
    

  

          

   

        

    

  

   
Ie Web ndan a sutera kini wartawan 

  

  

Alat pemeriksa paru? jg dipakai utk .,testen” seseorang 
pasien akan mengalami operasi paru2. Dengan alat 
ini ja dapat ditetapkan oleh dokter, apakah 
seseorang : pasien paru2 dapat hidup sete'ah dihilang- 
kan sebagian atau semua paru2nja. Gambar ini diambil 

di rumah sakit Randolph Field, Texas.   
  

Sengadja Botjor? 
Usul Pemerintah-Bersama DI Irian 

Adalah Usul Inisiatip Supomo 
iksud Utk Mengatasi Bahaja Deadlock. 
NAN DGN. kabar semula bahwa Amerika Serikat 

| supa ja Indonesia dan Belanda meng- 
sama di Irian Barat guna menghin- 

»Antara” di 

  

F3 “Sedia Ti 
Ikan Suez 

Dalam Waktu Jang ter- 
“ tentu Nanti: Kata 

»AlAhrams 

, Ha MESIR ,.Al Ah- 
: ? menjatakan dalam 

Sakit nyaa hari Kemis, bah 
wa Mesir telah Giberitahu, bhw 
Inggris bersedid utk menarik 
kembali pasukan?2nja dari Cae- 

perundingan antara kedua belah | 
pihak. Dikatakan, bahwa pem- 
beritahuan imi terdjadi seolah | 
dilangsungkan pembitjarahn an 
tara menteri luar negeri Pakis- 
tan, Sir Mohammad Zafrullah 
Khan. dan menteri luar negeri 
Inggris, Anthony Eden. 

Sementara itu oleh harian ter 
sebut dikabarkan, bahwa Zaf. 
rullah .Khan ditunggu kedata- 
ngannja di Cairo pada har. 
Minssu jang akan datang in. 
diminta ia akan mengadakan 
kundjungan selama 4 hari. Se 
perti diketahui Zafrullah kini 
sedang mengadakan perdjala 
nan.di Timur Tengah, diman:   

“ondon kabarkan, bahwa sugesti tsb. utk pertama kalinja di- 
temukakan oleh Prof. Supomo kepada pererrintah Belanda pa 
2 tg. 32 R5 den ombak mpowaanda inisiatif dari sinus Lasananisi yes In- 

- 

| Ketika Moh. Yamin Gi te” 
15 Pebruari jang jalu dba kem ' 
bali: dari: Djakarta di Den | 
Haag, ia membawa persetudju | 
an kab ney Indonesia terhadap | 

usu 2 penjelesaian jang . dike- 
mukakan o'eh felegasi: Indone 
Sia.itu. Menurut “keterangan? 
jang dapat oleh wartawan 
“Antara” itu, kedatangan Su- 

-dan Zain di-London 10 -- 

hari jang lalu itu ada'ah seba 
“untuk menghindarkan re 

ks2 Inggeris - jang mungkin 
bul dalam soal Irian Barat 

   

    

    

    

   

Setapai botjorkan? 
"Kalangan diplomatik Indone 

|3a di London daam pada itu 
“merasa heran, siapa jg "mem 
k otjorkan'' kapar mengenal ini 
'sepoia wartawan “New York 
'Times” di Den Haag Danie. 

chorr, Memang mendjadi ke- 
pentingan Ina ujk. “mem 
botjorkan " berita in, karena 
“usul tersebut adalah sikap jg. 
'pa.ing bersifat mendekati dar. 
pihak Indonesia seama perun 

'dingan jang telah Gdlakukan 
idaam 2!/, tahun ini. Teapi 
“Schorr o-eh orang2 Indonesia | 
dianggap sebagai wartawan jg | 
“paling pro-Belanda. Karena P. 

|M. Drees dianggap pa-ing ke- | 
ras-kepala dalam perundingan 
dengan Indonesia, maka ada 
dugaan2 bahwa kalangan res- 

'mi Beanda jang lebih suka | 
kompromilah jang membotjor- 
kan kabar ini supaja Drees di 

          

   

  

wartawan 

     

“tempatkan pada suatu posisi | 

Orang2 I Indone- 
sia Gemar Bir? 

IDALAM RAPAT para 
D pemegang sero dari Wei 

nekens Bierbrouwerij Maai- 
schaprjj Amsterdam. telah dite- 
tapkan Cividend sebanjak 84. 

Didalam rapat ini diberitahu- 
kan, bahwa ketika pasukan? Be 
Tanda meninggalkan Indonesia, 
kechawatiran telah timbul ten- 
tang pemakaian bir. Selelah me 
pgalami penurunan sedikit. ke- 
(mudian pemakaian bir ternjata 
meningkat kembali. Ana sebab 
kenaikan ini, sukar utk mengela 
huinja, akan tetapi diduga, bhw 

hal iri cisebabkan hanja ka- 

ia antara lain telah mengundji 
ngi Turki. Di Cairo Zafrullal 
bermaksud akan. mengadakai. 
pembitjaraan dengan perdana- 
menteri Ali Maher Pasha me- 
ngenai ,djasa2 baik” jang di- 
djalankannja di London dan Pa 
ris baru2 ini. Selain itu Zafrul- 
lah djuga akan mendjadi tamu 
Lembaga Arab dan dengan de- 
mikian ia djuga akan mendapat 
kesempatan untuk menemui pe- 
mimpin Arab dan pemimpin2 
Islam pada umumnja. engan 
Reuter), 

Kena DALAM 14 
HARI? ' 

san Suez selaku pangkalan 
militer dan nasib perdana 
menteri Mesir. Aly Maher 
Pasha mungkin akan diten 

tukan dalam 2 minggu jg. 
akan datang ini. Demikian 
menurut Henna: para 

GERAKAN PEMBERSIHAN 
DI BIRMA. 

Pasukan? pemerintah Birma 

pada hari Rebo berhasil menem 

bak mati 24 orang geri'ja da- 
lam suatu  tembak-menembak   | jang terdjadi didekat Taunbry, 

rena orang? Indonesia telah dju ' ibukota daerah Shan di Birma 
ga gemar minum bir. KANP). Selatan. 

Bubarkan Sadja |. 
' Soalnja Sudah Terlalu Ruwet, Kata 

Menieri 
Kabinet Baru Hendaknja 

Djuanda 
Djuga Berupa Koalisi 

Masjumi-PNI 

M 
ENTERI PERHUBUNGAN Ir. Djuanda jg tidak ber- 
partai menerangkan kemarin, bahwa menurut penda- 

patnja kabinet sekarang lebih baik menjerahkan kembali sa- 

dja mandaatnja. ,,Karena soalnja kiri sudah terlalu berbelit- 

belit”, kata Djuanda, ,,lidak lagi terang benar? mana jg ber- 
sikap prinsipil dan mana jang hanja melihat soal prosedure- 
nja sadja dim menghadapi pers etudjuan mengenai MSA jg te- 
lah dilanda-tangani itu”. Dinja takan motif apa jg harus dipa- 
kai utk menjerahkan kembali mandaat itu, 
ingatkan kepada sikap piwpinan partai2, 
Can telah diumumkan itu. 

Menurut Menteri Perhubu 

ngan itu, meskipun kemungki- 
nannja besar sekali, bahwa ka 
bnet jang baru nanti ternjata 
akan mesandjutkan pe aksana- 
annja 'persetudjuan mengenai 
MSA “tu, akan tetapi kabinet, 

baru itu dakuinja akan mem 
njai “kebebasan bergerak” (be 
wegingsvrijheid) jang lebih be 
sar dalam-menghadapi soal ini 

daripada kabinet jang seka- 
rang. 

Atas pertanjaan Djuanda 
men'atakan pendapatnja, bah- 
wa kabinet jang baru itu, meli 
hat keadaan pada waktu ini, 
sebaiknja memrpakan iagi ka- 
binet- koa'isi Masjum'i—PNI, 
asal sadja menurut Djuanda, 
"partai2 itu ma$ng2 mempu 
njai keichlasan untuk saling 
periaia mempertiajai”. 
Kedjadian2 pada waktu ini 

dikatakannja dapat didjadikanj , 

pe'adjaran buat kab'net jang   
       

  

    

  

   

'"semestinja". 

— “Fidak ada detailnja. 
“ Sugesti Indenesia itu bukan 
merupakan usul jang disertai 
|gans2 ketjinja, tetapi hanja 
“dikemukakan sebagai djaan 
antuk menghindari kegaga.an 
|sama sekali galam perund ng- 
'an Indoneta — Beanda ini. 

3. au pihak Belanda Suka | 
nempertimbangkan soal ini, | 
maka delegasi Indonesia akan 

“bersedia, untuk mengemukakan 
garis2 ketjilnja beberapa bu- 
jan sesudah pem'lihan umum 

ti Neder'ang nanti. 
i Demikian kawat 

| Antara” London. 

Meburat ENG da terda- 
| Kaka Djakarta, saran2 jang 

2 dikemukakan jalah beru- 
0 pembentukan suatu pe 
.ahan bersama jang rus: 
dministrasinja akan dipegang 
'eh pihak Indonesia gan ter- 
.X darj orang2 Indonesia, se 
jang. urusan2 jang mengenai ' 

-kp oitasi gan- ekonomi akan 
ipegang oleh pihak Belanda, | 
eg tupun “urusan keamanan 
rian Barat dibagian laut jang 
ikan 'didja'ankan oleh angka- 
jan laut Beanda, Pemerinta- 

jam | na seperti ini akan 

'idjalankan sampai pemi'ihan 
5 tmum di Nederland dan sesu- 
EC bah #tu pembitjaraan akan di- | 

5 ngan te'ah 

  

'imutai fic hari » asa jang 

akon datang itu. Dan lagi, ka 
ta Djuanda, meskipun da'am 

, kabinet koalis', kepada mente- 
ri2 sebaiknia d'ber kan kebeba 

san lebih banjak dalam menen 

tukan tindakan2nja. 

Tak betul. kita ada 
dim djurang”. 

Selandjutnja Ir. Djuanda mensa. 
takan, bahwa tidak'ah be'ul, 
pada waktu ini sudah ada dalam 

dintono.  sebacvat A'vamberkan oh 

—. 

kalangan2 tertentu. ..Kita telah 

membuat kemadiman selama in, 
kata Diuanda, akan teran' kema. 
Ata Hepi Hantak terhoembat a'eh ke. 

sulitan2 fx terdapat itu. Di'ika tidrk | 
ata kemnriitan2 itu, maka kemadiuan /   

na Na # ai 

  
Isb. akan dlauh lebh nerat Jae: 
Demik'an keteranga- Ir Diuanda. 
Wbd-Ant 

  

  
kira 

Djuanda meng- 
js telah ditentukan 

Pegawai? MN 
“ Gelisah 

1000: "Pegawai" Belum 
Menerima Gadji Karena 
Fonds MN Dibekukan 

ENURUT KABAR jang 
diperoleh dari kalangan 

Mangkunegaran Solo, maka ki- 
ra-kira 1000 orang pegawai 
Mangkunegaran pada waktu ini 
merasa gelisah, oleh karena mu- 
lai bulan Djanuari jl mereka ti- 
dak lagi menerima sokongan jg 
selama ini diambil dari fonds2 
Mangkunegaran. 

Kalangan2 tsb menjatakan, 
bahwa fonds2 tsb. demikian pu- 
la sumber2 keuangan jg terma- 
suk milik keluarga Mangkune- 
garan, sedjak beberapa waktu 
ini telah dibekukan oleh peme- 
vintah pusat. Milik2 pemerin- 
tah Mangkunegaran, telah dike- 
nakan peraturan sedemikizi1 se- 
Sian dibekukannja pemerintah 
Swapradja itu. (Pia) ).   

Gam. EDJUMLAH BESAR wa- 
- 3 kil2 dari pelbagai organi- 

sasi pemuda dan organisasi vak, 
pada hari Kemis malam dengan 
bertempat di Gedung Pertemu- 
an Umum di Djakarta telah 
memperingati Hari Sol'caritet 
Internasional jang Gja'uh pada 
tanseat 21 Pebruari. Tanggal 

21 Pebruari untuk pertama ka 
linja telah diterima oleh kong-- 

(rah Terusan Suez dim waktu jg | f 
masih harus disetudjui dalam | 

   ad s. P. 8 

  

     

    

  

1 Rasaner 
- Perpisahan 

     

    
    
        
    
        
    
            
         

    akah be menganti ikon & affaires In 
an, Tn. Latjuba. maka Rebo malam 

Lu nan ta 'Pakistan di Djakarta, telah diada- 
“kan satu nialam Tesepsi. Gambar:  tn. Hamidian, wakil 
Pakistan utk en Ta Latjuba dan tn. Moh. 'Nat- 

- sir, (dari kiri ke kanan 

Subardj Oo Exit 

       

      

     
   

  

    

    

  
  

Tahun Ke VII - — 2 North 11 
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& 

hari Kemis. 

| Ok'ober jl. dan bertempat : 

merentjanakan ,pembe 

  

IP AN TR NIA AT 

Penting Hari Ini: Subardjo Exit — Inggeris Se 

dia Tinggalkan Sues Komando Djepang Dibentuk 

Oleh Sovjet di Manchuria 

— Rentjana Pengadjaran 

Ketjantikan dls. 

  

— Desakan Eisenhower - 

Baru PGII — Tidur utk 

    
   

  

“ 

omando-Djepang'" 
| Telah Dibentuk Oleh'Sovjet Rusia Didekat Harbin- Mahcigia : 

Maksud Tudjuan: ,:Membebaskan Rakjat Ditipimug". 

OVJET RUSIA TELAH mendirikan suatu Komando Tirggi Djepang di Manehuria utk. 
basan” Djevang dan beberapa orang opsir dari komando tsb. 

kini telah ditempatkan Ci Djepang utk mendirikan dasar? guna penglaksanaan ren'jana itu. 
Demikian diwartakan oleh surat kabar Djepang ,,Yomiuri” dlm beritanja jg terpenting pada 

pegawai Pn stan di Tokio. 

  

. Penjelam 
Mutiara 

Indonesia 
Di Australia Diper: 

:4 lakukan Sebagai 
Tawasan 

ENURUT BERITA REU- 
TER dari Darwin Austra-   

Portofolionja da Biuskan 
P.M, Sukiman Sendiri 

Amerika Menjetudjui Interpretasi Subardjo Menge- 
nai Soal ,,Free World” 

ENTERI LUAR NEGERI mr. A. Subardjo 
telah minta mengundurkan diri dari dewan 

menteri, karena kabinet tidak dapat membenarkan 
kebidjaksanaannja. Menunggu keputusan lebih lan- 
djut kementerian luar negeri akan dipegang oleh 
perdana met menteri. 

| Sehabis sidang pada hari Ke- 
mis pagi, pada waktu mana. ke- 

seorang wakil pemerjiatah Irone- 

msia pada hari Kemis telah me- 

| ong, jang kini berada di Aus- 

Natsir 
Tak Bisa Memabami 

putusan ini diambil, djurubitja- 
ra kabinet, menteri penerangan 
Moronutu menerangkan kepada 

Hari Limit Teru-| 

ambil o ole: 

«-agi, 

  

para wartawan. bahwa ,,karena 
“Ikabines fidak capat membenar- 

kan  kebidjaksanaan menteri 
luar negeri mengenai masalah 
MSA, maka surat menteri Subar 
djo nggal 11 Pebruari jang 

lalu, mara ig mengemu- 
koikan, bahwa ja akan melejak- 

kan Nani aa kabinet 

Manna Kabinet ' 

TAS PERTANJAAN, 
bagaimana pendapataja 

mengenai senen nan 1g. A, Su- 
karena beleidnja” tidak 

ketua 

bardjo 
disetudjui oleh kabinet, 
Iewan pemimpin partai: 

aa Moh: Sa menjatakan | 
s AK ! 

