an, kemerdekaan... dan keamanan jg 
dihadapi oleh dunia. » 6 

Ia mengemukakan . pendapatan, 
bahwa setiap usaha untuk' meman- 
dang soal2 mengenai. hak2 manusia   itu terlepas dari masalah2 politik 
dan ekonomi dewasa ini tidak akan 

annja dan akan “dapat patas melan- memberikan. hasil. (Pia).     
      

raknja ,,Totalitair 
) Manusia Sudah Ba 

: Memasuki Rumah 
“Nang-Wenangnja 

.JANG TERBESAR (United Party) di Afri 

Selatan menuduh, bahwa pemerintah Uni Afrika Selatan jang di 
an pada waktu ini menganut ,,tendens2 | 
iliter”” dan bahwa banjak kemerdekaan2 orang seorang sudah » | 
asnja.” Keterangan diatas diberikan setjara tertulis oleh J. G. | 

umum United Party, jang sedang mengada | 
ina. kampanje untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan 
partai Nasional dalam : pemilihan umum jang 
lam bulan Aprit jg AAN” datang. Strauss menjatakan lebih landjut 

. dalam djawaban tertulis atas pertanjaan2 jang dimadjukan kepada 

| besar2 pemerintah telah mempersendjatai 

lam dengan tiada perlu disertai surat Teman lebih dahulu. 

'pin komisi jang sedemikian. 

“Akibatnja sa-| 

Pemerintah partai Nasional dila-j 

Dia adalah seorang. pengatja- | 

melandjutkan hubungannja sebagai 
an keluarga ' Commonwealth 
Inggris, sementara Partai Nasional |: 
ingin--Afrika- Selatan.. mendjadi re- 
publik. Waktu—ditanja bagaimana si 
kap partainja te Deen ata 

'ripada persidarigan “umum: PBB jg. 

tang kenegerinja guna mempela | 

Na Jg Di-Indjak-In- 
rang Dgn Se-We- 

Party" Sebagai Oposisi 
Chas ,,Suara Merdeka" --- 

akan diadakan da- 

tindakannja jang 
ja dengan kekuasa 

pada setiap waktu siang atau ma 

dalam em 

kan Babu dia tidak akan mem 
beri izin untuk sesuatu komisi me 
masuki negerinja. Dr. Ralph Bun 
che, bangsa Negro jg terkemuka 
itu, telah diangkat untuk Ta 

a 
rangkali inilah satu2-nja masalah 
terhadap mana United Party dan 
Partai Nasional mempunjai pen 
dapat jang sama. 

Ditanjakan apakah usaha Uni- 
ted Party untuk menjelesaikan 
masalah jang dihadapi Afrika Se 
latan sekiranja partai itu memang 
dalam pemilihan jg akan datang, 
Strauss mendjawab: 

»Langkah pertama jang akan. 
diambil oleh United Party bila 
menang dalam pemilihan nanti, ia 
lah untuk mengadakan kembali 
kontak dengan golongan rakjat 
bumiputera dan membuat kemba 
li djembatan politik jang dulu ada 
antara kita dengan mereka. 

Tindakan pemerintah seka- 
rang menghapuskan Dewan Per- 
wakilan rakjat bumiputera, dgn. 
tiada mengadakan badan lain un 
tuk menggantikannia, menurut 
wendapat saja, adalah suatu kesa 
lahan besar. 

,Suatu badan lain harus diben 
tuk untuk melandjutkan perhubu 
ngan politik antara pemimpin2 
rakjat bumiputera dengan peme 
rintah pada tingkat jang tertinggi. 
Pemimpin? bumiputera itu harus 
diberi hak bersama dalam menen 
tukan dan menjelesaikan masalah 

masalahnja sendiri.” 

Blok Asia -- Arab 
Belum Tentukan Sikap 

Mengenai Korea 

  

KALANGAN PARA wakil ne- 
'gara2 Asia dan Arab di PBB Se- 
lasa malam menerangkan, bahwa 
sampai sekian djauh mereka belum 
mengambil sesuatu keputusan me- 

an | rgenai sikap jang akan diambil apa 
bila masalah Korea  dibitjarakan 
kembali dalam “sidang landjutan da 

akan datang. 

Oleh sebab itu adalah tidak tepat 
untuk mengatakan, bahwa negara2 
tersebut akan menentang terhadap 
usaha untuk menggiatkan peperang- 
an di Korea atau akan mengadju- 
kan resolusi jang memuat pendiri- 
an demikian di PBB, demikian ka- 
langan tersebut. 