  

   

   
   

      

kali tidak Ingat an Sa, pena | 

ngenai persetudjuan Ba NN BE 
telah ditandatargani itu, tahan 
diputuskan: andaikata-pun pen- 
dirian itu sudah ditentukan, 

lia Utara, Oh Sien Hong se- 

njatakan bahwa orang2 Indo- 
nesia jang dulu didataligkan di 
Australia untuk dipekerdjakan 

pada industri mutiara «i 5roo- 
me, benar? diperlakukan seba- 
gai orang2 tawanan. Oh Sien 

tralia Utara untuk menjelidiki 
bagaimzma orang Indonesia itu 
cirerlakukan dalam pekerdja- 
annja, menjatakan, bahwa ba- 
njak diantara warga-negara?2 
Indonesia itu, jang beberapa 
orang Giantaranja telah 30 ta- 
hun lamanja bekerdja pada in- 
dustri mutiara tsb. telah ber- 

ulang-ulang menjatakan keirsi 

IDjepang. 

Jorang Djepang jg bernama Iso- 

“ Igram jg terdiri dari 3 pasal, ja- 
Titus 

“Pertama, mendirikan suatu 
front kesatuan rakjat” di Dje- 

pang. 
Kecua, membentuk suatu 

Organisasi tsb jg terkenal se- 
bagai Komisi Perantjang Dje- 
pang” adalah suatu organisasi 
jg berdiri sendiri dgn anggota2- 
nja 4 orang Rusia, 2 orang Ti- 
onghoa dari RRT dan 3 orang 

Menurut harian tsb. 

ketua dari komisi itu ialah se- 

kazu Okada. 
Komisi itu jg dibantu oleh 

empat matjam biro sementara 

ini telah membentuk suatu pro- 

»korps rakjat” bersendjata di 
Hokkaido, jaitu pulau Djepang 
jg paling utara letaknja. 

Ketiga, mengadakan kampa- 

nje jg bersifat agressif berda- 
Sar pada politik membeda-beda- 
kan bangsa. 

Selandjutnja .,Yomiur!” me- 
njatakan bahwa pembesar2 Sov 
jet telah berhasil menje:uncdup- 

F ,Yemiuri” jang mengutip ke'srangan? jg Cidapatnja dari ,sygber2 cibawah ia- 
“nah di Manchuria” selandjutnja menjatakan, bahwa organisasi #sb telah didirikan vada bulan 

ti sebelah selatan Harbin dengan Cipimpin oleh ahok PRONaa bekas - 

Serang Akan 
Diserang 

Gerombolan 
Tembak Menembak 
Selama 5 Djam 

ERITA TERLAMBAT “. 
jang  dicerima dari se- 

orag jang baru kembali dari 
Serar 2g mengatakan bahwa pa- 
da zchir pekan jang baru lalu . 
suatu 'gerombolar : telah men- ' 
tjoba menjerbu kekota Serang, 
sehingga terdjadi tembak-me : 
nenbak dengar, tentara. 

Menurut keierangan itu per 

tempuran terdjadi 1 Km, dari 
kota Serang dan berdjalan le- 
bh kurang 5 gjam lamanja. 
Gerombolan2 jang hendak me 

njerbu kota Serang itu achir- 
nia dapat Sipuku' mundur oleh 

tembakan2 mortir dari pihak 
tentara. Kabarnja sebagai aki-   kan beberapa opsir tinggi dari 

organisasi ini ke Djepang. Gp- 
sir2 ini kabarnja ialah bekas 
tawanan2 perang Djepang jang 
telah menerima peladjaran2 pa- 
ham komunis. 

Latihan untuk suatu tentara '   nannia uik kembali ketanah 
'air mereka, 

Akan tetapi para madj kan mereka ' 
selalu mengatakan, bahwa - mereka 

tidak mempunjai ,,surat bukti pembe 
basan”. (certificates of. exemption). 

Tentang keadaan mereka itu Oh 
Sien Hong antara lain menerangkan, 
bahwa ia telah melihat sebuah- gu- 
dang ukuran 12 X 3 yard jg harus 
didiami oleh 9 orang sebagai tempat 
tinggal jang. tetap. Dikatakan, . bah- 

wa -ketika'ia memprotesnja, ia dibe 

ritahu, bahwa tempat sesempit itu 

Sesungguhnja “harus didiami..oleh. le- | 

bih banjak orang lagi. Menurut Oh 

Sien Hong, orang? itu hanja diberi 

Sebuah dipan besi, tiada dgn kasur,   saja masih tidak mongerji me- 
ngapa hanja Subardjo sadia jg 
harus menanggung akibatnja. 
Saja hanja dapat menambah- 
kan, bahwa saja tidak lain dari 
pada berlepas-tangan dari ka- 
binet ini”, Demikian Moh Nat- 
sir, (Pia). 

AKAN DIDIRIKAN TUGU 
PAHLAWAN. 

Menurut pihak jang bia 
sanja mengetahui, dikala: 
ngan pemerintahan kini 
ada dikandung maksud 
untuk mendirikan sebuah 
tugu pahlawan di Djakar- 
ta. Tugu pahlawan ini 
mungkin sekali akan di- 

bangunkan di Antjol. 

  
Esit 

tilak menjetudjui kebidjaksa- 
naannja, sekarang berlaku”. 

Pertanjaan?2 jg ciadjukan ke- 
pada para menteri, apakah dgn. 
perkembangan Ini, djuga perse- 

tudjuan MSA itu dihapuskan ti- 
dak didjawab, Masalah ini akan 
Cibitjargdkan lebih landjut dim 
sidang kabinet hari Djur'at 
malam. - 

MENEMBAKI & MENDJA- 
TUHKAN BOM ATAS 
TIONGKOK. 

Radio Peking hari Kemis pa- 
gi menuduh, bahwa pesawa'2 
terbang Amerika Serikat semen 
djak tg. 1 Djaruari telah me- 
nembaki dan mendjatuhkan 
bon:2 atas wilajah Tiongkok Ti- 
mur-kdut, pada 40 hari jg ber- 
lainan. Sebagai komentar dika- 
takan, bahwa nerbuatan2 tadi 

Gilakukan Amerika utk menju- 

djo men nggalkan ' rapat sete- 

achir, karena 1a akan menga- 
dakan pertemuan dengan As- 
sistant Secretary General gari     litkan djalannja perundingan jg 

dilangsungkan di Korea. 

KEMAJORAN AKAN DIMA- 
SUKKAN DLM DINAS ,,C0O- 
MET” LONDON SYDNEY, 

Dari Sjahbandar udara Ke- 
ma,oran, H Mulder, didapat 
ke srangan, bahwa Kemajoran 
akan dimasukkan dalam dinas 
penerbangan "Comet" dar Bri 
tish Overseas A'rways Corpora 
tin (BOAC) antara London 

dan Sydney pp., jang akan di- 
buka (a'am tahun ini djuga. 
Sebe um itu 'pada bulan Djuni | 
jang akan datang “Comet” 
akan mengadgkan - penerba- 
ngan pertjobaan Landone.syd 
ney, dimana Kemaioran djuga 
akan dihampiri. (GIA). : 

PBB merangkap ketua Tech- 
nica! Assstance Board dari P 
BB, tuan Owen. 

Anggauta2 kabinet tidak ber 
sedia memberikan “komentar. 
terhadap kediad an2 ini. Mere- 

ka pun tidak mendjawab perta 
njaan2 apakah dengan ini ke- 
dudukan kabinet mendjadi ku- 
at lagi. Seperti diketahui hanja 
PIR lah jong teah menentu- 
kan sikap terhadap-be'eid men 
teri luar. negeri, tetapi PNI 
dan Mesi'mi sudah dielas! 
mempunjai. keberatan terhadap 

perse'udjuan MSA itu. 

  
Sebelumnja, formateur2 ka- 

binet koa'is Suk'man—Suwir- 
jo, dr. Sukiman Wirjosandjo'io 

res pemuda2 dan mahasiswa Kusumanegara 
Asia Tenggara di Calcutta da- 
lam tahun 1948 sebagai .,Hari 
Solidaritet dari pemuda mela- 
wan kolonialisme” dan telah 
disjahkan | pula lalam kongres 
kedua WFDY di Budapest da- 
lam tahun 1949. Setelah malam 
peringatan tersebut dibuka dgn | 
menjanjikan Indonesia “Raya, 

mengutjapkan 
sebuah pedato.. , 

Didalam pedatonja ia dianta- 
ranja mengngatkan, bahwa 
WEDY dan International Uni- 
on of Students telah- ternjata 

teman jang setia dari pemuda, 
“Indones'a da'am perdjuangan- 

maka ketua panitia 21 Pebr.,' .nja me'gwan kolonjalisrae. "Ke! jan 

  

! Lem jaan Indonesia 
'rasch Genootscehap 

van Kunstenen Wetensehascoen” 

japa Kebudi 
Kon Batav 

      

Menteri luar negeri. Subar- | 

ngah djam sebelum rapat ber- 

tiada dgn klambu dan tiada pula 

dengan slimut. 

Orang2 itu praktis hanja hidup 

didalam “tempat tidurnja, karena 

ruangannja terlalu sempit untuk da 

pat bergerak. Tiap-tiap tahun mere 

ka 9'atau 10 bulan lamanja berada 

dilaut, akan tetapi apabila kapal2 

pentjari mutiara mereka kembali ke 

pangkalannja, mereka tidak d.beri ke 

| sempatan untuk hidup setjara bebas. 

Mereka dilepaskan didarat dengan 

persediaan makanan jang hanja tju 

kup untuk mengusahakan agar mere 

ka dapat hidup sampai musim me 

nangkap mutiara jg berikutnja. De 

ngan demikian pada permulaan tiap2 

musim. mutiara mereka dalam keada 

an tidak berdaja, sehingga terpaksa 

menerima sjarat2?”jang dipaksakan 

oleh pihak madjikan. Dem: kian Oh 

Sien Hong. (Antara—Reuter). 

  

dan Sidk Djojosukarto pada 

hari Kemis pagi pukul 09.00 
teah giterma oleh presiden 
Soekarn». Paja pertemuan itu 
jang ber'angsung kl. satu djam 

dr. Sukiman dan Sidik membe 
rikan laporan tentang perkem 
bangon2 politik jang terachir. 

Amerika trima inter- 

pretasi Subardjo. 
Duta besar Amerika, Merle 

Cochran dalam pada itu telah 
menjampaikan surat kepada 
menteri :yar negeri Subardjo 

tertanggal 19 Pebruari menge 

nai fafsiran istilah ”free 
word” d.m pasal 3 dari MSA. 
Dalam djawabannja itu duta 
besar Amerika menerangkan 

atas nama pemerintahnja bah- 
wa Amerika bersedia meneri- 
ma tafsran Indonesia dari isti 
lah ,,free world”, jakni , ,nega- 
ra2 merdeka dan berdau'at,”. 

Sete'ah sidang berachir, 'pe 
nindiau2 politik berpendapat, 
bahwa keberangkatan missi 
gcodwill ke Brma pada tang- 

akan diundurkan — merupa-   | kan suatu «anda, bahwa kabi- 

net tidak akon me'etakkan dja 
batannja atas 'nisia'if sendiri. 

(PIA). 

katjauan didalam masarakat ki- 
ta dlapangan keamanan dan 
ekonomi menempatkan pemu- 
da2 Indonesia, dihadapan suatu 
kewadjiban iang t'dak ringan, 
apalagi karen, Irian Barat be 

lum 'masuk wi'ajah Indones'a” 
demikian Kusumanegara:. Ia se 
landjutnja mengetjam mereka 

jang melakukan ketjurangan2, 

tidak dapat kembali karena mereka | 

ga 25 Pebruari — jang mula2 | 

guna rentjana ini adalah “u::a- 
| ngan djenderal Lim Piao dari 
angkatan perang RRT, demiki- 
an harian "Yomiuri". 

(Atara-U.2P2. 

  

Hana u 

jg djuga mendjadi ketua Dewan 
@lm suatu konperensi pers jang 

siang di Djakarta. 

tingan negara? lainnja. 

PBB bekerdja di seluruh dunia 
bang dan ahli2 ini berasal dari 

Dalam hal ini dapat terdjadi, bah 
wa negara2 jang di suatu lapangan 

jang tertentu belum mentjapai per 

kembangan jang sempurna, dalam 

lapangan lain memberikan bantuan 
kepada negara2 lain dan saja me- 
ngandung “harapan, bahwa djuga 
ahli2 Indonesia akan memberikan 

keadaan2, dimana mereka dapat mem 
bantu negara2 lain. 

Tuan Owen menjatakan, bahwa 
pekerdjaan Dewan Bantuan Teknik 
sangat dihargai dinegara2 jg telah 
dikundjunginja, dan dinjatakan  ke- 
puasannja, bahwa ECAFE telah me 
mutuskan untuk mengadakan sidang 
nja jang akan datang di Bandung. 

Bantuan kalau diminta. 
Mengenai bantuan teknik oleh 

PBB, tuan Owen mengatakan, bah 

wa dalam hal ini diambil tindakan 
aktif semata-mata, djika negara2 jg 
bersangkutan memintanja sendiri. 

Prinsip dasar dari bantuan teknik 
jalah, bahwa bantuan tsb. diberikan, 
'hanja djika sesuatu negara jang ber 
kepentingan memintanja. Pemberian 
bantuan 'ini dibeajai oleh sumba- 
ngan2 sukarela dari negara2 diatas 
iuran mereka kepada PBB, dan un 

tuk tahun ini lebih dari 50 negara 
telah mengumpulkan lebih dari 19 
djuta dollar. Sumbangan2 negara jg 
menerima bantuan tidak perlu dise 
suaikan kepada besarnja bantuan jg 
telah diterima. 
Kundjungan tuan Owen tsb. ke 

Indonesia, jalah terutama untuk mel 

nindjau dengan mata kepala sendiri 
agar diperoleh suatu gambaran ter 
tang bagaimana bantuan teknik dis: 
ni itu bekerdja, dan untuk meliha 
apakah bantuan ini dapat diperluas 
dihari depan. Atas pertanjaan apa- 
kah misalnja bantuan teknik dapa 
menggantikan bantuan jang dapat d: 
terima dari Amerika didalam linc 
kungan MSA, tuan Owen mengata 
kan, bahwa PBB hanja menjediakar 
keahlian, akan tetapi tidak mempu- 
njai sumber2 untuk memberikan ban 
tuan didalam bentuk barang? modal. 

Bantuan dim pelbagai 
lapangan utk Indonesia 

Mengenai bantuan teknik jayg di   ber'kan kenidi Indonesia, tn. Owen 

Pemuda Menghadapi Eekean Jg Tak Ringan 
korupsi disb.. jang pada hake- 
katnja merugikan keamanan di 
alam negeri. Achirnja ia me- 

bantuan kepada lain negara didalam ' 

bat per'empuran itu 2 orang 

anggauta tentara gugur, Se- 

dang pihak gercmbolan mening 
gakan 6 orang angautanja jg. 

tertembak mati. (Antara). 

— Berhubung dengan penoba 
"an Ratu Elizabeth ke-2, peme- 
rntah Ceylon-teah memutus 

Ikan "untuk membebaskan se- 

| djum'ah.500 orang hukuman. 

E Bantuan PBB 
Kepada Indonesia Telah Diberikan Ban- 

kan Dim Pelbagai Matjam Lapangan 
ROGRAM PBB BUKANNJA suatu renijana dimana sa- 
tu negara memberikan bantuan kepaga negara lain”, 

Terukisiw ciKatakan oleh asister sekretaris djenderal dari PBB, 
Banyuan Teknik, “Davia 7 
diadakan pada hari Kemis 

“Dibawah program PBB telah berhimpun 
sedjumlah besar negara? jang didalamnja bekercdja utk kepen- 

Lebih dari 1.660 ahli2 teknik dari 
di daerah2 jg kurang berkem- 
30 negara lebih. 

menjatakan, bahwa hal ini mengena' 
pelbagai lapangan, dan bahwa bebe 
rapa permintaan dari pemerintah 
Indonesia untuk 1952 telah dikabul- ' 
kan. 

Dilapangan pertanian ' diberikan 
bantuan dalam hal memberantas ke 
sulitan2 dalam produksi beras, mem 
perbaiki bangunan2 irigasi, menga- 
dakan model-farms dan pekerdjaan 
penjelidikan agraria di Indonesia., 

Dilapangan industri ketjil telah di 
tantjangkan pelbagai objek dalam 

kerdja-sama dengan kementerian pe 
kerdjaan umum, baik mengenai pen 
didikan pekerdja2- ahli dan perkem 
bangan industri ketjil pada umumnja 
(untuk mana telah disediakan 197.000 
dollar) maupun mengenai pendirian 
perusahaan2 produksi “pusat untuk 
mana telah disediakan 400.090  dol- 
lar. Pembangunan perusahaan  pro- 
duksi pusat jang pertama telah di 
mulai dalam bulan Desember 1951. 
Djuga didalam lapangan urusan 

kesedjahteraan, bahan makanan dan 
pendidikan diberikan bantuan teknik 
oleh PBB, sedagkan dalam pada itu 

djuga diberikan bantuan jang njata 
dalam pendidikan tenaga2 untuk pe 
nerbangan. 

Untuk biro planning Indonesia 
atas permintaan pemerintah Indone- 

sia telah disediakan 6 orang penase 
hat dan 12 orang lainnja telah di 
perbantukan kepada pelbagai pusat 
pendidikan untuk pekerdja2 vak. 

Pemberian bantuan kepada Indo-   nesia seluruhnja 'jalah sedemikian 
rupa, sehingga, djika permintaan? jg 
telah diadjukan dikabukan  semua- 
nja dan dalam pada itu tidak diadju 
kan permintaan2 baru lagi, mendje- 
lang achir tahun ini di Indonesia 

akan bekerdja 60 orang tenaga ahli 
bangsa asing dalam hubungan bersa 
ma bantuan oleh PBB. Atas berba 
gai pertanjaan, jang diadjukan sesu 
dah uraiannja itu, David Owen me 
ngatakan, bahwa insiden Keenleysi- 
de-Schacht beberapa waktu berse- 
lang telah dilebih2-kan oleh pers, 
Soal ini tidak mengakibatkan pero- 
bahan sesuatu apa dalam pekerdjaan 
atau status Keenleyside, Atas perta 
njaan, apakah untuk Irian telah di 
miatakan djuga sesuatu hgntuan, di 
katakan oleh David Owen, bahwa 
tidak demikianlah halnja, akan tetapi 
diika Nederland, jang setjara hukum 
internasional mendjalankan kekussa- 
annja disana, meminta bantuan $c- 
rupa itu (hal mana tidak akan di- 
andjur2-kan) maka permintaan sema 
tjam itu akan dipertimbangkan, 

Dalam pembitjaraan jg diadakan 
pada hari Kemis siang oleh ' tuan 
Owen dengan menteri luar-negeri   njatakan hormatnja kepada 

pemuda - pemuda “di. Mesir, : 
Irian, Vietnam, Korea, 

pna, Maroko, Tunis dalam per 
djuangan. mereka untuk kemer 
dekaan nasional dan untuk 

perdamaian. (PIA). 

Pili- 

mr. A. Subardjo telah diperbintja"g 
kan soal2 umum, jang berhuburgan 
dengan kebutuhan? Indosesia. Da- 
lam kundjungan David Owen kepa 
da presiden Sukarno, jang diharap- 
kan hari Djum'at ini, djuga akan 
dibitjarakan soal2 umum sadja, 

| (PLA.) 

  

   



    

    

    

  

    

   
   

      

   

  

   
     

    

    
    
   

    
   
   

  

   | FE lah mengadakan 
“Perdana Menteri Sukiman 
   

  

Tpiojakiai sehabis 
  

  

kata:   

  

     

      

   

  

. Pembitjaraan dengan Menteri? 
  

   

    

   

    
   

aa NN     

          

   

na menjampaikan hasil pem 
bitjaraannja dengan Presiden 
dan Perdana Menteri Sukiman 

(itu. Menurut kabar jang &a- 
pat ditangkap oleh ,,Antara” 
ipertemuan  Presiden—Perdana 
Menteri—ketua, umum EN, itu 

  

    

  
   

    

      

   

  

  

   

    
   

        

   

   
   
   
    
     
   

   

  

    
    

  

    

     
    
   

      

     
    
   

        

       
   

  

   

    
     

      
   
    
    
     
      
    
    
    

lenindjau 

(2 EMIS: PAGI: kemaren 

Selatan . perbatasan 
Ne 

Ot rumah penduduk desa tsb. 

pai, karena keada 
“belum mgngizinkin, 

kit sedang giat mengadakan 
Sersihan. - Menurut keterangan 
“beberapa pamong desa didekat 

rnja desa itu, jg pula te- 
.dila “oleh 'gerombolan penga- 

erbuatan pengatjau? tsb. dila 
tara djam 12 tengah malam 
jam 3 pagi. Selandjutnja di 
ita pula, bahwa dalam ge 

lan pengatjau itu terdapat 4: 
g Belanda atau orang jang ber, 

pembakaran, menurut lapu- 
diterima, adalah mengguna 
modern, jaitu dgn menggu 

sei protan bensin. Pada waktu 
lan memasuki desa Paringan 
arnja semua penduduk desa 

mengungsi kedesa? disekitarnja 
hampir semua bahan makanan 

ik diangkut oleh gerombo-   

  

   

    

    
   

  

   
   
    
      

     
   
   

   
   

  

     

     

  

   

  

   
   

     
   
   
     
    
   
     

    

    

  

     
    
       

  

     

Pam'flet2 pengartjau. | 
orban manusia, belum da ! 

iketahui. 

k daerah” surplus 
panen. Ditjatat disini, 

ri daerah desa2,  Pager, 
in Kener ada Lk. 1500 orang 
“desa jg menjingkirkan diri 

dan 

aan Kidigak (Bojolali). | 
an besar dari para pengungsi 
bari itu djuga  berdujun-dujun 

mulai kembali ketempatnja ma" 
ing. "Dalam penindjauan me 
desa Papringan itu, dengan 
Om ta Sing sedjauh Lk 

  n uang. 
n. atau 

Ten tan 

Papringan 
ntuan Berupa Beras Dan: Uang Dise 
kan » “UN Dagrali Ig Diganggu Gerom 

| | bolan Ini 

bupati Semarang disertai bupa- 
“ti Bojolali dgn diantar oleh Wecdono Tingkir dan di- 

pula oleh beberapa wartawan telah menindjau daerah2 
Semarang, jg keamanannja pa- 

: Maksud dan tudjuan penindjauas itu, 
utik .melihat?2 desa. Papringan, salah satu Cesa jang 

“beberapa kilometer djauhuja dari 
desa tsb. pada tg. 19 menghadap 20 Pebr. 

oleh gerombolan pengatjau jg membakar Lk. 

perbalasan Kab. 
j-b.h, ini 

  

MOSI DPR PROP. 
DJAWA - TENGAH. 

Dalam sidang DPR Prop. 
Djawa Tengah Rebo jl. telah 
didapatkan persetudjuan menge 
hai uang sidang, uang honora- 
rum dan uang representatie 

bagi ketua. Uang sidang “i:e- 
tapkan tiap kali sidang Rp 25, 
uang kehormatan utk anggau- 
ta-anggauta DPD 

si utk ketua DPR disetudjui se 
bulannja Rp 825.—. 

Mengingat wakil ketua tidak 
mendapat uang representasi 
atau uang lainnja, maka rapat 
dgn suara terbanjak menjetu- 
djui mengambil sebuah mosi utk: 
mendesak kpd. Pem. Puat, agar 
wakil ketua diberikan djuga 
uang representasi sebanjak 

iRp 500.— sebulannja. 
Perlu didjelaskan, bahwa 

Diterangkan pula, Yang jg diberikan kepada ketua 
ya desa atau daerah jg diganggu - “dan wk. ketua itu, tidak terma- 
sana. pengatjau itu, ada suk hasil jg mereka terima, um 

pamanja gadjinja sebagai pega- 
wai negeri, ataupun pendapatan 
lainnja. 

PENJAKIT MENULAR. 
Tjatavan dari tg. 10 sampai 

16 Pebr, Typhus ghdominal:s si 
sa 36 tambah 8, sembuh 8, ma 
ti 1, Paraiyphus A. sisa 11, 

tambah 1, sembuh 1, Dysenteri 

(bae) sisa 1 tamhah 2 sembuh 
1, Diphtiher'e sisal, tambah 1, 
sembuh 1, Penjakit tumrpuh ka 
nak? sisa 3. 

| MOBIL PROFAGANDA, 
Untuk memperkena.kan pa- 

da umum o:eh paberik Phiips 
di Djakarta telah didatangkan 
sebuah mobii propaganda jang 

   

  

   

a| diperlengkapi dengan pengeras 
suara dan-lampu2 TL (sema- 

.tjam neon). Kemaren mobil ter 
: sebut djalan keliling kota dan      

   

    
    

    
    

  

malam hari ini gjuga, kemudi | 

san berangkat ke Jogja. 
Wakil Revimy, tn BH Jonge- 

jang menerangkan, oleh - Phi- 

lips kini baru dibikn lampu2 

il dari 20 25 dan 40 watt, bela 
ke | kangan nant' akan dibikin aju | 

  

   

    
    

  

   
    

   
    
   

    
   

  

   

     

   
    

ga lampu2 dari 15 watt. Dgn. 

i n memakai lampu TL mata tidak 

lekas. rusak, karena sinarnja 

3 kali lebih terang dari bola2 

biasa, tjuma. harganja masih 

berat untuk orang ketjil, jaitu 

lampu berikut  tranformator- 

Inja Rp. 130.50 paling rendah. 
Dibelakang mobil propaganda 
fiti digandengkan sebuah aan- 
(hang talah  transformatornia, 
lampu2 iang menjalah ada 30      

       

buah lebih hingga terangnja 
lebih dari 1000 -watt, 

  

) — ADA DIAM 09.00 Ka pagi Pre 

mum 
ukarto. Didalam perteihuan ini Sukiman dan Sidik 

| menjerahkan kembali mandatnja kepada Presiden. 
n.ana diketahui Sukiman dan Sidik Djojosukarto « 
: pembentuk dari kabinet Sukiman-Suwirjo. 

pertemuan mungkin sekali telah menghasil -i 
tersebut diatas, menerangkan kan suatu perker 
kepada. pers, bahwa pertemuan dalam s 
nja dengan Perdana Menteri : 

“ Idan ketua umum PNI itu ada- 
'Hah bersifat sebagai suatu per 
. temuan routine”. Perdana Men- 
'teri Sukiman sementara itu ber 

1 »Keadaan berdjalan' te- 
5 o hrus seperti biasa”. Sidik Djojo 
“Isukarto sendiri tidak sedia mem 
“'berikan keterangan2, 

Sehabis pertemuan itu, Per- 
- Gana Meneri Sukiman terus ke 

f Pedjambon untuk memimpin si- 
“ dang kabinet dan Sidik Djojo- 

". Sukarto sendiri djuga terus ke 
: Pedjambon untuk mengadakan 

1 3000 ton satu bulan — karet 

    

    

terhadap keputusan dewan -par- 
tai PNI hari Sabtu jo itu     

Sebelag Genkai Dena. 

Menteri Sukiman dalam perija 
kapan dengan ,,Antara” mene- 
rdngkan, bahwa ada beberapa 
djalan jang dapat dite: uh utk 

  

Maak    Gonesia sekarang 'ini, 
jang mengenai persoalan ikabi- 
net. 

Salah satu bana djalan? 
inj ialah menuruti tjara/ peme- 
riutahan parlementer jang Ja-. 
zim, jaitu pembubaran kabinet 
(Hakukan dengan ketentuan da 
ri pembiljaraan didalam parle- 
men. Tetapi pendirian-terachir 
Cari pemerirtah tergantung ke 
pada kete'apar Cari kabinet se 
urunnja, demikian Perdana 
Menteri Sukiman, dengan mem- 
perhitungkan keadaan jang. se 
dang diperdjoangkan “dan se- 
dang dihadapi oleh pemerintah 
Can negara! dewasa ini. : aa 

    
agung Ekonomi 

6 
DA ——    
Paberik goni. 

Menurut kabar jang d'per- 
oeh PI Anety dalam waktu 
jang Singkat di Surabaja akan 
didirikan sebuah paberik ka- 
rung goni. Paberik ini akan 
d'ibeajai oleh Bank Industri 

Negara di Djakarta, dan akan 

memberikan pekerdjaan kepa- 
da kurang lebih 500- orang pe- 
kerdja. 

Pasar karet mungkin 
hidup kembali. 

Pasar karet jang “mundur | pada 
dewasa ini mungkin hidup lagi, dji- 
ka tindakan jang dirantjangan oleh 
Washington didjalankan nanti. Pe- 
merintah Amerika Serikat akan se- 
gera menarik diri sebagai pembeli 
exklusif untuk pasar Amerika  Seri- 
kat, demikian dikabarkan oleh war- 
tawan ,,Financial Times” di- Was: 
hington. Dan bersamaan dengan itu 
Amerika Serikat mungkin akan me- 

nambah pembelian karetnja — kira2 
alam 

jang akan dipakai oleh paberik2 se- 
lama kwartal kedua dari tahun ini. 

Selandjutnja dikabarkan, “ bahwa 
harga pendjualan karet alam oleh 
Washington kepada paberik2 mung- 
kin akan turun dari harga sekarang 
sampai 505 sen dollar: satu. pon.   

sebulannja : 
:Rp 825.— dan uang representa- 

utih. Tjaranja mereka itu me ' Pp pena 

Dan Perhimpunan Dagang Karet di 
Londen hari Selasa memutuskan 
akan memprotes tindakan Amerika 
jang membolehkannja ,,menolak” se: 
tengah dari kwaliteit karet jang da: 
tang di. Amerika Serikat. Demikian 
dikawatkan oleh wartawan Antara 
dari Londen. 

harapan. besar, 
»Karena belum ada bentjana poli- 

tik jang besar, maka saja tidak me- 
lihat ada alasan untuk pessimesme 

rupa " Met. kompromi 

an Gi Istana Merdeka, Perdana ya 

mengatasi keadaan polit di In | 

“Ita dibantu oleh: 

Pasar timah punja (1 

      

   
    

    

    

    
      
   

   

ka beberapa waktu jang lalu 
Uka Pa par eren. USA. (Pa “i 

  

  

      

     
   
   

   

   

    

Rittuan tjampur Pemuda 

D 
pers di 

lam jang murni,   
  

     
    

   

  

    

   

  

    

   
   
   

     

     

  

   

   

  

F Pusat, 
SIK teu 
wakil organisasi daki 
pai di Merauke) maka kami 
lebih.tegas..ci.masa.de 
ketua D.E.I.P. memapig ra 

Kemudian - Tedj sukamana, 
menerangkan, '& ” sehabis 
konperensi itu nama organisa- 
Snja, ditukar. mendjadi |,De- 
wan Ekonomi Madjesis 'Per- 
niagaan dan Perusahaan In- 
donesia”. Organisasi ini mu- 
la2 berdiri di Jogja tg. 19 De- 
sember 1949, dan disjahkan. 
Pengurusnja jang baru diben- 
tuk sehabis konperensi ini: 

Rudjito, Ketua, Suchiar Te- 
djasukmana, wakil- ketua, ser- 

Ir, Dipokusu- 
mo, Mr. Kosasih Prawiranega- 
ra dan Mr. Dr. Todung Sutan 
Gunung Mulia. 

  

   

  

Program ekonomi. 
Tentang program ekonomi- 

nja, Suchjar Tedjasukmana me 
nerangkan, bahwa. jang dimak 
sud organisasinja dengan eko-- 
nomi nasional, adalah jang ber 
dasarkan stelsel produksi jang 
dapat berdiri sendiri jang se 
dapat mungkin tidak bergan- 
tung kepada luar negeri. Dan 
jang terutama didalam konpe 
renSi ini» kata Suchjar Tedja- 

sukmana adalah sikap kami 

terhadap usaha2 jang bukan | 
Indonesia, jang dibaginja dim | 
tiga kategori: 

1) usaha2: 'bukan Indonesia | 
jang bermanfaat bagi negara, 

2) usaha2 bukan Indonesia 

tetapi merupakan persaingan 
berat bagi perkembangan usaha 
nasional, 

3) usaha2 bukan na 
|jang tegas merintangi. .perkem 
' bangan nasional. 