Sementara itu kalangan2  penin- 
djau menerangkan, bahwa kebanjak 
an daripada para wakil Asia dan 
Arab menjetudjui sikap netral ber- 
kenaan dengan masalah Korea. 

Satu2nja anggota blok Asia dan 
Arab jang mempunjai pasukan2 di 

  

  Berita pers achir2 ini sering mengabarkan tentang banjaknja penduduk 
Berlin Timur maupun Djerman Timur, jang lari ke Djerman Barat. Pa- 
da gambar: 3 orang pelarian politik dari Djerman Timur gembira ber- 
peluk-pelukan setelah mereka berhasil dalam usahanja melarikan diri itu. 

Dibelakang mereka tampak djelas suatu papan jang menundjukkan per 
batasan antara daerah Timur dan Barat. 

   

    

     

      
     

  

      
     

      

     
  

Achirnja Djalal 
bahwa politik Mesir adalah ditudju- 
kan: untuk. menjokong demokrasi 

dan “apabila: pada suatu ketika dae- 
rah Terusan Suez telah dikosongkan 
oleh- pasukan? Inggris, maka Mesir 

dengan sendirinja akan hidup ber- 
dampingan dengan rakjat2 Barat jg 
tjinta damai. 
Dalam pada itu menurut - berita 

dari Bonn, kalangan resmi di-ibu- 
Kera Dieuman Barat: tidak. mau 
memberikan sesuatu: — komentar -atas 

berita? itu: Mingguan politik ,,Spie- 
gel”. dari Hannover dalam pada itu 
menjatakan telah mengetahui detail2 
lebih landjut dari pada ,,persetudju- 
an rahasia” Mesir/Djerman Timur 
itu. 

Dikatakan, bahwa notulen dari pa 
da persetudjuan tsb. disimpan dlm 
arsip Berlin Timur dibawah angka 
2/A.Z./26/98 dan terdiri dari: 

1. pembitjaraan. . mengenai  per- 
djandjian “dagang jg meliputi  ba- 
rang-barang seharga 2 djuta dollar, 

2. pertukaran “ wakil diplomatik 
antara- Djerman Timur dan Mesir, 

3. persiapan2 tentang  persetudju- 
an tambahan mengenai  pengirimar   medan perang Korea ialah Pilipina. alat-alat sendjata oleh Djerman Ti- 

  

Perdjandjian 

Perdjandjian tersebut ' memberi- 
kan kepada Sudan pemerintahan sen 
diri pada waktu sekarang ini djuga 
dan hak menentukan nasib sendiri 
dalam waktu tiga tahun lagi. 

Perbedaan pendirian Eden dengan 
Nadjib mengantjam akan menorpe- 
do lagi hubungan2 Inggris-Mesir 
djustru pada saat perdjandjian Su- 
dan tersebut tampaknja telah mem- 
buka djalan guna penjelesaian per- 
selisihan2 jang masih terdapat anta- 
ra Inggris dan Mesir mengenai te- 
rusan Suez agar segera dapat diben- 
tuk organisasi pertahanan Timur 
Tengah. 

Pernjataan djenderal Nadjib telah 
menimbulkan kegemparan dan ke- 
gusaran dikalangan partai konserva- 
tif dari Eden sendiri. (Dalam pida- 
tonja di Kairo Senin malam perda | 
na menteri Nadjib menjatakan, bah- 
wa Sudan harus memperoleh ke- 
merdekaan penuh dan dipersatukan 
dengan Mesir, dan bahwa negeri itu 
tidak akan mendjadi dominion Ing- 
gris atau menggabungkan diri den- 
gan Commonwealth Inggris-Red.) 

Beberapa berita mengatakan, bah 
wa kepada menteri luar negeri Eden 
akan diminta supaja djangan me- 
laksanakan perdjandjian Sudan  dji- 
ka djenderal Nadjib bersitegang Ie- 
her pada interpretasinja “atas ' per- 
djandjian tersebut. 