Dan terhadap jang pertekaa, 
kata Suchjar, organisasi, ber 
sikap memberi Gjaminan kedu- 
dukan mereka sebaik?ja, dan 

sedia kerdja bersama. Terhadap 
jang kedua, kami |harapkan ada 
politik Pemerintah jang melin- 

  

   
durgi usaha maan Dan ter 

lam lapangan ekonhmi, agraris, | 
perdagangan, pengangkutan, be   mengenai keadaan “timah -dibelakang 

hari”, demikian kata EV, Put   
| adalah 2774. 

. PEMBAGIAN BERAS PADA 
| PEGAWAI DISETOP MULAI 

  
| rintah pembagian ' beras: kepada" pe- 

| ! djutkan lagi. 5 

| TIERAMAH DGN Gal 

  

ketua dari British Tin Investment j 
Corporate”, jang . banjak dna 
nam modalnja didalam maskapai2 ti- 
mah Malaya. Didalam laporan - ta- 

| hunan dari maskapainja diterangkan 
bahwa dividend untuk tahun 1951 | Ja 

Optimisme isi: didasar- 
kannja atas tetapnja produksi: dan 
sebagainja, dan karena pembatasan 
atas pemakaian timah sekarang ' di 
Amerika Serikat akan dihapuskan. 

Demikian dikawatkan oleh warta- 
wan ,,Antara” dari Londen. 

ACHIR MARET, 

Dari kalangan jang mengetahui 
KP memperoleh keterangan, bahwa 
mulai achir bulan Maret j.a.d. Peme 
rintah tidak akan meneruskan. lagi 
pembagian beras kepada pegawai ! 
Neeet jang didjual satu rupiah per 
kilonja. 

Menurut peraturan Pemerintah ten 
tang pembagian beras itu diterang- 
kan, bahwa tiap 6 bulan “peraturan ' 
itu akan ditindjau kembali, apakah: 

| pembagian itu perlu diteruskan atau 
tidak. Dan setelah:6 bulan.ini.harga2 . 
beras sudah mulai turun -berhubung 
situasi beras sekarang- sudah baik 
dan musim patjeklik hamp 
maka menurut pertimbang: 

  
   

| gawai Negeri itu tidak” perlu" dilan 

   
SOROT, 

Oleh Lindetevis dikota: ini 

tadi malam bertempat: diruang 
an atas dari Hotel gu Pavillon 
diadakan tjeramah tentang.pe 
ngctahuan las (lastechnik) di. 
dielaskan dengan: Tichtbeclden 
(gambar sorot) o'eh.itn. Gw, 
Lee, seorang achli dan | angin 
tr urusan las,  Diterangkan 
matjam2 tiara mengeldk Pipa 
besi. dan. lain2. .   

Pedan an 

'Iajaran, ke-bank-ar, sesuai ign | 

| keputusan kami jang telah ka- 
“mi ambil itu. 

asn HENDAK. BEL BARANGG 
SIA SEHARGA £100.000900. 
Menurut perhjataan “wakil men 

teri perekonomian dan perindustr an. 
ig dimuat oleh surat kabar Al Za 
man” pemerintah Mesir bermaksud 
hendak membeli barang? darj Rus'a 
seharga,  £-100.000.000. Dikatakan 
selandjutnja bhw  kementerannja 

ng mengumpulkan daftar ba 
ig dibutuhkan oleh Mesir dan 

1 dapat diimport dari Rusia, 

PEMBELIAN PADI. 
Sedikit waktu lagi, dalam 

wilajah Djawa Tengah akan 
dimulai. dengan pembelian padi 
dari petani. 

'Tjaranja pembelian padi itu 
dilakukan akan diserahkan 
atau diusahakan oleh badan2 | ngurus sementara, jang  dike- 
partikulir dan -organisasi2, sc- 
dangkan uang untuk pembe!i- 

an akan diberikan oleh kepa- 
la. daerah masing? sebagai 
voorschot. 

Dj Djawa Tengah, untuk 
, sementara direntjanakan pem- 
belian padi sebanjak 150.000 . 

'ton. Diterangkon, bahwa injec 
tie beras di Djawa Tengah ada 
110 ton. 

, ANGGAUT A2 BARU DPR 

Bertempat dikantor Guber- 
nur kemaren dilakukan pemili 
han dua orang anggauta DPR 
propinsi Djawa Tengah jang 
tempa . “masih “ terlowong. 
ani TA ATA tn, RH Moonier 
aa Te dan in, Sookar 
to Kertohartono dari Muntilan. 

KEBAKARAN KETIJIL 
Pagi hari ini djam 7.30 di Saja- 

ngan terbit kebakaran ketjil, jaitu di 
garage dari, gedung bekas Oving. 
Sebelum api mendjalar? telah dapat 
dipadamkan oleh orang barijak dan 
brandweer “jang diberi tahu pun se 
gera datang: melakukan  kewadjiban 
nja, 

    

    

  

   

Sabang sampai di Ambon (belum sam- 
MEN sambil keputusan utk bertindak 

» demikian “Suchjar "Petijasukmana 
Mann eh perna 

jang tidak merugikan negara, 

| PANGU ISLAM 

   
us haan Bukan-Nasional: Ig 
ng-Halangi Perkembangan 
3 Nasional Sendiri 

rindakan2 Tegas Akan Dilakukan Selandjutnja. 

Djakarta, jg & hadiri oleh wakil 

  

Swapradja 
Supaia Milikoja ' Jg 
Berupa Kebun “DIi 

Dikembalikan . 

ALAM PERTJAKAPAN 
P.I. Ane'a Gengan iuan 

Sutarso, sekretaris S. P. Mang 
kunegoro VIIL ia! tidak “mau 
membenarkan begitu pula tidak 
mau menjangkal berin2 jang 
mengatakan, bahwa swapradja 
Surakarta telah mengadjukan 
tentulan? kepada pemweririah 
pusat, sapdja miliknja2 jang 
berupa perkebunan? jang dewa 
sa ini setiara adwinistra!if di- 
urus oleh pemeriniah pusaf- de 
ngan perantaraan Perusahaan 
Republik Indonesia Gi Solo, di- 
kembalikan kepada swapradja, 
atau setidak-tidaknja ditegas- 
kan statusaja dari perkebuwan2 
ini. 

Dari kalangan kraton Kasu 
nanan, PI Aneta lebih landjut 
memperoleh kabar, bahwa apa 

| bi'a tuntutan2 tadi benar, le 
“taknja adalah pada soal apa- 
kah selama milik2 swapradja 
tadi dibekukan pemerintah pu 
sat dapat menguasai sepenuh- 
nja kas perkebunan2 tersebut 

atau hanja terbatas sadja sam 
| pai pengurusan keuangan dan 
penge'uaran2 perkebunan itu. 
Perkebunan2 jang mendjajdi 
milk MN. ialah 2 perkebunan 
tebu “Tasikmadu” dan ”Tjolo- 

madu” beserta sebuah perkebu 

nan karet “Kerdjogadungan”. 
Dewasa in' kasunanan hanja 
mempunjai pesanggrahan2 ber 
ikut tanah2nja jang bukan me 
rupakan sumber. penghasilan, 
demikian kalangan tadi. 

  

MENTJARI BIAWAK. 
Harj Senen jang ja u, berang 

kat suatu rombongan dar: Ke 
bun Binatang Surabaja kepu- 

' au Komodo, Sunda Ketjil de- 

ngan maksud menangkap bebe 
rapa bnatang Varanus Komo- 
doensis (sematjam biawak) di 

| pulau tersebut. Rombongan itu 
: terdiri atas Hartojo, pengurus 
' Kebon Binatang Surabaja, W. 
H. Hompe, Rakim6 dan Sodjo. 
Keterangan jang diberikan ke 
pada kita menjatakan, bahwa 
diseluruh dunia h'natang2 ter- 

sebut kini hanja hidup dipulau 
tersebut. 

PENGURUS SEMENTARA 

  
Pandu Islam Indonesia kon- 

sulat Prop. Djawa Tengah min 
ta kita kabarkan, bahwa dim. 
rapatnja tgl, 13-2 jang lalu te 
lah diputuskan membentuk pe 

tuaj oleh sdr. KH Mansjur dan 
wakil ketua MA Arifaini Pem 

bentukan pengurus sementara 
ini telah diadakan mengingat 

| pentingnja usaha2. konsolidasi 
Pandu Is'am Indonesia chusus 

nja dan kepanduan: padat umum 
nja, Boa Uma 

  

RRI SMG. TGL 22 FEBR. 

17.00 Pembukaan, 17.05 Karawi- 
tan studio, 17.30 Pengumuman dan 
warta daerah, 18.15 Pertanian oleh 
Insp. Pertanian rakjat Djawa Te- 
ngah, 18.30 RajuanS. Albar disam 
bung Adzan, iba Tanda waktu 
warta. berita, 19.15 Dari hati ke 
hati oleh Sunarto, 19.30. Pilihan dis- 
cotheek, 20.00 Sari warta berita, 
20.05: Siaran pemerintah, 20.30 Den 
dang Parahijangan, 21.00 Berita bhs. 
Djawa, 21.15 Pusparagam oleh 'Tos- 
sema, 22.00 Warta berita terachir, 
23.00. Tutup. 

(Keterangan Red.: Atjara jang di 
muat. kemaren adalah " siaran untuk 

Hengkap untuk 

i ORGANISASI KAMI, Dewan Ekonomi Indokek if 
selesai men, F Ih di 1S 0-2 j1. en Sadakan komperensi - seluruix In- 

Ada'ah suatu sada Hina da 

“Gani, untuk mendidik ummat. 

dup menurut prinsip2 
Is.am, sesuai dengan kesdaan 

lam sistim ini jalah untuk me 
netapkan paedagogiek Islam, 
menjusun suatu rentjana jang   
jkan Islam, mendidik kader pe' 
ngadjaran bagi sekolah? rak- 
jat dan sekolah? menengah Is: 
lam, menerbitkan buku2 pela- 
djaran mengenai pendidikan da 
ri pe'adjaran jang mutlak da 
ri agama Islam, mempeladfari 

| kemungkinan2 mendirikan se- 
|ko'ah2 vak sebagai pelandju- 
Itan dari sekolah rakjat Islam 
| fang sudah ada, dsb, 

Menurut sistim ini pengadja 
ran untuk ummat Islam di In 

| donesia dimasukkan dalam pen 
|ddikan  Is'am- internasional 
(Gakni seko'ah2 di negara2 lem 
baga Arab) untuk mang ada 

|lah perlu, bahwa bahasa Arab 
ditetapkan sebagai bahas, pe- 
ngantar kedua, disamping ba- 

| hasa Indonesia di SMA2. Dida 
jam figa kelas jang tertinggi 
dari sekolah2 rakjat dimulai 
dengan memberikan peladiaran 
'bahasa Arab dipakai sebagai 
bahasa pengantar jang satu2- 
nja dalam memberikan peladja 
ran agama. 

Tentang sekolah2 mene- 
ngah tjampuran. 

Suatu soal jang penting da- 
lam sistim ini, jalah bahwa, di 
sekolah2 menengah? hendak- 
nja djangan diberikan penga 
djaran tjampuran untuk 

anak2 laki2 dan perempuan. 
Da'am hubungan ini tuan Ga- 
ni memberitahukan bahwa 
pengadjaran tjampuran (co- 

education) bertentangan dgn. 
azas2 agama Islam. Dikatakan 
olehnja bahwa menurut penda 
pat ahli2 . pendidi kan. Barat 

pun pengadjaran jang terpiSah 
disekolah2 ' menengah adalah 
Gjauh lebih baik daripada pe- 
ngadjaran ijampuran. |Diba- 
njak tempat diBelgia, Neder- 
land, dan Swedia tidak diberi- 
kan 'pengadjaran tjampuran 
lagi. Di Rusia orang tlh. mena- 
rik peladjaran dari praktek, bah 
wa pengadjaram jg terpisah ada 
lah baik daripada pengadjaran 
tjampuran, demikian tuan Ga- 
ni 

Dr. Parjono Surjodipuro, sa 

  

IPersatusn: 7 KE Jab Indonesia Su: 
“sun” Rentjana Pengadjaran Baru 

Ti S'stim baru ing, demikian tn- 

“Islam sedemikian rupa, sehing- 
ga mereka dalam: segala hal hi # 

agama 

| dewasa ini. Jang terpenting da-| 

sistim pendidi- 

Prinsip 
n Murni 

Pemudi Kita, Terutama Di 

Sekolah Menengah. 

ALAM SUATU PERTEMUAN antara Ma pengu- 
rus Persatuan Guru Islam Indonesia dengan wakil? 
Bandung, St. Gani, ketua 

besar. persatuan tsb. menerangkan, bahwa PGI telah menju- 
Sun suatu rentjana jang berhubungan dengan suatu sistim 
pergadjaran atas dasar Islam di Indonesia. Dasar dari sistim 
baru ini jalah , pendidikan um 
sempurna didalam masjarakat, 

dewan pendidikan pengurus 

mat Islam mendjadi orang2 jg 
menurut pelnsipa ideologi Te 

Pro Juventute 
Klakah Tutup 
Subsidi aa ur 

Disetop: Sebab Pengu- 
rus Tak Mau Pemeren- 
va Ikat 'Menilik Soal 
emakaian | Subsidinja 

IDAPAT KABAR, bahwa 
subsidi dari Pemerintah 

untuk koloni karak2 dari Pro 
Juventute di Klakah untuk ta- 
hun 1952 -ini dihentikan, sehing 
ga Kini diputuskan kahwa men 
djelang achir bulan ini, koloni 
tersebut akan ditutup. 'Akibai- 
nja ialah, bahwa kanak? jalag 
berd jumlah kira? 400 itu harus 
ditjarikan tempat lain. 

Kira2 200 anak akan dima- 
sukkan kependjara Kalisosok, 

Surabaja, 40 anak dikembali- 

kan kepada.orang tuanja, se- 
dangkan kira2 110 akan dise- 

rahkan kepada Djawatan So- 
sal. Kategori terachir.ini. ter- 
diri atas anak2 jatim atau 
anak2 jang tidak . diketahui 
sapa atau dimana orang tua- 
nja. 904: dari anaR2 itu terdi- 
rj dari anak2 Indonesia. Se- 
pert' diketahuj koloni itu dju- 
ga mengerdjakan pertanian. 

Apa sebab subsidi Kla- 

kah. ditarik..kembali. 
Dari, kalangan resmi. didapa4 kete 

rangan lebih landjut. bhw sebab 
penarikan kembali subsidi sebesar 
sedjuta lebih untuk koloni Pro Ju- 
ventute itu disebabkan karena pi 
hak pengurus Pro Juventute meng 
lak djadak: pengawasan Cleh pi 
hak resmi. Pihak pengurus berpen 
dirian Pemerintah tidak ada hak un- 
tuk pengawasan itu. 

anggapan. bahwa djika subsidi szpa 
njak itu diberkan kepada sesuatu | 
badan sematiam koloni itu maka" 
sudah vada tempatnjalah djika pi 
hak pemerintahan itu sedikit banjak 
mempunija' pengawasan akah digu 
hakannja uang itu pada tempatnja 
atau tidak apalasi djika di'ngat, 
bahwa subsidi dari Pemerintah ham 
pir merupakan biaja satu?nja untuk 
langsunghia koloni tsb. 

    

Sebal Knja pihak pemerintah -5. 

     

  

REKORD DUNIA. 