Desakan dari parlemen 
Dalam perdebatan hari Selasa da- 

lam madjelis rendah Inggris, anggo- 
ta partai buruh M.P. Hector Mc- 
Neil bertanja kepada Eden apakah 
Mesir. akan menerima baik interpre- 
tasi Eden atas perdjandjian Sudan 
dan meminta supaja tidak akan di 
ambil langkah2 untuk mengadakan   

  

  

Sudan Ha- 
dapi Udjian Pertama 

Haruskah Sudan Masuk Commonwealth Atau 
fiTidak? — Eden Gusar Atas Pernjataan Nadjib 

HARI SELASA telah timbul sengketa baru antara Inggris dan 
Mesir. Menteri luar negeri Inggris, Anthony Eden, mentah-mentah 
menentang perdana menteri djenderal Moh. Nadjib dari Mesir de- 
ngan keterangannja, bahwa Sudan boleh menentukan sendiri apa- 
kah dia akan menggabungkan diri dalam Commonwealth Inggris. 
Kepada rombongan anggota2 partai konservatif dalam parlemen 
menteri Eden mejakinkan, bahwa perdjandjian dengan Mesir ten- 
tang Sudan jang ditjapai minggu jang lampau menetapkan, bahwa 
tiga tahun Sudan boleh mengadjukan permintaan untuk masuk da- 
lam Commonwealth djika itu dikehendakinja. 

Menteri Eden  mendjawab: ,,Dje- 
las sekali bahwa kami telah mem- 
bentangkan — pendirian kami. Siang 
hari ini sekali Jagi saja telah mene 
gaskan pendirian saja. Kami tetap 
berdiri atas pendirian kami dan sa 
ja tidak bersedia untuk menjim- 
pang daripada keputusan ini.” 

Pengiriman pesawat2 jet. 
Sebelumnja dalam sidang hari 

Selasa itu. djuga pemerintah  Ing- 
gris telah menolak tuntutan partai 
buruh supaja menghentikan pensi- 
riman pesawat2. pantjargas kenega- 
ra2 Timur Tengah. Pembantu men 
teri luar negeri, Selwyn Lloyd. 
membentangkan pendirian pemerin 
tah dalam suatu perdebatan jg di 
buka oleh anggota2 partai buruh. 

Selwyn Lloyd mengemukakan, ba 
hwa satu diantara akibat2  peng- 
hentian pengiriman2 itu ialah bhw. 
lain fihaklah jg akan  mengirimnja 
kesana, jaitu fihak jg tidak menge- 
tahui seluk-beluknja keadaan di Ti 
mur .Djauh dan jg tidak faham un 
tuk mengimbangkan keadaan didae 
rah ini. 

Diterangkan, bahwa djumlah 
pesawat2 terbang jang dikirim ke 
negara2 Timur Tengah oleh Ing- 
gris tidak mentjapai separoh dari 
djumlah jang dikirim oleh Inggris 
ke Mesir sendiri dalam tahun '50. 
Lloyd mendjelaskan, bahwa Israel 
maupun negara2 Arab telah me- 
ngadakan kontrak2 mengenai pem 
belian  pesawat2 pantjar-gas Ing- 
gris dan bahwa penghentian pengi 
riman pesawat2 itu akan berarti 
pembatalan kontrak2 tsb. 

Dalam pemungutan suara jang 
dilangsungkan kemudian tentang   perundingan2 lebih landjut dengan 

Mesir sebelum interpretasi fihak 
Inggris disetudjui, 

masalah tsb. fihak oposisi dikalah 
kan dengan perbandingan 267 Ia 

wan 238 suara. 

Mesir Sangkal Keras 
Tak Ada Perdjandjian Rahasia Dgn Djerman 
Timur: Kalau Inggeris Tinggalkan Suez Tentu 
Mesir: Akan Gabungkan Diri Dgn ,,Dunia 

Merdeka”, Kata Dr. Djalal 
Sebaliknja Mingguan ,,Spiegel" Bisa Membuktikan 

Bahwa Perdjandjian Itu Betul Ada.... 
SEKRETARIS PERS dari konsulat djenderal Mesir di Frank- 

furt, Dr. Kamaluddin Djalal, menjatakan pada malam Rabu, bah- 
wa berita2 tentang penanda-tanganan 
antara Mesir dan Djerman Timur di Cairo dalam bulan Djanvuari 

| JL adalah tidak beralasan dan sangat menggelikan. Dikatakan, bah- 
wa berita2 sematjam itu hanja dapat disiarkan oleh musuh2 Mesir 
dan hanja dapat berasal dari sumber2 komunis atau Jahudi. Dika- 
takan pula, bahwa berita2 itu dimaksudkan untuk merusak perhu- 
bungan antara Mesir dan negara2 lainnja, termasuk Djerman Barat. 

mengemukakan, mur 

  

suatu persetudjuan rahasia 

kepada Mesir dan kesediaan 

Mesir untuk, memberikan kelongga- 
ran2 kepada Djerman Timur di be 
berapa lapangan pasar dunia: 

4. "pengiriman  penasehat2 militer, 
Djerman Timur ke Cairo untuk 
menggantikan penasehat2 tidak res- 
mi “dari Djerman Barat. (Antara). 

Sartono : 
Mosi! Rondonuwu Pasti 

Akan Diterima Parlemen 

KETUA PARLEMEN mr. Sar 
tono jang hari Senen berada di 
Bandung dalam pertjakapan dga 
Pi-Aneta menjatakan, bahwa ja 
sendiri dapat menjetudjui rantja 
ngan mosi Rondonuwu cs. menge 
nai pembukaan kedutaan besar 
Indonesia di Moskou, karena se 
suai dengany,politik bebas jang di 
djalankan bteh Indonesia untuk 
mengadakan hubungan persaha- 
batan baik dengan Amerika Seri 
kat cs. maupun dgn Sovjet Uni 
cs. Menurut pendapatnja rantja- 
ngan mosi ini tentu akan diterima 
oleh parlemen dan bilamana kabi 
pet jang sekarang ini ,,masih te- 
tap berlangsung, maka dengan sen 
dirinja akan melaksanakan mosi 
tersebut.” 

Berhubung dengan persiapan2- 
nja masih akan berlangsung bebe 
rapa bulan sebelum kedutaan be 
sar di Moskou dapat dibuka, demi 
kian mr. Sartono. 5 
Selandjutnja dalam pertjakapannia 

lengan koresponden PI Aneta di 
Bandung, ketua parlemen mr. Sar- 
Ono menerangkan, mengenai pemi- 
ihan umum jg akan datang. bahwa 
andang2' jg bersangkutan dalam 
vaktu jg sangat singkat akan dite- 
tapkan oleh parlemen, 'akan tetapi 
Yingga kini belum dapat dipastikan, 
tpakah pemerintah akan sanggub 
nendjalankan pemilihan umum, jg 
lidasarkan atas undang? ts5.. dim. 
Waktu jg sesingkat-singkatnja. Meng- 
ingat keadaan dewasa ini: menurut 
pendapat mr. Sartono masih harus 
serlangsung satu tahun sesudah di 
xeluarkannja undang2 pemilihan 
Imum, sebelum pemilihan umum da 
sat dilaksanakan. 

Atas pertanjaan, mengenai keada- 
in dipelbagai propinsi, mr. Sartono 
menjatakan bahwa kementerian da- 
lam negeri dewasa ini sedang menju 
sun suatu rantjangan undang2 ber 
kenaan dengan otonomi daerah2. 
Belum dapat dikatakan dengan 

basti, kapan rantjangan undang2 
ini akan diadjukan kepada  »arle- 
nen. 

Mudah-mudahan rantjangan un- 
lang2 ini akan membawa - perbai- 
«an2 dalam keadaan jg atjapkali ti 
lak “memuaskan  didaerah-daerah, 
lemikian mr. Sartono. 

Atas" pertanjaan ia menefangkan, 
Sahwa dipelbagai daerah 'atjapka' 
imbul kesulitan karena — guberoir 
sesuatu propinsi — sesuai dengan 
indang2 . no. 22/1948 RI —— tidak 
ijuga mendjadi ketua DPRDS pro- 
dinsi. 

    

    
Carr 

BEAJA UNTUK CGRANG2 SU. 
KU AMBON Di NEDERLAND. 

Pengeluaran2 untuk pembangu- 
nan perkampungan2 bagi orang2 
Indonesia suku Ambon jang ber- 
ada dinegeri Belanda ditaksir se- 
besar 16 djuta gulden atas begro- 
ting 1953 dari kementerian peker 
djaan sosial Belanda, 

Beaja sebesar itu ialah untk 
14.000 orang, sedang untuk pa- 
kaian orang2 tersebut Gikamp- 
kamp dibecajai 2,1 djuta gulden. 

Demikian ,Antara” kawatkan 
dari Amsterdam.  



   
     

  

—
 

  

| 

e 
| 
: 

  

  

  

        
    
Gigi bagus: gigi jang .- 

putih Ka ana. 

berkat PRODENT.    
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Masin bubutan dari 3. 2 
Matjem2 peti besi wang, dan 

per dan National. 
Bidji masin boor. 
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1 Gilingan mas.   

1 Deutz dieselmotor dari 55 P.K. 
2 Deutzgasmotor dari 20 P.K. Bisa djalan dgn petroleum. 
2 Heemaf Generator dari 12 K.W. “dengan weerstandnja. 