Bagan laki2. 
c 

Telah kita muatkan nama2 
darj pemegangz rekord Indone 
sia tanun 1954, Sekarang kita 
akan muaftkan hama2 pemegang 
rekord dunia tahun 1951, menu 

rut daftar dari ' Internationale 
Amateurs  Athletiek Federatie, 

Lari 100 Myl (48 menit 12 de 
tik) Emil Zatopek (Tsjecho Slo 
wakije) Idem 4x880 Yard esta 
fette (7 menitg80.6 detik) 

   national Inggris. Idem 100 m. 
(10,2 detik) E Mac Donald 
(Inggris). . ' 

Item 15.000 m. (44 menit 
84,6 detik) Emil Zat (Tsj, 
SL) Idem 201000 m. (1 djam 1 
Pe aa detik) Emil: Nanah 
an akan diperbaiki oleh- 

nja dengan Pen teri 51,7 detik. 
Idem 19,558 Km, (1 djam) E- 
mil Zettopek, belakangan diper- 
an olehnja sampai 20,052 

Idem 30.000 m. (4 djam 38 
menit 54 detik) Jakob. Maskat- 
chenkov (Rusia) 5 myil djalan- 
tiepat (35 menit 24 detik) R. 
Harddy (Ingr.) 30 myl .djalan- 
tjepat (4 djam. 21 menit 38,2 
detik) J.Ljunggren (Swedia). 
50.000 mm. .djalan-tjepat (4 
dj. 32 menit 52 detik) J. Ljung 
gren (Swedia). 16.01 m. lon- 
sn an AFda Silva (Brazi- 
ia 

  
Bagian wanita, 

4X110 yards estafette 46,9 
detik regu nationale Afrika- 
Selatan. 4 X 220 yards estafette 
1 menit 43.9 detik regu Spartan 
(Inggris), belakangan oleh re- 
fu Spartan tsb. dirobah 
Gjadi 1 menit 494 detik Sa 
robah pula olehregu Inggris 
mendjadi 1 menit 41,4 detik 
4X200  mestafette 1 menit, 
39,7 detik regu Russia. 

8C0 m. (2 menit 12,2 detik) 
Valentine Pomegaeva (Russia) 
belakangan dirobah oleh CG: Plet-:, 
neva (Russia) mendjadi:2 mes" 
nit 12 detik  Lontjat tinggi.1,72: 
m. S. Lerwill (Inggris).. Lempas 
ina 53,87 m. . Nina. Dum- 
b2adze (Russia). « 

Se pakbola persahabatan. 
Besok sore (Sabtu) 23 Februari di 

Sportlaan “akan diadakan  pertandi- 
agan sepakbola persahabatan: antara 

kes. Poris lawan kes. CHTCS. 

Pingpolg di Solo. 
Pada tg. 24 Febr jad. dimu'ai Giam 07.30, di Solo akan d'langsung- | Kan. pertanai Infan ning-pong  gntuk 

uara 19 Nan a 1952 bagi daerah 
2 Perlombaan tsp dibuka untuk pe ladiat2 dan guru? dari SMP, SMA, Perguruan Tinegi, dan Sekolah? Ig 
sederadiat Lapan itu diselu rah Surakarta Ta 2 3 

  
  

La 

Persatuan Bekas Pedjong 

Bersendja:a. 
Berdasarkan feeling dan per 

tukaran nota bersama antara 
3 organisasi. bekas pedjoang   iah seorang penasehat PGI. 

telah memberikan yra'an ilmi- 

ah tentang baik dan buruknja 
pengadjaran tjampuran. Dika 
takan olehnja bahwa ahli2 pen 
didikan Barat telah menjata- 

kan ke'nginan, untuk kembali 
kepada djaman jang lampau, 
bukan hanja 50 tahun, akan te 
tapi bahkan 100 tahun, ketika 
belum ada pengadjaran tjam- | 
puran bagi anak2 laki? dan pe | 
rempuan. 

Langkah. demi langkah. ' 
Segi politik gari soal ini te- : 

lah diuraikan oleh tuan Ach- ' 
mad Dasuki. Diterangkan oleh ! 
nja, bahwa PGII akan meng- : 
ambil langkch2 untuk meng- : 
usahakan agar pengadjaran | 
tjampuran dihapuskan dise- | 
mua sekolah menengah di In- | 
donesia. ,,Hal ini merupakan | 
suatu Soal jang sulit, jang ha- | 
nja dapat diselesaikan lang- 
kah demi langkah dan jang 
akan meminta banjak' waktu” 
demikian tuan Dasuki. Dikata- | 
kan selandjutnja, bahwa oleh 
agama Islam dengan tegas di- 

larang untuk memberikan pe- 
ngafljaran tjampuran kepada 
anak2 laki2 dan perempuan 
dalam masa remadja mereka. 
Dalam pertemuan pers. ini 

achirnja oleh tuan Z. Musta- 
kim diberikan uralan tentang 
sebab, pendirian PGII untuk 
tidak memberikan peladjaran 
bahasa Belanda akan. tetapi 
lebih baniak bahasa  Inggeris 
d'sekolah2 menengah. Diberi- 
.kannja bahasa Belanda seba- 
gai mata peladjaran akan da- 
pat berakibat, demikian pem- 
bitjara, bahwa. pendid'kan na- 
sional jang masih berada da- 
lam. stadium perkembangan, 
dapat dipengaruhi. 

Dengan memahami bahasa 
Inggeris orang. dapat. me- 
nguyasai semua pengetahuan 
modern, demikian tuan Musta- 
kim, 

  

  
PENGURUS $.B.H.R 

Dalam rabatnia S: B. Hotel dan 
(Rumah makan baru? ihi telah di. 
bentuk susunan pengurus batu .shb.: 
penulis umum Sekhihadi, bae orga. 
Pj Soedarman, ' bag. ketarigan     hari Sabtu tg. 23 Februari 1952). ds Sulkan, bag. per,/upah Sukdrdho 
dan 'bag,..pen: /pbrid, .Boekarla. 

| ta, jalah: 1, Ikatan Demobili- 

|kas Pedjoang Bersendjata, de 

| yan2 RRI Solo 'jg tlh menimbul 

bersendjata didaerah Surakar- 

san, 2. Persatuan Kerban Ra- 
sionalisasi Pusat Surakarta, 
dan 3. Perserikatan Demobilisa 
si A HI, pada tanggal 15-2 jl. 
di Surakara telah terbentuk: 
Komite Daerah Persatuan Be 

ngan Susunan Pengurus sbb: 
Ketua: K. Walujo (Ikatan 

| Demobilisan), Wk, Keua: Mak |: 
#tal (Perserikatan Demobilisasi 

2A IU) Sekretaris : Mawardi 
Jusuf (PKR Pusat Surakarta), 

i Bendahara: Sunardhi (Perseri- 
Ikatan Demobilisasi A. HI) Sie 

Organisasi: Suwanto . (Ikatan 

' Demobilisan) Sie. Pendidikan : 
'Salikin (Ikatan Demobilisan). 

' Pembantu: Sujatno (PKR. 
Pusat Surakarta) 

Adapaun alamat Kantor un- 
ituk sementara waktu di Djl. 
Baron. no. 128 Solo (Ka ntor 
“Dewan. Pusat Ikatan Demobili- 
san). 

Film. "Pengawal Nusa” 
Film “Pengawal Nusa” jang 

menggambarkan Peringatan 
Hari Angkatan. Perang u'ang 
keenam, jang diselenggarakan 
d'kota2 besar seluruh. Indone- 

sia, Senen pagi jl. telah dipu- 
tar digedung bioscoop Sriweda 
ri.Solo guna para undangan 
jang terdiri dari wakil2 djawa 
tan organisasi2 dsb. Pemuta- 
ran. film: #sb. diselenggarakan 
oleh Staf Penerangan Divisi 
Diponegoro. Pada tanggal 21 
dan 22-1. jang” akan datang, 
film tersebut akan diputar lagi 
untuk umum dengom ijuma2 di 
gedung bioscoop Sriwedari, pa 
da siang hari djam 08:00 dan 
diam 10.30, 

Mengaku seorang utusan 
»Ratu Adil, ”. 

Barus2 ini Radio R. I. Sura- |£ 
karta, Gidatangi oleh, seorang 
pemuda jang mengaku dirinja 
seorang utusan dari. ,,Ra'u 
Adi??”. Alasan jang olehnja dike 
mukakan ialafa untuk minta per 
tanggungan, djawab.. atas sia. 

(Aneka Dj jawa Tengah | 
Rp 85000 dibegal 

amblas. 
Pada hari. Senin kurang le- 

bih pukul 8. pagi, seorang 
Tionghoa jang membawa tas 
berisi Rp. 85.000— untuk di- 
setorkan di Javasche Bank, se 
sampainjy di Sorogenen telah 
cibegai oleh “beberapa orang 
Lkrsendijata jang  mempunjai 
Sebuah jeep. Tas berikwy isinja 
dirampas oleh. para pendjahat 

tadi jang kemudian melarikan 
diri dengan jeep tersebut. 
PEKALONGAN. 

Jajasan Kas Pembangu: 
nan di Pekalongan. 

Dalam sidang jang terachir | 
dari DPRDS Kota, Pekalongan 
telah d'putuskan untuk mendi 
rikan suatu. Jajasan Kas Pem 
bangunan. Maksudnja jalah 
untuk dengan suatu, tjara me. 
nabung mendirikan rumah2 
untuk rakjat. Di djalan Ke- 
bon telah selesai 9 buah rumah . 
rakjat, jang al 
ign djual-sewa kepada orang 
Indonesia jang dew ag jang 
tidak dapat mem eh ru- 
mah lain didalam kota dan ber 
gadji pal ng sedikit Rp..3.000- 
dalam setahunnja, Mereka di- 
haruskan' membajar terlebih 
du'u 6 bulan djumlah djual- 
sewa ditambah dengan 34, un 
tuk beaja pembangunan. Mere 
ka jang menaruh. minat atas 
hal in: diberi kesempatan utk. 
mendaftarkan diri pada Kan- 
tor Balai-kota sampai tanggal 
10 Maretini 

Selandjutnja  dapar diwarta- 
kan bahwa. dikompleks . Ben- 
dan -akan didirikan. 40 buah 
maneh Kelak jang. baru. 

  

umah sebrang Se aan 
ma IL, didjatan Gadjihan Pn 
Tjilatjap. Parx tamu2 tadi de 
ngan memakai  katju merah 
dan hitam jang ditutupkan pa 
da | mwutnja, setjara paksa 
Sambil menodongkan. sendjata-     

kan amarahnja Ratu Adit”. 
Achirnja pemuda fat dapat. di 
budjak supaja, ikut dengan po- 
Iisi jang mengantarkannja ko 
rumah sakit gila dikota terse 

BAR ska Yg ahh 

inja kepada tuan rumah: minta 
supaja uang/perhiasan. diserah 
kan kepedanja. Karena takut 
terpaksa tuan rum | menje- 
La uang gita Sia 
erikut . sepasang Mau mas 

jang “kem Havana | 

..
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| dap pata d 

  

   
  

# 

Bagi Para Dip | 
der Instruksi Kem. 

    

  

      
   

     

    

  

ndibelakzhg 

   ketjualian2 : kota? Od 
Leningrad) 

dj 
ngertian, bahwa. 
didaerah2.iu.ti: 
kan, akan tetapi 
melaluirija, kebanjakan' di-izi 
kan «bun 

   
. Ke 

£ 

jang 1 c 

Kotapradja. 4 Buah. diantara-, 
nja dapat dilalyi sampai sedia: #dakan ini berlaku untuk perdja- 

(lanan melalui djalan atau dgn 
ikareta api, akan tetapi tidak 
berlaku untuk lalu-lintas pener | 

rak 50 km. diluar Moskou (se- 
kerang. 40), sedang 5 buah 
Gjalan boleh dilalui sampai se- 
djarak 16 sampai 34 km. di- 

Moskou. Djika mereka 
aa 

endah mengadakan perdjala- 
ter- 

lapang diluar batas2 ini, maka. 
nnja. mereka. keliling Budarest, sedang 

: Iperdjakanan diluar, 
' senantiasa. ciperlukan.izi 
isama sekali tidak sena 
berikan. Suatu izin 
(perlukan utk mengundjungi pu 

| lay Csepel, pulau mana terletak | 

nan didaerah jang tidak 

48 aja sebelumn 
harus memintap,izin 
an luar negeri (wa'aupun Su- 
rat gjalan tidak ditegaskan 
perlunja) sedangkan perdja- 
lanan hanja dapat dilakukan 
dengan perantaraan kantor tu- 
rs ,Intourist”. Pada waktu 
ini orang tidak?dapat mengada- 
ikan perdjalanan, baik dengan 
kereta api ataupun dengan pe- 
sawateterbang, dengan jiada 
instruksi kementerian luar ne- 
geri kepada kantor tersebut. 

.. Dalam hal ini dapat ditam- 
bahkan, bahw kerap kali di- 

  

Tena akomodasi hotel disesuatu 
tempat jang ditudju Mean 

aer Panen aspa benni pegawai dari dalam negeri. 
gerak dikota itu, Perdjalanan | 
melalui darat diluar djarak 40!“ " 

Eis 
km. dari Moskou, hanjalah 
diizinkan untuk perdjalanan ke 
beberapa tempat jang terten- 
tu. : 

Pernah kedjadian, bahwa di- 
| picmat2 asing itu terpaksa me- 

nunggu visa merska urituk ma 
suk ke Rusia selama 4 atau 5, 
atau bahkan sekali 9 bulan, 
akan tetapi belakanfan ini pem 
berian visa itu telah mendjadi 
lekih lantjar diantaranja djuga 
karena “didjalankannja tinda- 
kan2 balasan jang sedemikian 
cleh negara2 Barat. 

Import bahan makan dan 

— nijbewijs. 
Import bc:rg2 dan bahan 

makanan, rik psra diplomat di 
batasi dengan sc4emikian, hing 
ga seorang atase dapat menda- 
tangkan barang sampai seharga 
20.000 roebel dan seorang duta- 
besar sampai 60.000 setiap ta- 
hun. Pe Iran harga barang 
dan ongkos pengangkutan. di- 
lakukan olei para pembesar 
Rusia sendiri. 

Ternjata, bahwa para pembe 
usia berniat utk. tidak 

  

mengakai gjbewijs2 internasio 
nal jang |. dipergunakan 
oleh para . diplomat. Mereka 
akan diharuskan menempuh 
udjian mengendarai mobil un 
tuk mendapatkan rijbewijs . Ru- 
sia. Sampai sekarang. belum- 
lah banjak diplomat asing, jang 
herhasil memperoleh rijbewiis 
jang sedemikian itu. 

Didalam teori, pembatasan2 
tersebut itu ditudjukan terha- 
dap semua missi diplomatik di 
Moskou, 
prakteknja sedikit diskriminasi 
memang ada. Didalam hal ako- 

pelajan2 dil. missi2 tersebut ter 

    

    

     

   

  

untuk orang 
asing. ,,BUFE — meminta 
biaja jang tinggi seka 
sewa, pembetulan2 
luah2 pemeliharaan rur 
ga dil. sia 

Di Polandia tidak (belum) 
ada pembatasan atas kemerde- 
kaan bergerak para diplomat 
asing. Karena revoluasi Zloty 
dan sangat meningkatnja har-' 
ga keperluan sehari2, maka pe 
ngeluaran jang harus dilakukan j 

oleh para diplomat itu mendja- 

di sebanjak tiga kali dari jang 

semula. Suatu nota utituk mem 
protes kepada pemerintah Po- 
landia, hingga kini belum me- 

puni 1 hagu. Te 

  

   
   

  

   

  

    
    

      

      

   

  

     
    

| H 

mau keluar dari 

Dikota Moskou sendiri tidak |' 
ada pembatasan kemerdekaan | 

bergerak Dari ke-13 djalan 
berdjalan dari Moskou ke 

luar, 3-buah terlarang sama 
sekali mulai Te Pa agan 

   

   

      

   
   

udukan di $ 

  

terbang, € 

eadaan jang demikian 

2 

Pembat 

al ini dilarang, sebagai jang 

.meter disepahdjang perbatasan 
nulai gari Jackncv sampai Bra- 

ava, Walaupun pernah kedja 
an, bahwa pemberian visa ke 

“pada Ciplomat luar negerj itu 

'Imengalami kelambatan, akan cc 
Ta (tapi hal2 jang luar biasa" data 

£ hal-ini 
     

  

ni tidak ada. Sedjak perte- 
in tahun 1951, “di Praha 

hk “djuga didirikan sebuah 
i |kantor jang mengurus persedi- 

aan dan keperluan missi? luar 

omatigue harus melalui kan 
4 en, Semua urusan dari corps 
dip 

perbaleh-| tor ini, untuk mana dipungut 
perdjalanan djuga sekedar. uang komisi. 

Dilapangan keuangan sampai 
kini tidak ada hal2 jang pantas 
|disebutkan. Tenaga2 bangsa Tje 
'koslowakia sukar diperoleh, ka- 
|yena kerapkali untuk ini tidak 
'Giberikan izin kerdja. 