115 Voit: 105 Amp. Omw. 1200. 
1 Brown Bovery Generator dari 22 K.W. dengan weerstand- 

nja 115 Volt, 192 Amp. 'Omw. 900. 

Automatische spanningsregelateur merk Brown Bovery. 
Brunnercompressor compleet dengan doorsmeernja. 
Masin slijp beras ukuran. 800. 
Masin Landis Mean machine. 

. 1 m bedlengte. 

Masin tulis merk. 'Royal (standaard) 

Masin pons dan potong plaat. 

Keterangan : Werkplaais -.,HOK SING” 

    

brandkast merk Carl Schlie- 

Telf.:549. — Se marang 

Juwelier Horloger 

  

  

Adalah lontjeng tembok jang lebih kuat dari MAUTHE ? . 

Perkakas mana jang lebih halus dari pada MAUTHE? 

— Adakah hargajang sepadamkwaliteitnja sama MAUTHE? 

Baru trima  Damespolshorloge SUPER de LUX 
5 KETJIEL MUNGIEL. 

»M EKA K “' Alamat terkenal: Juwelier MERAK Semarang Telf.. 1603 
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Apply to: Sole importers of the Touring-CSEPEL-Oycle an : 

carta Importers 
P. O. B. 185. Djalan Gadjah Mada 7, Djakarta - Phone Gb. 1500: 

TOURING 

ta F 

x Just. 
ARRIVED 

   
   

  

  

1 Mengapa Didi? Ke- 2 
tangkasanmu kau 
tinggalkan dimana : 

   Entah Ta ge) 
Rasa badanku 2 A1 
dan lesu. Rafsu makan | 
pun tak ada: &ku ada 
niat PLN 
langgang olah- 
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Ha Sisa Tadi Galau memang berkurang. Tapi. 
hanja' sebab kurang nafsu makan. Dit Mintalah 
Ibumu: mentjoba margarine Palmboom jang sudah 

“Kau tenty akan mendjadi gembul, s 
: daa Hang sana “ina dikandung Palmboomj : 

  

  

  

     

    
  

    

         

             

   

     

    

        

  

en NG e TU NA 
Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan. is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

.meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

| buat hidangan mendjadi hidangan pesta... ...... . 

“ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh kapans 

kekaaania akan vitamin” A dan Do. 2 

  

   

   
   

    

Matjam kidjang larimu 
tadi. Sungguh boleh 

   

     
      

    

        
   

  

     
  

  

kedudukan dan peribadimu. 

      

Mengenai banbanaN tjita2-mu dikebudiaik bari, pilihanmi atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan 
kan ilmu pengetahuan tjara bag aimana kau dapat memperbaiki 

M. S5. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 5 

  

Dirumah obat & Toko? IM 

  

  

Kabar Kota 
TARIP LENGGANAN 

. BIS KOTA. 
Mulai tg. 1 Maret 1953 'tarip 

lengganan Bis Kota ditetapkan 
menurut keputusan sidang DPR 
DS Kota Besar Semarang sbb. : 

a. Bagi anak2 sekolah jatim 
tiap anak sebulan Rp. 8,— 
b. Bagi anak2 sekolah tiap anak 
sebulan Rp. 12,50 

C. Bagi pegawai/ Ka tiap 
orang sebulan Rp.. 20, 

KURSUS NOTARIS. 
Mulai tg. 16 Pebr. jbl. kursus no- 

taris tjabang dari sdr. Abdoelkarnen 
Djakarta. jang berkedudukan ' 'di Se- 
marang telah mulai dengan kuliah- 

  

nja jang bertempat digedong SMEA | 
Mlaten Semarang. Kursus ini diba- 
wah pimpinan langsung Mr. A. Dja- 
jadiningrat. Adapun penguruh hari- 
an dari kursus ini ketuai oleh sdr. 
S. Rustopo. 

Aalmat sekretariaat: sdr. Herma- 
ny. Djoemay, Progo 11/83, Sema- 
rang. 
PENJAKIT MENULAR Di 

SEMARANG 
Pihak djawatan kesehatan kota 

pradja Semarang menerangkan, 
bahwa dalam tahun 1952 ada ter- 
tjatat 924 orang jang diserang pe 
njakit amoebe dysentrie, 291 
typhus ' abdominalis . diantaranja 
61 orang jang mati, 314 tjatjar 
air, 415 t.b.c., 156 gabag, dan 
56 dephteri, diantaranja 13 orang 
jang mati. Djumlah korban mala 
ria selama Itahun itu Lk. 7599 
dari djumlah penduduk kota Se- 
marang. 