  

   Hongaria. 
Ps 
|“ Sedjak Djanuari 1951, maka 
diplomat2 jang hendak masuk 
atay keluar negeri .ini membu-   
'mewa itu 
dimintanja. 
| “ Selandjutnja. mulai 

kementeri- 

'pandjang, diketahui, belum per 
nah seorang diplomat mendapat.| 

  
. walaupun didalam. 

modasi, bahan bakar, reparasi? 

nja dari instan | 

tuhkan suatu izin istimewa di- 
Samping visa jang biasa. Tirn- 

bangan. Djika perlu, izin isti- 
diberikan, pada hari | 

2 2 
dibarasi 

3G km. Adise-j 
untuk | 

“ » 1 

daerah itu | 

sampai sedjarak 

     Gl 

Istimewa GI) 

didalam daerah 30 km. itu. Sej 

   izin untuk mengundjangi pulau 
ini. Pada umoumnja di Budapest j 
para diplomat tidak begitu me | 

ngeluh tentang adanja peratu- ! 
ran2 administratif jaag rcwal, | 
(sebagaimana jang terdapat dine | 

Munas balpntnn poli let ka | geri2 tirai besi tainnja. Hanja 
dirasa kurang menjeuangkan, 

bahwa polisi rahasia feryik'an 

  

ibesar perhatiannja terhadap va 

ovjet Rusia kini.tidak mungkin meng- “puluh kilometer dari Moskov. an 
»Intourist”. Lebih dari separoh dari daerah itu 

cadaam jang demikian ini telah timbul pada tahun 
1 menjampaikan nota untuk ini kepada perutusan? asing “di 

| Tjekoslowakia. | 
| Pembatasan2 umum dilapa- 
ngan perdjalanan tidak ada, 
akan tetapi dibeberapa daerah, 

misalaja betlaku untuk. suatu | 
“selitor sepandjan22 24.6 kilo- | 

baik dengan 
rian luar 

1948, 

| Markas! Besar Sistim 
Pertahanan jTimur- 

Bk Tengah? 

  

rus 

Br 

        

     
   

     

    

    

      

  

  " ALANGAN MILITER di | 
3x Kreta mengatakan pada 

hari Rebo bahwa negara? Seri- 
kat Barat kini menganggap pu 

»pulau, ' is. NG adu Cyprus sebagai 
semestinja dan satu?anja uantuk 
didjadikan pusat guna meren- 
tjanakan dan menjelenggarakan 

Istrategi di Timur Tengah”, Te- 
tapi sampai kini pihak resmi be- 
lum lagi membenarkan bahwa 
pulau tsb akan didjadikan mar- 
kas besar pertahanan “Timur 
Tengah jg sekarang sedang di- 
rentjanakan, 

Kalangan militer tsb. ber- 
pendapat bahwa djika Cyprus 
didjadikan markas besar per- 
tahanan Timur Tengah, maka 
pembuatan gedung2 dan la- 
pangan2 terbang akan men-   

| jang tersiar di Kreta maka A. 

' sangat teliti. Daerah2 disekitar 

| (Disambung hal IV). 

enhower Desak 
|Lekas'Adakani Djaring2 Lapangan ter- ' 

bang Di Eropa Barat: Persidangan 

djadi tanggung djawab nesa | 
ra2 anggota Menuru: .kabar2, 

S. te'ah sedia untuk memberi. 

10 djuta pound “sterling guna | 
pembuatan bangunan? tadi. Ke 
menterian angkatan darat Ing 
gris telah menjediakan 13 gju | 
ta pound sterling untuk mendi 

rikan perumahan? tentara di 
Dhekelia, . didekat Larnaca. 

Pembuatan perumahan ini sege 

ra akan dimulai, demikian Reu- 
ter. 

Rumania. 
Pembatasan2 perdjalanan un   tuk para diplomat luar negeri. 

perbatasan, demikian pula se- | 
mua propinsi, terketjuah dae- | 

rah gisekeliling ibu kota teria 
' rang bagi mereka. Izin untuk : 
| berlibur d'pegunungan, kadang 
kadang sekali diberikan. Pem- 
batasan - pembatasan import 

berlaku djuga- untuk para di- 
plomat. Diatas. suatn limit jang 
tertentu, pemerintah Ruman'a 
memungut bea jang luar biasa 
tingginja. akan tetapi batas itu 

memang longgar djuga. 
Selain itu pengangkutan 

atas wilajah Rumania 
di- 

dikena- 

  
f 

5 NATO :jang Ke-9 Dimulai 
| 

ERSIDANGAN KE-9 dari Dewan Atlantik hari 
sore telah dimulai 

tidak ikutnja Sepanjol dalam 

Rebo 
Gdigedung pariemen Portugal. sete-. siran Nebuhiko di pulau Lu- 

lah dibuka oleh menteri luar negeri Portugal, 
Cunha. Dalam pidato pembukaannja tadi, Cunha snenamakan sekitar 

Senhcer Paulo 

organisasi pertahanan Barat 
itu , suatu kedjanggalan strg'ezi” Gan Cimintanja supaja re 
geri tadi diterima mendjadi 

Dalam pidato 
kan oleh menteri 

jang diutjap- 
luar negeri 

j Amerika Serikat Dean Achesan 

dikatakan, bahwa negara2 At- | - 
|di Eropa Barat: kalau tidak, | lantik Utara ,,tidak mengkenda 

ki adanja angkatan perang jg 
tjukup besar, untuk mengobar- 
kan suatu “peperangan pentje- 
gah” (preventive war). 

Dikatakannja bahwa negara2 
Atlantik “Utara berhasraikan 
perdamaian, akan tetapi hendak 
membina kekuatan militer dju 

ga — bukannja karena ciusus 
ingin kuat dilapangan militer, 
melainkan karena ,,tahu bahwa 
adanja suatu vacuum militer 
seperti jang telah terdjadi di 
Korea itu akan menimbulkan 
keinginan pada negara2 otokra 
si, jang berhasrat melakukan 
ekspansi.” Oleh sebab itu, kata 
Acheson, maka negara2 Atlan- 
tik Utara akan -membentuk ke 
kuatan jang tjukup untuk men 

tjegah atau untuk menghadapi 

agresi. Demikianlah a.l. kata 
Acheson. : 3 : 

Pernjataan menteri   luar negeri Kanada. 
Berita Beuter seterusnja me- 

- njatakan, bahwa menteri luar 
negeri Kanada. Lesier Pearson 
dalam pidatonja mengatakan, 
bahwa negara2 Atlantik Utara 
menghadapi antjaman2 politik, 
militer dan rohani, jang tidak 
mungkin dapat Giatasi oleh sa- | 
tu negara sadja. Dalam membi 

na kekuatan baru, hendaknja 

negara2 tadi melenjapkan pra- 

sangka2, pendapat2 kolot serta 
kechawatiran beraneka warna. - 

| Eisenhower menghen- 
daki pangkalan2. | 

deral Dwight Eisenhower. pa ' 
beat At tentara Ajslan 
Itik di Eropa, dalam sidang ple 
no NATO — jang untuk perta 
“ma kalinja djuga dihadiri oleh 
wakil? Turki dan Junani — 

TO, ketjuali 

UP mewartakan, bahwa Djen | 

anggota NATO. 

mendesak supaja Dewan NATO 
segera melakukan tiriiakan2 ' 
untuk membentuk djaring2| 
(network) lapangan? terbang | 

maka tentara darat Eropa jg | 
sedang dipersiapkan itu, tidak | 
akan berdaja terhadap kemang | 
kinan terdjadinja serangan da' 
ri Sovjet. 

Desakan Eisenhower tadi di 
sampaikan oleh kepala staf 
aja, Djengeral Alfred M, 
Gruen!her, karena ia sendiri ti 
dak hadir, | 

Setelah pidato2 pembukaan 
Cunhe, Pearson (ket. Dewan) 
dan Acheson tadi, angg. dewan 

mengadakan sidang tertutup. 

Eisenhower menganggap ke 
kurangan 'pangkalan2 udara 
ini kelemahan Eropa Barat jg 
terutama. Menteri pertahanan 
Kanada, Booke Claxton, mem- 
perkuat tuntutan Eisenhower 
tadi dan menjatakan bhw Ka- 

nada sudah siap kirim 2 eska 
Iron ke Eropa, akan tetapi ti 
dak dapag “ melaksanakannja 
karena Eropa kekurangan pang 
kalan udara. Gruenther 'sete- 
rusnja menjatakan a.n. Hisen- 
hower, bahwa rentjana pembu 
atan pangkalan2 udara tadi ha 
rus mendapat perhatian istime 
wa dari semua anggota NA- 

Porugal, Turki 

  
dan Islandia. 

Atas permintaan menteri lu 
ar negeri Perantjis, Robert 
Schuman, soal inj akan dipela 
djari oleh pars, menterj perta- 
hanan dan keuangan dalam su 
atu sidang-bersama pada hari 
Kem's (kemarin), 

Disamping itu, djuga akan 
diadakan sidang-terbatas dari ' 
para menteri Juar negeri dan | 
beberapa penasehat, utk .mem- 

  

1 4 

z1 

melatih 80 orang penerbang2 

| pada Geredja2 Katholik Kuma 

White Hart Lane, London     

  

Dagi 

Berkenaan. gengan men'inggalnja Radja George VI 
periandingan sepak bola antara kesebelasan2 Totten- 
ham Hotspur dan Arsenal iang berlangsung di stadion 

mengheningkan tiipta di-ikuti pula oleh beribu2 penon 

ng Gelap 

   
      

dimulai dengan  upatjara   
“ Philipina-RRT 

Banjak Barang2!Strategis IDiselundup- | 
kan Ke RRT Via Hongkong dan Makao 
Pegawai2 Konsulat Pilipina Di Hongkong Tidak . 

Beres? 

& NGGAUTA PARLEMEN PHILIPINA Estanislao A. 
Fernandex waktu baru mi bertolak dari Hongkong un- 

tuk kembali ke Manila, mengatakan bahwa ia telah mendapat 

' Menurut Keierangarmja, ia 
fidiki soal penjelundupan 

sbanjak sekali keterangan” tentang kegiatan penjelundup2 jg. 
melakukan, perdagangan” diantara Philipina dan Hongkong. | Ggengan mudah, hanja dengan 

telah berhasil baik dalam . menje- 
barang2 strategis dan uang. dollar 

Ambrika jorg terdjadi diantata Philipina dan RRT. 

Kol. Jimbo 
Menurut Taksirannja Di 
 Pilipina Masih Ada” 
& 1000 Serdadu Dje-x: 
. pang Jg Belam 
es... Menjerah 

OLONEL  NOBUHIKO 
JIMBO, opsir Djepang jg 

telah menjelamafkari ahmarhum 
presiden Roxas waktu pendudu 
kan Djepang di Philipira 
hari Rebo pagi telah bertolak 
ke pulau Lubang dipropirsi 
Mindoro, (Pilipina Selatan) ki 
ra2 80 mil sebelah Barat Daja | meng 
Teluk Manila, guaa menjeru 
kan kepada sisa2 tentara Dje 
pang, jang bersembunji dipulau 
tsb sedjak perarg dunia ke-2 
berachir, supaja menjerah. 

Nobuh'ko terbang 2 djam di 

Begitu djuga mengenai soal 
bahwa pegawai2 konsulat Phi- 
lipina di Hongkong, jg. dikabar 
kan dengan sengadja telah me- 
laperkan harga2 jg. terlebih 
rendan daripada sebenarnja, 
mengenai barang2 export dari 
Hongkong ke Philipina, dan ten 

nai korupsi dalam perkara pem 
berian visa2 untuk paspor2. 

Menurut Ferriandex tadi ba- 
rang? centrabanda jg. dikirim- 
kan ke Horizkong dari Philipi- 
na dgr kapal? Philipina, bia- 
sanja diturunkan diluar Victo- 
ria Harbovr, pelabuhan Houng- 
kong. Dari tempat itulah - ba- 
“rang? isb. kemudian diang- kat & Mas   

e 

Fernandez telah diutus oleh 
sebuah panitya parlemen Phi- 
lipina. utk. menjelidiki soal2 
tsb. diatas tadi. Karena terle- 
bih dulu dia harus menjampai- 
kan laporannja kepada seksi     atas pulau tadi dan menjam- 

paikan seruan2 pemerintah : 
Djepang supaja serdadu2 Dje- : 
pang isb. menjerah, dengan j 
perantaraan pengeras suara 

dan mendjatuhkan sura:2 se- 
|lebaran. Djuga surat? dari ke- hih 
Inarga  serdadu2 tadi telah 
didjatuhkan g'puau Lubang. 
Sampai kini belum 'ada hasil2 
dari seruan2 ini Menurut tak- 

kang, di Luzon Utara dan di 
gunung Apo . (Minda- 

nas Seatan) masih ada 1000 
serdadu. Djepang. 

Penerbang2 
Djepang 
Akan Dilatih Oleh 

Amerika? 

IUMUMKAN DI TOKIO 
“hari Rebo bahwa peme 

rintah Djepang akan meniedia 
kan djumlah 30 djuta yen guna 

  

Djepang di A, S. dalam tahun. 
depan Kementerien pengangku 
tan Djepang menerangkan, bah 
wa antara pemerintah Djepang 
dan SCAP (komando tertinggi 
negara? serikat di Djepang) ki 
ri sedang diadakan perundi 
ngan? tentang mengadakan ke 
sempatag lagi untuk melatih 
penerbang? Djeparg di AS. 

Antara — AFP). 

. Fakulteit 
Agama | 

Dibapuskan Di'Jugesla- 
via: Peladjaran Agama 
Harus. Dibeajai. Oleh || 42 

Geredja. Sendiri 

JEMERINTAH Jugoslawia 
4 telah memberitahikan ke 

wi dan Orihodox Junani, bah 
wa sesudah tg 22 Juni pa, se. 
mita fakultet teologi (Agama) 
pada universitet?2 Jugoslawia 
akan dikapus, Hal isi bukarmja 

| didjual 

parlemen jg. tersangkut, maka 
katanja ia tak dapat mendjelas 
kan terlebih dulu tentang hasil 
penjelidikannja itu. 

Tentang berita mengenai ba- 
hwa dengan sengadja telah di 
berikan laporan2 harga jg. le- 

murah daripada semesti- 
nja, Mengenai barang2 jg. dari 
Hongkong diexport ke - Philipi- 
na, Ia mengatakan kepada ka- 
mi bahwa pembesar2 konsuler 
mengakui memang ,,mungkin”. 
Itulah terdjadi karena harga? 
pasar seringkali turun-naik dg. 
keras sekali. Apabila kembali 
ke Manila, maka ia akan meme 
riksa Ttiwajat2 penghidupan da 

jg. di Hongkong itu. 
. Didalam keadaan seka-ang 
Ini, ia kata, fihak konsulat Phi 
lipina di Hongkong itu tjoba me 

Kantor Pabean, sedangkan kan 
tor jang belakangan iai toba 
menjalahkan fihak jang tsb au- 
Tuan, 
Ia djuga menerangkan, bahwa 

penjelundupan uitang. “dollar: A- 
(merika dari Philipina ke Hsng 
kong dan RRT masih terus ber 

rutama dikerdjakan oleh penum 
pang? dan Potbuak pa au 
pal? 2 Ta terbang. 

agian dari pd. uang dollar 
Armenia Sang telah dada 
kan keluar Philipma itu telah 

. di Hongkong, xarena 
koers ditempat jang belakangan 

1 jang duluan. 

KONGRES PERDAMAIAN 
DUNIA 

Paritis Perdatnaian Cyprus 
2. instruksi dari Dewan- Per- 

amaian Dunia di Paris, meng- 
afakan persiapan utk menjeleng 
garakan kongres perc ba 

an si regeri2 Timur-Tengah. « 
ara. 