Achirnja diteran 
kematian dalam tahun 1952 itu 
tertjatat 22 promile sadja sedang- 

kan, bahwa. 

: rakjat 

tentara di Djawa Tengah, 
dalam pada itu akan diusahakan ke- 

di. Semarang “Siranda),   kan kelahiran ada 27 : Lana mile. 

  

PENDUDUK KOTA SEMA- 
RANG MULAI PADAT. ' 

Menurut tjatatan dari .kotapra- 
dja Semarang achir tahun 1952 
ini,penduduk kota besar Semarang 
ada sebanjak 334.959 orang terdi- 
ri dari 73.107 Indonesia asli, 
57.856 Tionghoa, 1.076 Arab, 
2.596 Belanda, 
dan 3 orang Asing Barat. 
Diantara djumah penduduk ini 
pan 167.101 orang perempu- 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa selama tahun 1952 ini ada ter 
daftar sebanjak 923 orang jang 
masuk ke Semarang dari luar ne 
geri, jaitu 837 Tionghoa dan 86 
Belanda. 

KABUPATEN SEMARANG 
TERIMA Rp. 2.050.000. 

Pihak D.P.D. kabupaten - Sema- 
rang menerangkan kepada P.I,-Ane- 
ta, bahwa untuk anggaran 1953 .gu- 

na  pngeluaran routine kabupaten 
Semarang mendapat subsidi -sebesar 
Rp. 2.050.000,—. 
Uang tsb..akan dipergunakan per-| 

tama kali untuk menjelesaikan per- 
baikan djalan antara Tingkir dan 
Suruh, pembangunan 12 rumah di 
Ambarawa, mentjukupi perumahan 

dan '3 buah S.R. 6 tahun 
jang akan didirikan di Bawen, Ge- 

tasan dan Papringan. 
UNTUK MEMPERBAIKI 
TAMAN2 PAHLAWAN, 

: Dinas pemeliharaan makam2 ten- 
tara dari divisi Diponegoro dalam 
kerdja-sama dengan “ pemerintah2 
daerah jang bersangkutan akan me- 

ngusahakan perbaikan dari makam2j 
sedang 

seragaman dalam pembangunannja. 

Dalam usaha ini taman2 pahlawan 
Selo (Dju- 

rug), Jogja (Semaki), Tegal (Slerok),: 
Purwokerto (Pa ari), Salatiga dag Pur 

woredjo. 

321 Timur Asing 

PEMBETULAN., 
Berita kota kemarin mengenat 

starip-pos untuk luar negeri naik” 
ada sedikit kesalahan. Dalam garis 
penghabisan kalimat jang- berbunji: 
lebih dari 4500 gram s/d 5000 gram 
Rp..277,- itu sebenarnja Rp. 217,-. 

MINTA TJENGKEH. AMBON 
DAN MENADO. 

Berhubung dengan kesulitan da- 
lam import tjengkeh “dari Zanzibar 
dan mengingat selandjutnja — akan 
kesulitan2 jang dihadapi oleh para 

tuk memperoleh tjengkeh, maka Ga 
bungan Importir Indonesia Djawa 
Tengah telah mengadjukan permin- 
taan kepada pemerintah “agar . di- 
idzinkan mendatangkan  tjengkeh 
dari dalam negeri, jakni dari Am- 
bon dan Menado. Tjengkeh jang di 
butuhkan bagi tiga perusahaan? jg. 
tergabung dalam organisasi tsb. ja- 
lah. 300 ton. 

Permintaan ini sudah dikemuka- 
kan dua bulan jang lalu, akan teta- 
pi pemerintah belum memberi dja- 
|waban. P3 

DAERAH2 OTONOM DI DJA- 
WA TENGAH AKAN USAHA- 

KAN PERKEBUNAN. 
: Beberapa daerah otonoom dalam 
wilajah Djawa . Tengah . antaranja 
Madjenang (Banjumas) dan Wono- 
giri, telah memadjukan permintaan 
wang kepada pemerintah propinsi 
Djawa Tengah sebesar. Rp. . 3.000. 
000,— uang mana dimaksudkan un- 
tuk .mengusahakna, beberapa, perke- 
bunan atau tanah erfpacht jang .se- 
landjutnja - akan ditanami dengan 
'hasil2 bumi, a.l. serat nanas, polo- 
widjo d.l,nja Tagi, untuk menam- 
bah hasil keuangan otonomnja. Dae 
rah Madjenang akan mengusahakan 
"menanam serat dan polowidio dita- 
nah seluas: Ik. 700. ha:, sedangkan |« 

Lk..200 bas.   

pengusaha paberik rokok kretek un-|. 

Wonogiri akan mengusahakan me-| 
nanam serat jang Tn tanahnja ada #   

— PANITYA PENTEMARAAN 
USOLLA. 

“Baru? ini "3 Kota Resar aa 
rang telah terbentuk suatu Panitya 
Musollah jang anggota pengurusnja 
terdiri dari: Ketua sdr. Otong Muh. 
Muchsin, wakil ketua sdr. H Moh. 
Ma'ruf, penulis sdr. A. Sutan dan 
bendahara sdr. Hilal Sa'ban, pem- 
bantu sdr. Fatoni. Maksud dan -tu- 
djuan Panitya tersebut jalah- mem-: 
bangun tempat2 Musolla (langgar2) 
jang sudah tidak dibuat sembahjang: 
dan pengadjian2. Djuga memper- 
baiki langar2: jang sudah rusak. 

PERTUNDJUKAN  BARONG: 
SAY 

“Wufat tg. 18 sampai pada te. 2 
Pebruari 1953, perkumpulan Chan: 
Hua Jeh Yu 'She jang terdiri dari 
Lk. 30 orang, mulai djam 07.00 pa- 
gi sampai djam 19.00: malam” akan 
mengadakan pertundjukan Barong: 
say keliling kota Semarang. Penda- 
patan dari angpao, setelah. dipotong 
ongkos2 akan disokongkan pada: 
Fonds Sekolah Bee Sin  Tjiandjur, 
dimana perkumpulan tsb. “enaneya 
dari kota itu. 

BANTUAN Kdi 
BENTJANA ALAM 

Belum lama bersglang telah di- 
kabarkan, bahwa untuk — korban 
bandjir di Solo, -oleh Jajasan  Ben- 
tjana alam Djawa Tengah telah di 
beri sokongan uang sebesar: Rp. 5. 
000,—. Lebih djauh didapat- kabar 
mengingat, keadaannja- di Solo tidak 
begitu banjak orang jang menderi- 
ta, maka banutan hanja diberikan 
Rp. 2500,— dan ini hari: Jajasan: 
Bentjana Alam Djawa Tengah telah 
menjampaikan kepada Bapak  Gu- 
bernur Djawa Tengah bantuan uang 
sebesar Rp. 5000,— untuk diterus- 
kan Kana para' korban bandjir 2 

Ir Atjeh (Sumatera Utara): 

    

   

   

        

   
   

  

  

   

  

  

   rikah mereka? 

sorotan keras, Roy. “Dan saja tidak 
dapat melihat apa2. 

Ng dn bla ..   
  

— Willie. Apa jang terdjadi? La- ' 

— Mata saja berkunang3 karena | 

1 Dion H 
pi THING 

    

THEY MUST 
HAVE COME 

| bowN THIS 
| ROPE, WILLIE! 

   

  
— Mereka tentu turun me- 

lalui tali ini, Willie. 

— Saja tidak dapat ' melihat 
barang sesuatu dan mata saja 
rasanja ' masih terus berkunang- 
kunang. 

4 

    
— Hee. Mereka lari. (Dalam 

an pestolnja. Dor! Dor!) 
cowhoy2-nan atau 'hanja mau bikin 
pertundjukan , menghormati  kedata- 

|: jngan pelantjong2 ' sadja?     — Awas nonah. 
pada 'itu Roy menembak deng- mendapat : luka. 

  

         

     Engkau nanti 

       

  

Apakah ' ini sungguh2 main 

           
        
     

pendjelasan berdasar- | 
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mm Mn . Uljapan terima kasih" 

adanja. 

LA DERHL ATIAN" 5 Hotmat Ikdini, 6 
Harap surat2 disertai pran ” : 
atau Tea ap an Es PO 
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Ban dalam Sepeda 
WARNA: MERAH 
Harga: tidak tambah 

Tati ding Sega 

GOoNfYEAR 
" Distributir. - - distributi 
BAN HONG LIONG & CO., (INDETEYES | n 

IDIDJUAL : 
N. V. dan N. V. TRIMURT 
.Selandjutnja. Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

25 3. 