   

moian- 

     

dang menjelidiki 'Taporang bah 
wa dipulaw, Tasmania bagian 
barat-daja terdpat sumber? bi 
djih “kalangan.   berarii bahwa semua peladia 

ran temlogi kepada para maha 
siswa akan dilarang, melair 
kan akan dipisah dari pendidi 

| kam jang diselenggarakan oleh 
negara, “Dikemudian hari, sega 
Ia peladjaran agama harus dibi 
ajai oleh goredja2 'g berbange | 

uranium, kata, kalam 
ig Iwjak dipertjaja “pada hari 
Rebo, Dikatakan bahwa ahli? 

dari kementerian: perlengkapan. 
. Australi akan mempergunakan 
pesawat "eiger. cownter”, alat 
pemundijuk- adanja. sinar? ra 

otif, untuk menelite, tapa diosaot 
f 

Pakan GAS 
, 

N
m
 

dg
n 

tang adanja desas-desus menge , 

ri pegawai2 konsulat Philipina ' 

lemparkan kesalahan kepada | 

langsung. Penjelundupan ini te. 

ini lebih tinggi daripada di tem 

'| buah pengumuman resmi 

   

  

beri @jawabanuja. 
URANIUM Di JASMANTA ?. 

emerintan, Australia kini se 

2? 

x EBAGAI djuga makan 
ed dan minum, istirahat 

dan tidur adalah satu kebutu- 
han hidup jang tak boleh di- 
anggap kurang penting. Akan 
tetapi dalam masa modern ini, 
pada waktu, 
akan-akan berdjalan dengan 
serba tergesa-gesa, — banjak 

orang2 jang menganggap hal 
ini kurang penting untuk .di- 
perhatikan, Padahal sebenar- 

nja kurang tidur, bagi badan 
akan berakibat sama djuga 
dengan kurang makan. Pada 
waktu kita bekerdja, memper- 
gunakan tenaga maupun otak     kita akan berkurang dan ke- 

“kurangan ini hanja bisa kita 
isi kembali dengan djalan ber- 
istirahat dan tidur. Djadi ku- 
rang t'dur, apalagi terus me- 
nerus$, akan djelek takibatnja 
untuk badan kita: dengan sen- 
dirinja tak baik pula untuk 

“ ketjantikan. Hal inilah jang 
| kali ini ingin kita kemukakan 
' kepada njonja. 

Terlalu banjak mengeluar- 
ikan tenaga dengan tidak tju- 
| kup tidur akan serlihat djuga 
i pada wadjah njonia. .Lingka- 
| ran2 hitam dibawah mata, ku- 
(it jang putjat dan tak segar, 
' kerenjut (r'mpels) pada dahi, 
' itulah akibat2 jang akan ter- 
| ihat. Dan semua ,,verschijnse- 
| len tsb. dapat njonja halaukan 

| beristiraha: dan tidur jang tju 
| kup. 

'Tidur menurut kebutuhan 
Beberapa djam dalam  se- 

hari sema'am sebenarnja kita 
membutuhkan waktu istira- 
hat.? Tjukup, hingga tiap pagi 

| kta bangun dengan segar dan 
senang untuk mulai pekerdja- 
an jang berat. Nah, njonja2, 
ini sebenarnja tergantung pu- 
la dari beratnja p-ekerdjaan 
njonja sehari-hari, demikian 
pula sergantung pada umur, 

djadi untuk setiap orang tdak 
Sama kebutuhan akan tidur 
hu. 

1 
3 

  

Kadang2 kita dengar djuga 
keluhan dari mereka jang tak 
dapat t'dur. Sungguh sukar 

mata dipedjamkan! Hal jni se- 
lain kerap kali disebabkan ka- 
reng terlalu banjak pikiran, 
kadang2 djuga karena kurang 

teraturnja kehidupan njonja. 
Makan pada waktu2 ta? ter- 
tentu, terlalu lama bekerdja 

(kadang2 sampai diam 12 te- 
ngah malam lain kali djam 3 
malam dst) 'itu'ah sebabnja. 
Biasakonlah hidup teratur: 
njonja akan. meliha: betapa 

Melaju Di   
ju terdjadi 

Di Johore Baru, beberapa 
mil dsebelah utara Singapura 
tiga orang polisi bangsa Mela 
yu djatuh kedalam perangkap 
kaum. ger!lja sehingga ditewas 
kan.. Sebuah pasukan patroli 
Inggris berhasil menembak ma 
fi t'gg orang pedjuang gerfija 
di, Johore, sementara didaerah 
Kua'a Lumpur ditembab mati 
dua orarg pemberontak lain- 
nja. Fihak jang berwadjib dga 
segera sesudah diketemukan 
majat2 terbakar mengambil tin 
dakan2 untuk mentjegah lebih 
Jandjut terdjadinja pembunuh 
an2 dan demonstrasi2 anti Ti 
onghog didaerah Mulin. Bantu 
an2 pasukan polisi militer diki 
rim “dari Singapura,  se- 
dang djam malam segera mu 
lai berlaku - diseluruh daerah 
tersebut. Dua orang penduduk 
kampung telah ditangkap. Se- 

me- 

ngatakan, bahwa serangan thd 
orang2 Tionghoa terdjadi ha 
'nja.30-menit sesudah terbu- 

. Inuhnja seorang bangsa Mela- 

negeri Amerika Dean Rusk jang 
pada waktu ini berada di Tokio 
utk.membitiatrakan masalah per 
taharan militer Amerika di Dje 
pang, sebelum kembali ke Was- 
.hington mungkin akan mengun- 
.djangi Philipita dimana ia akan 
mempeladjari kemungkinan per 
bentukan Pak Keamaran Pasi- 
fik, demikian didapat kebar di 

  

kehidupan se- | 

kita, bahan? tertentu gibadan | 

  

—a Oleh: Helen Follett — 

haik ini untuk kesehatan 
njonja. 
Menenangkan urat sjaraf 

sebelum tidur. 
Salah satu djalan lagi untuk 

lekas dapay tidur ialah mandi ' 
sebelum waktu tidur, Urat? ' 
(sjaraf serta urat daging (spie | 
ren) njonja akan mendjadj te- 
nang apalagi sehabis satu ha- 
Ti jang sibuk Kemudian dapat, 
pula kita kemukan kepada njo 
nja nikmatkan untuk barang 
setengah djam sebelum njonja 
tidur musik jang tenang serta 
sedap sekali2 djangan mende 
ngarkan sesuatu jang rame 
serts, membangkii rasa takut 
Untuk mekenangk:A urat 

sjaraf sebelum sidur itu baik 
pula njonja membatja buku de 
ngan tjerita2 ringan: dengan 
demikian gampang njonja terle 
lap dengan tiada diganggu2 
oleh pikiran jang kurang me- 

punjai kebiasaan untuk ma 
kan sebelum tidur supaja pa- 

da wakitu malam tidak merasa 

lapar, baiklah diambil maka 

nan jang ringan2 sadja. Sege- 
las susu atau Sepotong roti 

tjukup . 
(Pendeknja setengah djam   njenangkan Djika njonja mem | bert: 

     

      

        

     

     

   
   

      

   

     

  

   
    

  

   
   
   

    

at 

Achirnja kita” andjurkan ke 
pada njonja2 padi waktu b: 
1gun pagi, djanganlah 
tergesa2 berdiri dan mel 
dari tempat tidur, “1 » 

bilah waktu tjukup un- 
tuk duduk. ,,angop” ,ngulet” 

INA n 

dls. Supaja "kemudian “d ja n dengan 
Segar Serta “humeur” ji 

baik ki 

Yana 

      

Ra IBU La 

$$ mbok Kasijah tinggal 
Cesa Randuagung Singosari (Ma 
lang) pada hari Kemis jbl. te- 

melahirkan seorang anak 
1 adjaib. Baji tersebut, tidak, 

ertangan dan hanja berkaki 
satu (sebelah kiri) tidak berbe 
tis, Pada kakinja hanja terda 
pat 2 @jari jang satu sama lain 
melekat, sedang keadaan anggo 
ta badan lainnja seperti biasa. 
Keadaan baji ini banjak meng- 
herankan crang, karena 
dilihat orang, mesti   sebelum tidur segala peker 

djaan jang makan banjak tena 
ga atau fikirau hendaklah 

njonja hindarkan. 
Waktu setengah djam me- 

nenangkan urat 'sjaraf itu 
baik pula njonja pergunakan 

untuk pemeliharaan badan 
) mendjelang malam itu. " Me- 
njiapkan ecreme untuk kulit 
muka, meniikat atau menjisir 
rambut, members'hkan kuku 

dis. 

Tjara berbaring harus di- 
perhatikan djujga. 

Nah, Siapkah njonja de- 
ngan persediaan2 itu kemu- 

dian patut pula diperhatikan 
tjara njonja berbaring ditem 
pai tidur. Ambillah sikap se 
demikian hingga terasa enak 
serta terlepas segala (ontspan- 
nen) urat daging 

Sudah tentu pula Sikap per- 
mulaan itupun tak akan jama 
karena seseorang jg sehat da 

tara 20 dan 60.kali 

Sjarat untuk tidur lelap 
itu tergantung pula dari tem- 

Ipar tidur njonja, hendaknja 

tjukup besar untuk bergerak2: 
'lagi pula jang terlebih lebih 

penting tetapi jg tak djarang 

diabaikan hendaknja  tjukup 
hawa segar masuk dalam ka 

mar tidup njonja. Kamar jg 

tertutup rapat2 tak akan baik 

bagi kita. 

  

  

Anti -Tionghoa 
"Mulai Tumbuh Dikalangan Penduduk 

Malaya ? 
Dipelbagai Tempat Terdjadi Pembunuhan Balas- 

Dendam. 

KUTER MEMBERITAKAN dari Singapura, bahwa be- 
berapa djam sebelum pengesahan djenderal Templer 

dalam djabatannja jang baru di barat — laut dan tenggara 
semenandjung Malaya berkobar kembali gerakan pengatjauan. 

. Segerombolan orang? Melaju telah membunuh 7 orang Tiong- 
hga, antaranja 3 orang perempuan dan 3 kanak? dengan mem 
bakar sekaligus rumah2nja. Pembunuhan itu jang diduga di- 
lakukan sebagai balasan pembunuhan atas diri seorang Mela- 

dikampung. Belareng. 

| 
apo 

8 Dewey 
Djepang Negara Indus- 

tri Besar: Djagalah 
Djangan Djatuh Dita- 

ngan Kominis 
UBERNUR NEGARA ba 

'. gian New York, Thomas 
Dewey, mengatakan malam Re- 

bo bahwa Djepang adalah nega 

ra industri, jang terbesar di 

Pasifik Barat dan djika Dje- 
pang Gjatuh dalam tangan ko- 
munis maka keseimbangan ke- 

kuaten militer akan tjondong 
ke Rusia. Dewey mengatakan 

bahwa. pihak komunis kini me- 

ngadekan  serangar2. ci Indo 
China. guna. setjara. .tak lang- 
sung. ' memperlemah,. Diepang. 
Dewey menerangkan bahwa pi 
hak Komunis hendak menfjega 
pengiriman bahan? jang dibu- 
buhkan oleh Djepang dai jang 
terdapat di Asia Tenggara mi- 

salnja beras, batu bara, besi 
dan garam. (Antara—AFP). 

  

  

yu didepan rumahnja  (Reu- | 
tep Meta 

Pte Dari pihak resmi di Ban 
Penasehat kementerian ludr dung diterima keterangan, bah 

( wa pada Tangan 18 jl, telah di 
| ketahui ada (“orang jang.me- 

Ininggal dan 15 orang lainnja 

(dirawat dirumah sakit karena 
| memakan ,ontjom' jg beratjun. 

I Korban? itu “adalah pendu 
| duk Bajonghong kabupaten Ga 
'rut. Pemeriksaan dilakukan se- 

| dang pembikin ontjom tsb ada 
lah seorang sbernama.. Tadjudin 

lam waktu tidur bergerak .an- - 

| 

seakan? ja sudah mengerti akan 
rasa malu. Sampai berita ini 
tulis keadaan baji beserta 
nja tetefp sehati walafiat, d 
kian berita ,, Antara” d 

  

     

   
   
     
   

      

   

    
     

      
   

   

  

   

  

     

   

    

    

  

   

    

    

    
   
   

   
   

    

      

     

   

  

   

                

    

    

7 dari 9 

/YD AJUNG2 UDARA Han, p 
“my jang terdiri. da, 

rangka badja silputi Gengan ka. 
rei, pada waktu ini dilepaskan 
Giatas Inggeris dengan ketjepa. 
tan ladjunja pesawat terbang” 
Society of British Airerait Con. 
structors menjatakets, bahwa Man itu adalah, untuk men 
jugba bentuk pajung'udara jg 

Ti 

ru 

akan angan ea 

     

rah Indonesia di Djakarta fit 
menerima uang sebesar Rp. 1 
950.50 dari Dewan Mahasis 
Universiteit Indonesia di" 
karta untuk sumbangan meno 
long korban 
bok. Olep Ma 

lang 

ta “na benar pada hari | 
70 G.Syatu gedung bioskop 
padat dikota Lagos, Libel 
tewas 5 orang sementara ja 

keradjaan baru Tripolis telah 
timbul perkelahian antara ang 
Sota2 kepolisian dan kaum de 

sendjata2 api. Di Misurat, ada 
dua orang jang terbunuh. 

— Serombongan terdirj dari 
4T orang warganegara Pakis- 
tan jang telah mentjoba untuk 
masuk ke Amerika Serikar $ 
Ea hari Kemis diki-- 

.M xrembali oleh pemerintah 
Amerika Serikat. Pe 

— Hari Rebo djenderal Sir Ge 
rald Templer telah dilantik seba 
821 komisaris tinggi baru “tie 
Malaya, dengan disaksikan 
Oleh semua kepaly negara2 ba 
gian Malaya. Nai 

— Inggris boleh djadi akan 
mengadakan lebih dari satu 

|pertjobaan ledakan atom di ' Australia demikian didapat ks bar hari Rebo: Pertjobaan? itu 
untuk sementara ditentukan 
dalam bulan Angustus jad. 

— Pada hari Senin tanggal 25. 
3 ebi uari TI jad ditunggu kedata- 
'annja . dipelabihan Priok 
Djakarta sebuah APA perang 
“Ortugis, Alfonso de Albuguer 

| Yue, dalam meneruskan perdja. 
 Janannja kesegijatu tetipat: Ka 

Pal perang itu akan berlabuh 
| Djakarta selama 2 hari dun” 

mendjadi tamu dari ALRL. 

("— Dalam perlawatannja hehe 
| liling dunia dengan  pesawai- 

Ta buat dua bulan, 2 ahli 
"0logi minjak tanah Amerika 

Pa Se F. Barnweli dan Wai- 
a K, Link, hari Rebo jl' tiba 
5 Djakarta, Kedua ahli geoio 
EM, "Hit sedang menindjanu 
Oa Standard-Vacuum' Oil. 

Mpany diberbagai? neyeti. 
disela bumj bagian ' Tigur 

  

  

pem 

Sah



  

.ma llwat djam 12 

an terdjadi kebakaran 
mendjadi abu dan 1 
embet api, untung se 

, kngga hanja ru- 
Ketjelakaan manu- 

ada, berapa kerugian 

ut keterangan dari be 

kerugian kebaka 

ga'am itu ditaksir 
& 

5 diharapkan, memberi 
abali kepada sdr. Soeno 
itya KPU/C di Purwodi 

16, telf. 577 Smg. 

mbungan hal. IN). 
tu tundjangan istimewa 
hakekatnja adalah me- 
sematjam padjak luar 

'Djuga dinegeri ini pega- 
bangsa Rumania 

erwakilan2 asing itu ma- 
dapat perhatian dari 

. diplomat asing tidak di- 
an lagi menjewa ba- 
t di Snalov, 30 kilo- 

diluar Bukarest, satu2nja 
: beristirahat jg. sedjauh 

dikundjungi oleh pa- 
at itu dengan tiada 

Bulgaria. 
separgh daerah negeri 
daerah disekitar perba 

, mulai 1 Desember tahun 
tidak boleh dikundjungi 
“oleh para diplomat luar 

ntuk mengundjungi 
2 lainnja. diperlukan su- 
terangan kementerian lu- 

eri, dimana didjelaskan, 
| kementerian tsb. telah 

hu mengenai perdjala- 

. telah ditiada- 
Maa diuga 

La). 

| Kepada organisasi2 Bek. Pedju 

rang. 

  

/ATA 
1). Oleh Djawatah # 
.. 23 truck terdiri atas! 

    

Reba 

Djawatan Kereta Api 
Bandung. 

sendiri. 

seminggu sesudahnja p 

0 

Lifebuoy, 

18T7.51-1- 0-3 

Kesempatan untuk melihat: 
Waktu: Pada hari Senen” 

3 djam 13.00. 
Tempat: 

13). Tjara Penawaran: 

Penawaran harus diad 

  

Kereta Api di Bandung akan didjual 

115 Chevrolet truck 3 ton ) 
. 3 Ford truck 3 ton ) S5 

2 Dodge truck 3 ton ) Tahun konstruksi 
1 Mack truek 5 tom ) antara 1942 s/d 1946. 
1 Bedford truck 8 ton ) G3 

“1 Mercedes  truckmotor ) 
truck2 mana oleh Djawatan telah diapkir. 

Dihalaman Pusat Bengkel Motor Djawatan Kere- 
ta Api di Kebonkawung Bandung. 

Na as an eta tertulis dalam 
sampul utup (verzegeld engan dibubuhi tulisan PENAWARAN TRUCK dan dikirim kepada Kepala | 

Dinas Traksi, Djl. Geredja No. 1 

Selambat-lambatnja harus pada hari Senen tg. 3-3-1952 
» telah sudah diterima oleh Kepala Dinas tersebut. 

b. Penawaran harus diadjukan untuk masing2 truck ter: 

C Pendjualan dilakukan loco Bengkel Kebonkawung Ban- 
Cung dan barang2 harus sudah diambil didalam waktu 

embajaran. 

tg. 25-2-1952 s/b hari Kemis | 
tg. 28-2.1952 antara djam 10.00 hingga : | 

    KEPALA DJAWATAN KERETA API. | 

  
sabun tertjipta untuk kesehatan, 

sekarang dengan wangi'-an baru... wangi'-an harum 
semerbak, jang tetap harum sampai penghabisan! 
Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab un- 

tuk perawatan kulit. Puralin membersihkan lobang? 
roma, hingga badan tetap segar-bugar, awet muda! 

aa 

    

  

RAPAT TERBUKA DJAWA- 
TAN PENEMPATAN TENAGA 

Tuan Sutomo, kepala Djawa- 

tan Penempatan Tenaga utk se- 
luruh Indonesia, didalam suatu 
rapat terbuka bertempat di res- 
toran Lido kemaren telah mem- 
bentangkan usaha2 djawatan 
tersebut. 
Antara lain tuan Sutomo ber 

seru kepada para madjikan mau 
pun para pekerdja, supaja le- 
bih banjak berhubungan dgn. 
djawatan tsb, baik utk memin- 
ta maupun menawarkan tenaga. 
Walaupun ini bukan kewadji- 

sangat menghargainja, apabila 
para madjikan suka memberita- 
hukan penerimaan tenaga2 oleh 
mereka paia kantor2 tjabang 
Djawatan Penempatan Tenaga. 
Djuga pekerdja2 kontrak utk 
daerah2 di luar Djawa, misal- 
nja utk Deli, ditjari dgn peran- 
taraan Djawatan Penempatan 
Tenaga. 

Sehabis “rapat terbuka, di- 
langsungkan djuga suatu perte- 
muan ramah-tamah “utk: para 

pegawai DPT. 

PENGGANTI SDR. P. DJOY, 
Sdr. P. Djoy dari Jogja, ang 

gauta p.eno untuk Djawa Te- 
ngah dari Komite Pusat “"Persa 

tuan Bekas Pedjuang Bersen- 

djata” telah memnggal dunia 
pada tanggal 21 Djanuari jang 
lau. Maka kini sebagai peng- 
ganti anggauta pleno telah di- 
tetapkan sdr. S. Backr!e dari 
Semarang, sek. djen. DPP Per 

Satuan Tenaga Perdjjuangan. 

ang Bersendjat, jang akan ber 
hubungan dengan sdr. Backrie, 
alamatnja Bodjong 163, Sema- 

ynjataan bagi para demobilisan. 

ban. akan tetapi djawatan akan 

  Per:u pu'a dikabarkan, bah- 
wa sedjak 8 Pebruari jang lalu | 

AR | sekretariat DPP Persatuan Te 1   | dah dari # 

115) ke Semarang, Bodiong 163: 

| Peranakan seluruh Indonesia 
| berkonperensi. Keputusan Yang 
Ibenting ialah mengenai soal sesudah 
| penerimaan dan perobahan kewarga 

naga Perdjuangan te'ah dipin-, 
Djakarta (Kramat 

(| BKONPERENSI SOAL 
PURANAKAN. 

Pada achir bulan ini, golongan 

akan 
ter 

negaraan Indonesia.   Mr. Suwahjo dalam  pertjakapan 
. dengan wartawan KP menerangkan, 

. bahwa bagian Dinas 
Peranakan dan Bangsa Asing dari 

Kementerian Dalam Negeri dalam 
bulan Maret akan mengadakan kon | 
perensi membitjarakan soal jg serupa 
itu. 

KONP. DINAS K.U.D.P. | 

Dari tg. 18 sampai 19 Febr. di 
Semarang telah dilangsungkan kon 
perensi Dinas K(antor) Urusan) ' 
Demobilisan)  P(eladjar) - seluruh 
Djawa dan Sunda Ketjil. Atjara je 
terpenting dalam konperensi tsb. an 
tara lain, ialah mengenai bagaimana 
tjaranja meng-,intensiveer” usaha 
K.U.D.P. supaja dapat memberi ke 

Djumlah para demobilisan peladjar 
di Indonesia ada lk. 40.000 orang 
dan setelah dilakukan screening, kini 
masih ada Lk. 15.000 orang. Uatik 
ini oleh Pem. Pusat telah dikeluar- 
.kan uang sebanjak Lk. Rp 20.000.502 
baik berupa uang Ytontan maupw 
berupa barang. K.U.D.P. Pusat te- 
lah berhasil mengirimkan 53 orang 
para demobilisan ke Negeri Belanda. 
dimana mereka itu dapat menuntut 
peladjaran di Sekolah Tinggi dan 
dapat beladjar pula beberapa ma- 
tjam vak, jg belum ada di negara 
kita ini. Kesemua perongkosannja di 
tanggurig oleh Pem. Pusat. 

Sebagai hasil dari konperensi tsb. 
telah dibentuk sebuah panitya, jaita 
panitya reclasering, terdiri dari wa- 

kil2 dari P.P. dan K., Kedjaksaan, 
Polisi dan Kementerian Pertahanan. 
Ketua panitya sdr.. Achmad Djojosu 
darmo jg kini mendjadi koordinator 
K.U.D.P. Djawa Tengah. Kedudukan 
panitya tsb. ditetapkan di Djakarta. 

  

| Chung Hwa Hui Kr. turi, 

'lan2 (barang2 dagangan) jang 

  

    
Pasanglah 

— Adpertensi 
Dalam : Untan 

.JUARA MERDEKA“   

      

  

  
Ank p arfum harum Nak 

   
     

     

buatan UNILEVER 

  

PEMUTARAN FILM PON 
“ Dari tg. 25 Pebr. sampai '1 
Maret jad. akan diputar film 
PON II untuk murid2 SR VI 
dan Sekoiah2 Landjutan, pemu 
taran dari djam 9—11 pagi. 
Tg. 25 utk STM dan SMP Stu 
die Centrum Kr. Tempel, SMP 

ST 
Kr. Tempel dan SMP Dominico 
Savio. Tg 26 utk SPK d'a As- 
rama Kartini Kr. Tempel, SMP 
Kanisius Taman-progo, SMA 
SGA Kanisius Bodjong/ Kalisari 
dan SMP Pontjol. Tg. 27 untuk 
SMP Islam dan SMA A/C Bo 
djong. Pi 

Tg. 28 untuk SR VI wilajah 
Penilik Sekolah Semarang I. ' 

Tg. 29 untuk SR VI Partike- 
lir dan subsidie. 

Tg. 1 Maret untuk SR VI wi- 
lajah Penilik Sekolah Sema- 
rang II, 2 
Rombongan murid2 itu akan 

dipmpin dan diawasi oleh pa- 
ra gurunja Masing2, 3 
TIDAK PERDULI KAWAN. 

. Sdr. D, dari Sompok baru2 
Ini telah kena sipu. Barang2 
tanggungannja berupa pakai- 

berharga Rp. 878,50 telah dige   
lapkan oleh seorang bernama 
Dartosewojo, jang menurut ke 
terangannja dahulu adalah te 
mannja sekantor, Orang jang 
mengge'apkan ini (berasal da 
ri Tegal Blateran, Klaten) kini 
me'arikan diri, 

  

   

   

A ROPE!IS NOT MUCH OF A 
WEAPON AGAINST ROCKJAW!S 
BLOWGUN AN! OX'/S SIXSHOOTERS, 
BUT...HEYZ WHATIS THAT ? 

Roy Rogers 469 H 

   

    
— Seutas tali tak akan ba- 

njak gunanja melawan tulup ra 
tjun Rockjaw dan sendjata2 Ox, 
tetapi... hey!! Suara apa itu?? 

Pa 

jaitu Urusan $ . 

  

    
  

  

  

   

. Besarnja hadia 

KURSUS DJURU.- POTRET TERTULIS 
Mudah dan tjepat. Lengkap dan luas. Banjak jang telah ber- 

hasil. Keterangan dikirim pertjuma. Djika ingin terima prospek- 
tus lengkap, harap kirim satu rupiah. 

Tan F HERMES INSTITUTE 

(Mr/210) BANDUNG 
    

  

  
  

— CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX 5.—7.—9,— INI MALAM Premiere (u. 13 tahun) 
BOMBA The Jungle Boy dalam 

a The Lion — Hunters” Benbsieran dari Bomba, 
Ini Malam d.m.b. Leopold Saicedo-Evelyn Villar (u. 17 th.) 

  

  

  

  

Grand : “ 
4.45-6.45-8 45 sa uramentado i 

Royal Versus KAMIKAZE 
5.15-7.15-9.15 Guertila di Phiiippines! 
  

INDRA 5.-7.-9.- Ini Malam D.M.B. (segala umur) 
Lex BAXTER , "264 
Virginia HUSTON sTarzan s Perils 
(ITARZAN dalam BAHAJA !) Menarik-Fleibat dan Gempar | 

Roxy 7-—9.— Ini Malam PREMIERE Ju. 13 tahun) 

sJPIAU“ Djam) 

  

  

  

  

x unt. TERPEK Bk." 

SOLO, 20 Feb. s/d 24 Feb.'52 | 
al, ag an 

! 
MUGUES OF SKERWOOD FORESI BErEK 

Nama Robin Hood tjukup mendjamin heibatnja film ivi | 
i Color By Technicolor deks INDONESIA (13 tahun) 

  

  

  

  

    
   

THERE GOES 
BOLTON AN? 
HIS MEN, 
HUNTIN' FOR 
HIS KID...BUT 
WHERE!S 
ROGERS? 

- Ta . 

       

  

   

  

   
  

— Nah, itulah Bolton beserta 
teman2-nja! ! Ia sedang mentjari 
anaknja... tetapi dimana gera- 
ngan Rogers? 

— Itulah Ox... dan ia tidak 
tahu bahwa aku telah sampai di 
sini, (Kata Rogers dalam hati). 

    

( RAT IT...OX MoveD His LI N you An cor Yrve cor To x    HAND TOO @UICK/ BuUT His A GUN, EITHER KEEP AWAY 
SUN'!S GONE FOR GOOD,/ ROGERS, 60 L From THOSE 

WEIRE MORE'N ARMS ...HE'G 
Tr AS EVENS “ 7 

ROSERS/ How Ke 

      

  

sendjatamu. .. — Lepaskan 
Ox terlalu lekas menggerakkan 

— Kamupun tidak bersendja 
fa, Rogers! Boleh kita berhada 
pan dergan kepalan tangan sa 
dja!! $ 

— Aku harus berhati2 terha 
dap dia, terutama lengannja... 
ia kuat sebagai se-ekor lembu. 

tangannja! Tetapi sendjatanja 
telah lenjap untuk selama2nja,! ! 

— Rogers!! Bagaimana kamu 
sampai ditempat ini??? 

(pikiran Rogers). 

Masih ada djuga 2060 hadiah? lainnja. 
4 Hadiah kedua: masing” Rp. 3.000. — Rp. 12.000.. 
6 Hadiah ketiga masing? 
50 Hadiah keempat masing?. Rp. 300. -:,, 15.000.- 
dan 2000 Hadiah kelima masing” Rp.10. — , 20.000..- 

Tjamkanlah inil Tuan dapat memenang Rp. 30.000. - 
atau salah satu dari 2060 hadiah lain jang berharga. 
Ambillah dengan tjuma?: pormulir . sajembara pada 
langganan Tuan. Nan en aa 2 
Makin banjak Tuan mengirimkan djawaban (pormulir 
jang diisi), makin besar kemungkinan . Tuan untuk 
memenang suatu hadiah. Net Mb 
Sajembara ini terdiri atas menentukan gambar? jang - 
tertjetak pada pormulir sajembara. Djanganlah lupa 
membatja dengan teliti aturan-aturan sajembara ini, 
sebelumnja "mengisi dan mehgirim pormulir" Tuan: 
Selama 'waktu sajembara Tuan dapat, djika membeli 
satu kaleng Pusaka margarine di toko?, suatu coupon 
sajembara dengan tjuma?, | 

ah? mi jalah Rp.83.000: 

    

    
     Rp. 1.000.- ,, 6.000.- 

AN 

4 

PENGUMUMAN 
No. 7/1952 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa pada tg. 24 Februari 
1952 sampai dengan tanggal 15 Maret 1952 

Pembagian BERAS 
untuk penduduk akan diselenggarakan lagi, tiap-tiap djiwa dibe- 
ri 4 Kg. dengan harga Rp. 2,30 per Kg. 1 

Pembelian liwat warung? jang tzlah ditetapkan “lengan 
membawa kartu penduduk (Kartu kepala keluarga,) dan kartu 
beras. 

Pegawai Negeri/Otonoom atau instansi Pemerintahan lain- 
nja dengan keluarganja jang telah menerima pembagian beras 
Liwat Djawatannja masing-mas:ng TIDAK DIPEREKOLEHKAN 
IKUT MEMBELI, 

Semarang, 16 Februari 1952. 
A.n, Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang, 
Kepala Daerah, 

(BHADISSEBENO SOSROWERDOJO). 
(BapinSs-5mg). 

  

      

Di Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang telah ditempatkan 
sebagai 2e Chirurg-Gynaecoloog: 

Dr. K, WALT:NGER 

  

  

»Enchanted Valley” 
BERWARNA: Teks Indonesia/Blanda 

ALAN CURTIS 

  

  

  

PA Na UP aa Senja OH 

BESOK MALAM Premiere!) 
Rex” 5.-7.-9.. (13 tahup)) 
Irene DUNNE — Alec “ana 

  

  

»The Mudlark“ (Sikatjung) 
Film jang dipilih oleh Radja Inggris 
untuk dipertundjukan dalam Istana. 

Ini Malam Pengabisan 7.- 9.- 
Lana TURNER Gene KELLY 

,The Three Musketeers" 

Ini Malam D.M,B, 
.ORION“ 5.-7-9.- (17 thl 
Steve COCHRAN — David ma 

aa 

  

.Inside The Walls of Folsom Prison" 

Metropole 5-7.-9.- (13 th) 
Randolph Scott Adele Jergens 

.Sugartoot” 
Technicolor 

  

Ta 
La 

ML 

om 
) 
) 

Warner Bros' | 

Djagalan 645—9.— (13th) 3 

Yeus Cheun Shia Mong ( 

31 

  

man 

BDOORS (bintu| 
Film Tiongkok Paling Baru 

Keluar , THE GREAT WALL 

  

"Musie bo Mar Stelan 

Manga AD 
EA Mn KN Pitt 

Diftkh, VIL Ro, BIM Ia TU AN Pe EA 

  

    

  aj Ga KESAN     

     
      

      

          

        

    
     

     

  