BANI LUAR 
GCODYEAI AR 

MEMBUTUHKAN BANDALAM | GOODYEAR    

  
  

  

Main aalik al 17 vid 19 9 Kebevari 1 1953 | 

KE T AWA.TERUS | 
Dalam 

Untuk 

  

Di ermaktumkan denah, ho : 
wa. se 1 ati 

Sh Sdr, Dito, 0 Dccultist di 
Dj. Crogolap Na 21/5M $ olo, 
penjakitnja lapa & (Asth- 
ma) tekan at pa #MBUH 
kembali ashoggi sedia, kalao. 

Kemudian ta" “Hati Bi 
istri mengutjapkan Hi da te 
rima kasih atas pertolongan bapak    

The Three Siooges" 

   

Tn 

Segala Umur |   
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LE ig MERE names 

  

Me EA CITY. CONCERN CINEMAS s——“ 
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Ini malam d. m. b. (u: segala umur) 
Bobby Driscg!! — Robert Preston 
Martha Scott — Charlie Grapewin 

,WHEN I CROW UP" 
The warm, wonderfully human story of a ,,Growing Up” 

'most wonderful days you ever lived! 

       
          

Guy. The 

  

| Akan datang LUX: 

Robert Cammings in sBAREFOOT MAILMAN'" 

GRAND 
Aan Sean da 

Ini sda dim. b. (au. X7 Ih) 

Richard Ney—Vanessa Brown — Henry Daniel! 

.The Secret of St: Ives" 
Days of danger!... 

Robert Louis Stevenson's Famous adventurer ! 

bas 

Nights of Romance! 

  

INDRA 
5. —T.—9— 

»OK 1 
Here's to the hot-shot heroes of the U. 
Film peperangan terbesar, heibat, basia 

Ini malam premiere (us 17 th) 
Pat 0'Brien-Cameron Mitche!l-Richard Denning 

Na W- As 
. Navy's hot-shcli destroyers ! — 

  

ROYAL 
5.70 
DARN 

Ini Malam (u. 17 th.) 
ROSA DEL ROSARIO — BEN PEREZ 
-" Perempuan berambut Ular 

Serem! Gempar! 

  

ROXY 
TG. — 

Rex 
Beach's" 

ma 

Besok malam 
premiere 

Kai 13 th.) 

Ini malam penghabisan (a. 13 th)" 

2 4 Jon Han ictor Mac Laglem-Rita Johnson 

MICHIGAN Kid" goo: 
Perdjoangan membasmi penjamun2! Gempar! 

Eddie Dean — Roscoe Ates 

sWILD.WEST" 
Penuh sensatie, Gempar! ini Cinecolor J... 

—— mn aaaaanam maan, 

  

  

1 Sound Projector 

,AMPRO" 
16 mm. (Bioscoop  bitjara 
ketjil). Bisa lihat atati fjoba 

“Ipada tiap2 hari kerdja djam 
9—16 di 
. Duw et 21 — Telp. 1089. 

nam 

  

  

Djangan Dai danang 

Aehli Nudjum 
Astroloog Gwa Mia 

A.. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan,  Pertjintaan, 
Penghidupan dsb. Rp. 10.— 
Pagi djam 9-12: Sore 5-7. 
Penginepan ,,GRAND” Plampi- 

tan " Kamar Lan pegagan 

  

  

dee 

PM. 
  

  

ALAN PELAN 

Td malam premiere 
REK 32702 Arti) 
Joan rawford — Robert tapps 

"Frank Loveldy: Eve Ar 

,GOOBBYE MY. FANGY 
Bekas Mahasiswa menemui wanita 
termasjhur jg..mulai sebagai pelang- 
gar dan berachir sebagai pembuat un- 
dang2, Pemaenan jg. paling meng- 

| gemparkan ta in 
  

Ini malam premiere 
ORTON ».-7-0.x (seg. um.) 
Richard ' Widmark —Const. Smith 

Red Skies-6f Montana" 
20th Century Fox'Technicolor 

Pemandangan jang menggontjangkan 
dari barisan pemadam. api bertugas 

memadamkan kehekaran hutan besar 
di .Montana.: Hanja sebuah kamera 
film dapat menggambarkan jg. demi- 
kian. 5 
  

Ini Malam d. mb. 
Metropole — 5-7:9: (13th) 
Clayton Moore-—-Pamela Make 

Ghost of. Zorro“ 

Ini malam d.m-b. 
Djagalan 7-0 d3 th) 

Maria - Ali ukunan 

»A LA D DIN 
Film Malaya je. terbesar 
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